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Sammanfattning 

 

I följande studie har tio föräldrar som har barn med intellektuell funktionsnedsättning intervjuats 

för att undersöka hur föräldrarna beskriver sina barns fritid med fokus på meningsfullhet och 

delaktighet. Föräldrarna är boende i olika stora kommuner och barnen är i olika åldrar. Metoden 

består av semistrukturerade intervjuer som spelats in och transkriberats. Materialet från 

intervjuerna har sammanställts och analyserats genom innehållsanalys. Resultatet har presenterats 

och delats in i sex olika kategorier.  Socialkonstruktivism och delaktighet är den teori och det 

begrepp som använts för att tolka och förstå resultatet. Berger och Luckmanns begrepp roller, den 

signifikanta andra, commonsense-kunskap, face-to-face-interaktion och institutioner samt Harts 

Delaktighetens stege använde vi oss framför allt av. Av intervjuerna framgick att föräldrarna 

upplever att fritidsaktivitetsutbudet är för litet och särskilt för barnen som är bosatta i en mindre 

kommun och att delaktighet och meningsfullhet är viktiga komponenter i fritiden. 

 

Nyckelord: Intellektuell funktionsnedsättning, fritid, fritidsaktiviteter, delaktighet, meningsfullhet 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla er som har ställt upp på intervjuer; utan er hade det inte blivit någon 

uppsats. Vi vill tacka vår gatekeeper som fick oss att komma igång ordentligt och förstås även 

tacka vår handledare Marie som gett vägledning under hela processen. Det betyder mycket att du 

trott på oss även de stunder då uppsatsen haltat. Stort tack till våra föräldrar och särskilt till 

Johannas föräldrar som bjudit oss på mycket god mat när vi suttit och arbetat. Slutligen vill vi 

också tacka oss själva för att vi uppmuntrat varandra och jobbat på för att tillsammans slutföra 

denna uppsats. 

 

Beatrice och Johanna, Linköping oktober 2017. 
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1. Inledning 

 

1.1 Fritid, delaktighet och meningsfullhet för barn och ungdomar med 

intellektuella funktionsnedsättningar 

Begreppet fritid bygger på föreställningen att det finns en tid som inte är fri. För ett barn i 

skolåldern betyder det den tid efter skolan när tillfälle ges för socialt umgänge och att ägna sig 

åt intressen. Att tidigt introduceras i organiserade aktiviteter kan skapa vana och därmed bli 

grunden till en meningsfull och aktiv fritid (Gotthard, 2007, s. 187). Organiserade 

fritidsaktiviteter kan ha många positiva effekter, inte minst vid fysisk träning. Förutom 

hälsomässigt och möjligheten att utveckla nya förmågor kan även tillfälle ges att etablera 

betydelsefulla kamratrelationer (Hallberg & Hallberg, 2014, s. 104). Att fritidsaktiviteter är bra 

för hälsan och har inre, yttre och sociala effekter och då även för funktionshindrade är i och för 

sig inget nytt (Magnusson & Lorentzi, 1999, s. 17). Det som har hänt den senare tiden är dock 

att samhället har fått en mer individualistisk syn på ”gruppen” med intellektuellt 

funktionshinder och att detta ställer högre krav på den enskildes behov och rättigheter samt 

individuell valfrihet och självständighet (Ineland, Molin & Sauer, 2013, s. 155).      

Begreppet delaktighet har de senare årtiondena fått en alltmer framträdande roll i såväl 

nationella som internationella styrdokument, lagstiftning och praktisk verksamhet såsom WHO, 

Barnkonventionen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Begreppet 

är dock mångtydigt och det finns olika definitioner i ordböcker och lexikon. På en mer 

övergripande ideologisk nivå kan det menas ungefär detsamma som integrering. Andra åsyftar 

samhällets tillgänglighet. Delaktighet kan vidare mena individens engagemang eller inflytande 

över beslut (Molin & Gustavsson, 2011, ss. 272-274). Vad delaktighet borde innebära är snarare 

en kombination och handlar om att få vara en del av en större helhet, att få ta del av något 

tillsammans med andra och att detta sker samtidigt som man upplever sig som en individ i 

gruppen - inkluderad med kontroll och möjlighet till påverkan av skeendet (Hallberg & 

Hallberg, 2014, s. 83). Positiv inverkan av delaktighet är bland annat tillfredsställelse med livet 

och psykiskt välbefinnande som är grundläggande för att individen ska kunna känna sig 

kompetent och ge ökad självkänsla (ibid, 2014, s. 104). 

Begreppet meningsfullhet är ett tredje begrepp vi valt att lyfta fram. En definition av begreppet 

som Parrish lyfter fram är ”det inneboende syfte eller värde som individer tillskriver sina 

upplevelser och erfarenheter”. Att mäta meningsfullhet är svårt och kanske inte ens möjligt 

(Parrish, 2012, s. 178). Vad som är en meningsfull aktivitet för någon behöver alltså inte 

nödvändigtvis vara det för någon annan. Här behövs acceptans för att en aktivitet som av barnet 

uppfattas meningsfull kanske inte uppfattas så av föräldern. Därför är det viktigt att frigöra 

resurser som ger barnen en chans att uppleva sådant som kan tänkas ha ett värde och mening 

för dem (Socialstyrelsen, 1980, ss. 13-14). 

Klargörandet av dessa begrepp (fritid, delaktighet och meningsfullhet) tycker vi är viktiga för 

det uppsatsämne vi har valt och med hjälp av en socialkonstruktivistisk ansats vill vi göra en 

djupdykning. Vi har gjort valet att avgränsa begreppet fritidsaktivitet till att gälla en fysisk 

aktivitet som innebär någon slags idrott eller motion. Detta innebär att vi inte fokuserar på andra 

former av aktiviteter eftersom vi är intresserade av ett idrottsperspektiv. I uppsatsen har vi ett 

föräldraperspektiv eftersom vi av etiska skäl inte kan intervjua barnen. Vi tänker att det är 

föräldrarna som har bäst kännedom om sina barns fritid. I denna studie har vi intervjuat tio 

föräldrar som alla har barn med intellektuell funktionsnedsättning.    
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1.2 Förförståelse 

En av oss har tidigare erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning genom 

avlösarservice i hemmet, och praktik och jobb på gruppbostad så därför har det varit extra 

intressant att få en bild av hur barnens fritid utanför hemmet ser ut. Detta medför självklart 

förståelse som vi behöver förhålla oss till och det är något som vi kommer att diskutera vidare 

i vår avslutande diskussion. 

Vi tycker att jämlikhet i samhället är en viktig fråga, att alla människor oavsett ålder, kön och 

förutsättningar i livet är lika mycket värda och ska ha möjlighet till en aktiv fritid. Därför vill 

vi också veta hur pass väl intresseorganisationer möter upp intellektuellt funktionshindrade när 

det gäller en meningsfull fritid och en sysselsättning där man rör på sig. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning 

beskriver sitt barns fritid med fokus på delaktighet och meningsfullhet.   

1. Vilka faktorer anser föräldrarna bidrar till att deras barn får en meningsfull fritid? 

2. På vilket sätt anser föräldrarna att deras barn är delaktiga i utformningen och innehållet 

av sin fritid? 

3. Vad tänker föräldrarna att deltagandet i fritidsaktiviteter betyder för deras barn? 
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2. Bakgrund 

I en nyutkommen kunskapsöversikt uppskattas det att omkring 20 procent av världens 

befolkning har en funktionsnedsättning och antalet verkar ständigt öka. En av orsakerna är att 

fler barn överlever svåra komplikationer, främst i västvärlden. Men att definitionen 

funktionsnedsättning skiljer sig åt i olika länder gör att rapporteringen är skiftande. Omkring 

180 miljoner barn tros drabbas av någon form av funktionsnedsättning (Hallberg & Hallberg, 

2017, ss. 11-13).   

I västvärlden finns en strävan att barn med funktionshinder ska inkluderas på daghem och skolor 

men utanförskap och mobbning är vanligt. Ofta är det lättare för yngre barn med intellektuell 

funktionsnedsättning och barnen accepteras i större utsträckning så länge de är små. 

Utanförskapet ökar sedan i och med att de blir äldre och både de och andra barn blir mer 

medvetna (Hallberg & Hallberg, 2014, ss. 101-203). 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att utesluta neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) för 

att göra materialet mer lätthanterligt men det innebär dock inte att vi uteslutit individer med 

dubbeldiagnoser som intellektuellt funktionshinder kombinerat med exempelvis 

autismspektrumtillstånd och ADHD. Vi har intervjuat föräldrar till barn som även har fysiska 

funktionshinder.  

Det är viktigt att veta vad man vill uppnå genom att urskilja en grupp människor från mängden 

(Granlund & Göransson, 2011, s. 12). Innebörden av kategoriseringen i denna uppsats får på så 

vis en förestående betydelse av planering av framtida stödåtgärder. Tillsammans med de 

forskningsresultat som presenteras i ett senare kapitel hoppas vi också på kunskaper som efter 

vår akademiska utbildning är användbara i arbetslivet. Men även till reformering och på lång 

sikt också ett samhällsförändrande till det bättre (Svensson, Brulin, Ellström & Widegren, 2002, 

s. 2). I vårt arbete kommer vi främst använda oss av begreppen utvecklingsstörning, 

intellektuellt funktionshinder och funktionsnedsättning eftersom det är begrepp som vi får stöd 

av i sociallagarna. 

 

2.1 Definitioner av funktionsnedsättning och funktionshinder 

Socialstyrelsen termbank ger vägledning om vilket begrepp som passar att använda. Begreppet 

funktionsnedsättning syftar till en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Funktionshinder rekommenderas när man syftar på den begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Begreppet handikapp är 

från och med 2007 struket och bör inte användas (Socialstyrelsen, 2007). Fastän detta används 

begreppet fortfarande i vissa sammanhang. Handikapp betecknar då de konsekvenser som följer 

av ett funktionshinder. Med denna bakgrund av en miljörelaterad syn på handikapp och inte 

som en individuell egenskap används begreppet funktionshinder i lagtexten Socialtjänstlagen 

5:7 § (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2015, s. 152). 

I LSS inledande bestämmelse 1 § görs ett försök att precisera till vilka insatserna ska riktas mot. 

Personkrets 1 inkluderar utvecklingsstörning och autism som i tidigare i Omsorgslagen 

benämndes psykisk utvecklingsstörning och barndomspsykos. Anledningen till dessa 

namnbyten var på grund av språkbruk och modernisering. Med definitionen utvecklingsstörning 

menas en intellektuell funktionsnedsättning som sammanhänger med utvecklingsperioden före 

16 års ålder. Orsaken saknar betydelse och vid bedömning av intellektuell förmåga vägs sociala, 

psykologiska och pedagogiska faktorer samman (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2015, s. 

514). 
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Benämningen utvecklingsstörning står förutom i LSS även i en annan viktig lag, Skollagen 

(2010:800). Därför har Riksförbundet FUB (För barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning) bestämt sig för att främst använda just benämningen utvecklingsstörning. 

På FUB:s hemsida framgår att ord som begåvningshandikapp eller förståndshandikapp är gamla 

ord som inte rekommenderas. Enligt FUB kan utvecklingsstörning användas synonymt till 

intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuella funktionshinder samt kognitiv 

funktionsnedsättning eller kognitiva funktionshinder. Ibland förekommer också mental 

retardation i medicinska sammanhang. Det finns också en del nyare ord som till exempel 

funktionsvariation som fungerar att använda (FUB, 2017). Förutom att intellektuellt 

funktionshinder kan definieras på olika sätt har även innebörden varierat i olika kulturer under 

olika tider (Granlund & Göransson, 2011, s. 12).  

 

2.2 Internationell definition 

Svårigheter med benämning visar sig även vid en uppskattning av förekomst då det helt saknas 

uppgifter från delar av världen och i andra fall är mycket bristfällig. Klart står att det till de 

vanligaste funktionsnedsättningarna, förutom nedsatt syn- eller hörselförmåga, även hör olika 

typer och grader av utvecklingsstörning, även kallade intellektuella eller kognitiva 

funktionsnedsättningar (Hallberg & Hallberg, 2014, s. 14). Detta ställer även till med problem 

vid läsning av internationell forskning och materialet koncentreras till vissa delar av världen. 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) som har stor 

betydelse för forskning inom området använder sig konsekvent av intellectual disability som de 

förkortar till ID. De skriver redan i förordet av den 11:e upplagan av sin definition manual: 

The construct of intellectual disability (ID) belongs with the general construct of disability 

that has evolved over the last 2 decades to emphasize an ecological perspective that focuses 

on the interaction of the person with his or her environment and the recognition that the 

systematic application of individualized supports can enhance human functioning (AAIDD, 

2010, s. xiii).   

Vår tolkning är konstruktionen av intellektuella funktionshinder genom en 

socialkonstruktivistisk interaktion mellan person och miljö. Vad som menas med AAIDD:s 

klassifikation av intellektuell funktionsnedsättning är ett funktionshinder som uppstår innan 18 

års ålder och som präglas av betydande begränsningar i både intellektuell funktion och 

anpassningsbeteende, som täcker många vardagliga sociala och praktiska färdigheter (AAIDD, 

2010, s. 221). Anledningen varför AAIDD har satt denna gräns vid 18 och inte 16 är 

uppfattningen att människor utvecklas biologiskt längre (Granlund & Göransson, 2011, s. 13). 

En äldre term är mental retardation som täcker samma population av individer men som inte 

används längre (AAIDD, 2010, s. 221). Här krockar svenskan med engelska och det uppstår lite 

av en förvirring då denna term fortfarande används medicinskt men översatt till svenska också 

betyder utvecklingsstörning. Det kan därför vara svårt att veta vad utländska skribenter lägger 

för betydelse av de begrepp som används och vad som blir ”lost in translation”.  

Inom vår uppsats är det egentligen inte av vikt vad som ligger bakom barnets svårigheter. Det 

viktiga är dock att ta tillvara på de möjligheter som finns hos barnet och satsa på dessa 

(Gustavsson, 2001, s. 141). Samtidigt är det viktigt att förstå att en diagnos inte automatiskt 

innebär tillhörighet till en homogen grupp med likar även om det kan ge en fingervisning. Alla 

är individer och att sätta en gräns för vad som är möjligt innebär endast begränsningar för 

barnets utveckling.    
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2.3 Lagstiftning 

Myndighetsutövning och lagstiftning är medel för att främja delaktighet och jämlikhet. Bland 

det viktigaste i grundlagstiftningen är Regeringsformen (1974:152) (RF). En annan viktig lag 

för funktionshindrade är Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

I rättighetslagen LSS 15:5 § anges att det hör till kommunens uppgift att verka för att det 

allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 §. LSS 1:1 § har 

bestämmelser om insatser för stöd och särskild service åt individer i personkrets 1 med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Även i Socialtjänstlagens (2001:453) 

(SoL) första stycket 5:7 § står att: ”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, 

psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i 

samhällets gemenskap och att leva som andra.” I vår nuvarande Skollag (2010:800) finns även 

betydande bestämmelser för de som på grund av sitt funktionshinder behöver 

särskoleundervisning. Vi väljer att ta upp den också då vi fastän ämnet fritid även kommer i 

kontakt med den. 

 

2.4 Internationella överenskommelser 

Till de internationella överenskommelserna finns Förenta Nationernas mänskliga rättigheter 

(FN:s MR-konventioner). FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna innehåller 

30 artiklar som bland annat bejakar människans värde och utveckling. I FN:s konvention om 

barnets rättigheter, Barnkonventionen, tar artikel 31 särskilt upp barnets rätt till vila, fritid, lek 

och rekreation anpassad till barnets ålder samt konventionsstaternas ansvar för att respektera, 

främja och uppmuntra sådan verksamhet. Numera finns även en särskild konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Svenska FN-förbundet, 2016). 

Ett av FN:s fackorgan är Världshälsoorganisationen (WHO) som arbetar hälsofrämjande. WHO 

menar att ett funktionshinder ofta betyder begränsningar i aktivitet och deltagande. 

Funktionshindret återspeglar därmed samhället där insatser krävs för att avlägsna dessa 

miljömässiga eller sociala hinder (World Health Organization, 2017). WHO har även utvecklat 

ett hälsoklassifikationssystem som kallas ICF (International Classification of Functioning, 

Disability and Health). ICF erbjuder ett standardiserat språk och fungerar som redskap för att 

kunna bedöma en individs hela livssituation över gränserna (Socialstyrelsen, 2010). Barn och 

ungdomsvarianten heter ICF-CY (Children & Youth Version) och täcker hela barnets 

utveckling från spädbarn till tonåring (Socialstyrelsen, 2003).  

 

2.5 Myndigheten för delaktighet 

Det finns numera en egen myndighet vars uppdrag är att verka för funktionshinderpolitiken. 

Från och med första maj 2016 har delar av Hjälpmedelsinstitutets verksamhet övergått till 

Myndigheten för delaktighet (Hjälpmedelsinstitutet, 2016). Hjälpmedelsinstitutet hade då från 

första januari 1999 haft hand om Handikappinstitutets tidigare verksamhet. Nu utgörs 

sammanslagningen av det som tidigare kallades Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet 

den nya myndigheten, Myndigheten för delaktighet, vars uppdrag bygger på FN:s konventioner 

om mänskliga rättigheter (Myndigheten för delaktighet, 2017).  

Rapporten En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - MFD:s förslag på 

struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet 

(Myndigheten för delaktighet, 2016) bygger på en utvärdering inom området som säger att 
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utvecklingen inom funktionshinderspolitiken går framåt men det går långsamt (ibid, 2016, s. 

8). Det framgår också att den aktuella terminologin och de begrepp som används ses som 

bärande för att effektivt kunna möjliggöra funktionshinderspolitiken (ibid, 2016, s. 16). 

Förståelsen måste även öka för hur funktionshinder ska kunna undvikas och undanröjas, för ett 

mer jämlikt samhälle. Men det kräver samarbete på flera områden och olika nivåer då 

funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell och löper igenom samhällets alla områden. Det 

framgår även att det i stort saknas funktionshinderforskning om hur samspelet mellan individen 

och dennes miljö och omgivning ser ut (ibid, 2016, ss. 60-61). Insatser krävs även för barn och 

unga med funktionsnedsättning då de upplever sin hälsa som sämre än jämnåriga (ibid, 2016, 

s. 111). Här har även FN-kommittén visat oro över att gruppen barn och unga med 

funktionsnedsättning inte är delaktiga i de beslut som rör deras eget liv samt deras möjlighet att 

uttrycka egna åsikter i frågor som angår dem (ibid, 2016, s. 128). Att fritiden för 

funktionshindrade är mer stillasittande än övrig befolkning gäller vuxna så väl som barn och 

visar på stora brister i samhällets tillgänglighet och delaktighet (ibid, 2016, s. 130). Vidare 

belyses frågan om vem som representerar funktionsnedsatta vid politiska uppdrag, vilket är 

något som bör analyseras både utifrån ett jämställdhets- och ett barnrättsperspektiv (ibid, 2016, 

s. 146). Det handlar inte endast om att ge konsultation utan att erbjuda ett meningsfullt 

deltagande och möjliggöra inflytande (ibid, 2016, s. 148). Det handlar också om att säkerställa 

individens rättssäkerhet och tillgänglighet. Information, kunskap och förståelse behövs och 

individens behov och förutsättningar bör vara vägledande för de aktörer som arbetar med beslut 

som påverkar individens liv och mående. Men det krävs också ett aktivt arbete för att personer 

med funktionsnedsättning, och då även barn, ska kunna ta del av den nödvändiga information 

och kommunikation de bör ha tillgång till (ibid, 2016, ss. 153-154).  

 

2.6 Verklighetsuppfattning för barn med intellektuell funktionsnedsättning 

Kylén var under sin livstid aktiv inom FUB:s forskningsstiftelse ALA (Anpassning till liv och 

arbete) (Kylén, 2012, ss. 5-6). I en skrift som fortfarande utges av ALA delar han in 

intellektuellt funktionshinder i A, B och C-nivå. I det första stadiet känner man igen känslor 

och konkret verklighet. I det andra stadiet talar man eventuellt, man har också en viss tids- och 

rumsuppfattning, förstår bilder och tal och kanske kan man räkna lite. I det sista stadiet kan man 

någotsånär läsa och skriva, man kan addera och kanske multiplicera samt utföra andra 

tankeoperationer (ibid, 2012, s. 44).  

 

Vår verklighetsuppfattning skapas genom ordnandet av sinnesintryck. Detta samspel sker med 

biologisk mognad och gjorda erfarenheter och leder till strukturering av tid, rum, kvalitet, 

kvantitet och orsak (Kylén, 2012, s. 54). Vi har förstått att det för den intellektuellt 

funktionshindrade kan vara svårt att göra sig en inre föreställning om vad olika aktiviteter 

innebär och att det på många håll i landet därför finns ”prova-på-aktiviteter” då konkretiserandet 

och åskådliggörandet genom egen erfarenhet kan underlätta att göra ett eget val utan påverkan 

av någon annan (Söderman & Antonson, 2011, s. 151). Här anser vi att skolan har en viktig roll 

för den fritid barnet skapar, särskilt inom de kommuner där utbudet är skralt. Genom att hjälpa 

barnet att avbilda verkliga upplevelser och föreställa sig en aktivitet som inte händer just nu 

tänker vi att en form av delaktighet kan skänkas barnet utifrån hans eller hennes egna 

förutsättningar. 

 

I material från FUB; Hur förståelsen av verkligheten utvecklas skriver Göransson om 

begåvningens tre funktioner. Att ordna erfarenheter - strukturera, att ordna bland dem - operera, 

och att avbilda dem - symbolisera. Samt att de erfarenheter ett barn får inordnas i de fem 
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kategorierna; rum (Var?), tid (När?), kvalitet (Vad?), kvantitet (Hur mycket?) och orsak 

(Varför?). Hon skiljer även på tankeoperationer och handlingsoperationer som sker inom 

kategorierna. Detta sätt att klara av att föreställa sig olika möjligheter, jämföra, och göra ett 

aktivt val är dock inte möjligt förrän på C-nivån, med förutsättning att man redan har fått 

erfarenhet av att prova de olika aktiviteterna innan. Av skrivelsen som utgetts i samarbete med 

ALA och det dåvarande Handikappinstitutet (som nu delvis övergått till Myndigheten för 

delaktighet), beskrivs de olika kategorierna och de svårigheter som det kan betyda för ett barn 

med intellektuella funktionshinder inom respektive område. På så sätt får man en förståelse för 

att varje barn är unikt och har sin egen ”verklighetskarta” som omvärlden också måste förhålla 

sig till (Göransson, 1982, ss. 6-11). Även om skriften liksom i Kyléns använder sig av gammal 

terminologi har vi valt att bortse från det och använda oss av de relevanta delarna eftersom 

materialet fortfarande rekommenderas på FUB:s hemsida.  
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3. Anknytning till tidigare forskning     

I följande kapitel har vi valt att lyfta fram forskning i form av framför allt artiklar och 

avhandlingar från blandade delar av världen. Dessa har vi valt att ta med då de innehåller just 

det vi tar upp i vår studie eller närliggande områden som känns relevanta för oss. Nedan kommer 

vi att presentera fem områden vi har identifierat som tillsammans hjälper oss att se en helhet. 

Vi kommer att återkomma till den tidigare forskningen i senare kapitel och ställa den i relation 

till vårt resultat. 

 

3.1 Familjens betydelse för barnets aktivering 

Här kommer vi belysa artiklar som visar familjens betydelse för barnets aktivering och 

deltagande i fritidsaktiviteter. 

I en italiensk studie intervjuades föräldrar till ungdomar med Downs syndrom om hur de 

uppfattar att deras barn har för tankar om att delta i fysiska aktiviteter. Studien kom fram till att 

familjen har en nyckelroll och påverkar hur ungdomarna väljer vad de vill göra (Alesi & Pepi, 

2017). 

I en studie i USA genomfördes fokusgruppsintervjuer med föräldrar till barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Föräldrarna menade att kommunala fritidsaktiviteter ger livskvalitet till 

deras barn men att de måste kämpa mycket för att få tillgång till dem. Det kom också fram att 

föräldrarna måste ge barnen stöd under aktiviteterna då fritidsledarna inte gjorde det vilket gör 

att föräldrarna känner sig utmattade och isolerade. Eftersom föräldrarna känner sina barn bäst 

har de mycket kunskap att delge till fritidsledarna så att de bättre kan möta upp alla barns behov 

(Schleien, Miller, Walton & Pruett, 2014). 

En svensk studie med barn i åldern sex till sjutton år visar också på samma mönster. Barn med 

funktionshinder är mer beroende av andra, främst familj, för att kunna delta i fritidsaktiviteter. 

Detta påverkar också chansen för dessa barn att kunna delta i aktiviteter som är informella eller 

oorganiserade. Barn med funktionshinder deltar idag i många aktiviteter men de är av låg 

intensitet jämfört med barn utan funktionshinder. I jämförelse med andra västeuropeiska länder 

har svenska barn generellt mer oorganiserad aktivitet utanför skolan. För den funktionshindrade 

finns dock svårigheten med att få tillgång till aktiviteten. Det kan vara rörelseproblem, smärta 

och eller sociala svårigheter, men många gånger ligger problemet i miljön som exempelvis 

transportproblem. Därför efterlyses longitudinella studier av funktionshindrades deltagande i 

fritidsaktiviteter för utvecklandet av deltagande interventioner och stödsystem. Studien pekade 

också på ett samband mellan mammans utbildningsnivå och barnets aktiviteter (Ullenhag, 

Krumlinde-Sundholm, Granlund & Almqvist, 2014). 

En australiensisk studie av barn med funktionsnedsättning visar på att genom att lyssna på 

barnens egna preferenser när det kommer till aktiviteter ökar chanserna till att barnen vill delta 

i aktiviteter efter skoltid (Shields, Synnot & Kearns, 2015).  

Sammanfattningsvis visar studierna ovan den viktiga roll som föräldrarna har för barnet. För 

vissa barn är familjens medverkan och stöttande helt avgörande för att ens få möjlighet till att 

kunna delta i fritidsaktiviteter. 
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3.2 Idrott och rörelse som integrationsfrämjande för barnet 

Här nedan lyfter vi fram forskning som rör inkludering och integration i form av uppmuntran 

till träning, fördelar med att utöva sportaktiviteter samt aktivitetens positiva inverkan på barnets 

hälsa. 

I ett försök att främja integration för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar 

anordnades en pilotstudie i USA där tio pojkar och tio flickor matchades ihop med en 

träningspartner för konditions- och styrketräning under femton veckors tid. De ungdomar som 

skulle bistå med stöd, uppmuntran och återkoppling till sina jämnåriga utbildades. Men även 

om programmet visade sig roligt och motiverande och mer socialt inkluderande än andra 

program var det inte tillräckligt specifikt för att upptäcka förändringar i muskelstyrka. En 

blygsam minskning skedde dock av BMI för både deltagare och partners. Även om medlemskap 

erbjöds båda grupperna var det dock få som valde att fortsätta träna på egen hand (Stanish & 

Temple, 2012). 

I Kanada intervjuades ungdomar och deras föräldrar om integrerade sportaktiviteter. Många 

fördelar konstaterades såsom förbättring av hälsa, självkänsla, social integration, utveckling av 

motoriska-, sociala- och kognitiva förmågor, att ha kul, stolta föräldrar och förbättrad relation 

samt ökad medvetenhet. Många aktörer måste dock involveras: samverkan mellan 

hälsovårdsmyndigheten, rehabilitering, idrottsorganisationer, Special Olympics, skolor, samt 

samhället och media (Grandisson, Tetreault, & Freeman, 2012). 

I The Youth Unified Sports program deltog fem europeiska länder med integrerade fotbolls- 

och handbollslag. Lagen blandade både intellektuellt funktionshindrade (idrottare) och icke-

funktionshindrade (partners) med liknande sportfärdigheter. Efter utvärderades projektet genom 

intervjuer med idrottare, partners, tränare, föräldrar och samhällsledare. Alla informanter ansåg 

att projektet var både integrationsfrämjande och hade förbättrat idrottarnas sociala kompetens, 

kommunikation och självkänsla (McConkey, Dowling, Hassan & Menke, 2013). 

Forskningen vi lyft fram ovan visar på att integrerade sportaktiviteter kan ha betydelse för 

barnet i form av inkludering och motivation till att utöva aktiviteter. 

 

3.3 Stöd till familjer och stöd till barnet 

I detta avsnitt belyser vi en avhandling som handlar om hur familjer använder sig av service 

och en typologi som vill klassificera olika typer av tjänster och vad som behöver utvecklas. 

Artikeln vi valt lyfter fram hur idrottslärare kan uppmuntra barnen till att utföra aktiviteter på 

fritiden.  

En nyutkommen avhandling av Olsson, fokuserar på hur barn med mild intellektuell 

funktionsnedsättning (mild intellectual disability) och deras familjer använder sig av service, 

hur deras behov och erfarenheter av stödanvändning ser ut, utifrån ett systemperspektiv. Studien 

genomfördes i Sverige där 84 barn med familjer deltog. Resultatet visade sig vara att 60 procent 

av familjerna i studien använde stöd från barnläkare från habiliteringen och att 40 procent 

använde stöd som var särskilt riktat till funktionshindrade. Den vanligaste stödinsatsen som 

föräldrarna mottog var någon form av stöd utanför hemmet såsom stöd till barnets deltagande i 

samhällslivet. Det kom även fram i studien att många föräldrar hade behov av att hitta 

föräldrastödsnätverk och att hitta passande fritidsaktiviteter till sina barn med intellektuell 

funktionsnedsättning (Olsson, 2016). 

En typologi som vänder sig till socialarbetare grundar sig på kontexten föräldrarnas minskade 

arbetstillfällen, ekonomiska kostnader och transportproblem samt ökad stress hos både föräldrar 
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och syskon. Den internationella studien utfördes i sju länder; Australien, Kanada och fem 

europeiska länder genom anpassad insamling av information för att ge en förståelse för behoven 

en familj med ett funktionshindrat barn har. Föräldrar till ett funktionshindrat barn har oftast 

liten fritid och energi för att stimulera aktiviteter och är i behov av ytterligare resurser av olika 

slag. Syftet med studien var att försöka förena definitioner av stöd och att klassificera olika 

tillgängliga tjänster samt bidra med medvetenhet om tjänster som behöver utformas. Slutsatsen 

är att olika typer av stöd bör erbjudas. Att hjälpa till med att främja integration av barnet i 

sociala aktiviteter eller fritid är ett typ av stöd (Tétreault, Blais-Michaud, Marier Deschênes, 

Beaupré, Gascon, Boucher & Carrière, 2014). 

I en artikel som riktar sig till idrottslärare läggs olika förslag fram för hur barn med intellektuella 

funktionshinder kan förberedas till att delta i aktiviteter på fritiden. Detta genom att till exempel 

tillhandahålla instruktioner och praxis i olika sammanhang. Att ge barnet en möjlighet att svara 

på olika stimuli och genom en plan för varierande positiv förstärkning, lära eleven att uppträda 

på en nivå där de naturligt skulle motta förstärkningar samt att lära eleven att ställa sina egna 

mål och att övervaka sin egen utveckling (Haegele & Park, 2016). 

Forskningen ovan visar på hur stöd i olika former har betydelse för att barnet ska kunna utöva 

och få tillgång till fritidsaktiviteter. Att ge familjen stöd kan även underlätta i föräldrars och 

syskons vardag då stödet kan ge möjlighet till bland annat minskad stress. Barnets idrottslärare 

har även en viktig roll för möjliggörandet av fritidsaktiviteter då de kan stärka barnets egna 

resurser.  

     

3.4 Barnets deltagande i fritidsaktiviteter 

Inom detta område lyfter vi fram artiklar som fokuserar på barnets deltagande och delaktighet 

i fritidsaktiviteter.  

I en australiensisk studie jämfördes barn mellan 7 och 17 år med och utan intellektuella 

funktionshinder och deras deltagandemönster i aktiviteter utanför skolan. Två slags 

frågeformulär användes. För att kunna styra insatser som kan öka deltagandet är det viktigt att 

känna till de olika dimensioner av deltagande som beskrivs som bland annat antal aktiviteter, 

frekvens, plats och kamratskap. Det framkom att barn med intellektuella funktionshinder deltog 

i samma antal aktiviteter som sina jämnåriga men att som det är nu så deltar barnen i färre aktivt 

fysiska och färdighetsbaserade aktiviteter som simning, gymnastik, friidrott och lagsport. 

Barnen deltar istället i fler stillasittande rekreations- och självförbättringsaktiviteter som 

inkluderar TV, datorspel och göra läxor. De är mer beroende av andra och deltar också i en 

större andel sociala aktiviteter i hemmet (King, Shields, Imms, Black & Ardern, 2013). 

Individer med DD (developmental disability) innefattar en heterogen grupp, samt de med ASD 

(autism spectrum disorder), och de med ID (intellectual disability). De flesta studier har dock 

kombinerat alla individer i en grupp, utan skilja mellan typerna av DD. Barn och ungdomar 

med svår DD är dessutom ofta uteslutna från forskning på grund av deras komplexa behov. I en 

studie från Kanada fick föräldrar till barn och ungdomar med ID mellan 3 till 19 år svara på 

frågor online eller med papper och penna. Sammantaget deltar barn med ID och ID + ASD i 

färre sociala aktiviteter än deras jämnåriga med typisk utveckling (Taheri, Perry & Minnes, 

2016). 

I en engelskspråkig litteraturstudie framgår att mycket lite data finns tillgänglig för att beskriva 

barn och ungdomar med intellektuella funktionshinder och deras deltagande i aktiviteter efter 

skolan. Resultatet var att barn med intellektuellt funktionshinder överlag deltar i färre aktiviteter 
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än jämnåriga. Det hinder barn med intellektuellt funktionshinder möter medför en 

intresseförlust då färdighetsklyftan är för stor i jämförelse med jämnåriga. Interaktion med 

andra barn i samma ålder är viktigt. Samtidigt kan för ändamålet utformade program underlätta 

deltagandet där det finns personal med specialkompetens (Shields, King, Corbett & Imms, 

2014).  

I en enkätstudie till föräldrar i England med 185 barn mellan fem och sjutton år med typisk 

utveckling, autism eller intellektuellt funktionshinder svarade 140 mödrar. Artikeln tar upp att 

barn med Downs- eller Williams syndrom ofta beskrivs som vänliga och sällskapliga i 

jämförelse med barn med autism. Men barn med funktionshinder har svårt att upprätthålla 

vänskap och engagerar sig i färre aktiviteter, och när de gör det är det ofta med vuxna. De deltar 

dock i fler fritidsaktiviteter än barn med autism och har lättare att skaffa vänner (Solish, Perry, 

& Minnes, 2010).  

En annan studie utfördes i USA med barn i åldrarna 9 till 17 år med Downs syndrom. Barnen 

intervjuades tillsammans med en förälder och det uppstod ibland meningsskiljaktigheter vid 

uppskattning av intensitet, med vem de deltog eller var aktiviteten ägde rum. Studien stödjer 

tidigare forskning; att de fritidsaktiviteter som barnen deltar mest i bidrar till en fysisk inaktiv 

livsstil. Barnen föredrar också aktiviteter med informell struktur. Vidare nämns också att de 

barn som prioriterar att skapa vänskap bör uppmuntras till det genom att delta i sociala 

aktiviteter och att de barn som prioriterar att vara mer fysiskt aktiva bör uppmuntras till att 

fokusera på fysiska och färdighetsbaserade aktiviteter (MacDonald, Leichtman, Esposito, Cook 

& Ulrich, 2016). 

Axelsson skriver i en avhandling om “children with profound intellectual and multiple 

disabilities” (PIMD), barn med djupa intellektuella och multipla funktionshinder, och deras 

delaktighet i familjeaktiviteter. Utomstående assistenter har här en betydelsefull roll. En viktig 

slutsats är att ju sämre motorisk förmåga barnet har desto mer sällan deltar barnet i aktiviteter 

som är mer fysiskt krävande. Barn med funktionsnedsättningar erbjuds generellt också färre 

aktiviteter att delta i än deras jämnåriga medan några få aktiviteter är oftare förekommande. 

Dessutom fanns det samband med hur ofta aktiviteterna förekom och familjens 

socioekonomiska status (Axelsson, 2014)   

 

I en litteraturstudie från Australien konstaterades det inte bara att barn med intellektuella 

funktionshinder deltog i färre aktiviteter utanför skolan än sina jämnåriga, de var även mindre 

benägna till fysisk aktivitet i vardagen såsom att gå och cykla. Det kan ha olika orsaker men 

kan i övergången till tonåren och vuxen ålder leda till en alltmer stillasittande fritid förknippat 

med en nedgång i tjänster och stöd (Woodmansee, Hahne, Imms & Shields, 2016). 

Forskningen ovan visar att barn med funktionsnedsättning i mindre utsträckning deltar i 

fritidsaktiviteter än barn utan funktionsnedsättning och att när de väl deltar föredrar de 

stillasittande aktiviteter. 

 

3.5 Samhällets påverkan på barnet och familjen 

I vårt sista område lyfter vi fram artiklar som handlar om samhällets roll för barnet och familjen. 

I en engelsk artikel beskrivs forskning som pekar på att barn med funktionsnedsättning och 

deras familjer har det tufft i samhället, både socialt och ekonomiskt. I en kvalitativ studie 

intervjuades barn och unga med någon form av funktionshinder. Studien visade att många barn 

med funktionshinder och deras föräldrar kände sig exkluderade och socialt isolerade (Knight, 

Petrie, Zuurmond & Potts, 2009). 

http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0891422215300263
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0891422215300263
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0891422215300263
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0891422215300263
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En annan brittisk studie visade att fattiga, icke-vita, yngre män under 25 år, med ett lågt 

servicebehov och boende i ett mer eftersatt bostadsområde hade en önskan att delta i mer 

sportaktiviteter. Omvänt sett hade de också en mindre benägenhet att delta i idrott på grund av 

osäkerhet i det område de var boende i (Robertson & Emerson, 2010).  

En spansk tvärsnittsstudie som genomfördes med personer i åldrarna 17 till 65 år visade att 

unga deltar i fler aktiviteter. Män deltog också i mer fysiska aktiviteter än kvinnor, och var även 

intresserade av att prova mer fysisk aktivitet. Huruvida detta speglar egna intressen och inte av 

familj framgår inte och de som bor med sin familj visar också en högre aktivitet liksom de som 

går i vanlig skola. De boende på landsbygd visade dock ett mindre deltagande i allmänhet av 

social aktivitet (Badia, Orgaz, Verdugo & Ullan, 2013). 

Artiklarna ovan handlar om samhällets inverkan på barnets fritid. En artikel belyser familjers 

upplevelser av exkludering och social isolering medan de andra lyfter hur familjens 

bostadsområde kan påverka aktivitetsutbudet och begränsa möjligheten till deltagande för 

barnet.  

 

3.6 Reflektion kring tidigare forskning  

Vårt val av tidigare forskning har gett oss en inblick i vad som hänt inom forskningsområdet 

det senaste årtiondet. Artiklarna återspeglar vår nutid och ska ses som kompletterande då de 

inte ensamma kan ge en korrekt bild av det problematiska perspektiv vi vill försöka återge. 

Genom tidigare studier har vi fått stöd i fråga om omfång och inriktning för att göra vår studie 

möjlig. Att redovisa forskningsläget, så som vi ser det, anser vi även kan vara av relevans och 

intresse för läsare av denna uppsats. Genom den forskning vi lyft fram vill vi precisera och rama 

in vårt syfte och våra frågeställningar. Alvesson skriver att ”det är viktigt att motstå frestelsen 

att ha med för mycket” och att ”en hel del av allt intressant och betydelsefullt måste väljas bort” 

(Alvesson, 2011, s. 58). Vi anser dock att dessa studier erbjuder ett intressant kunskapstillskott 

som inte bör bortrationaliseras. Studierna valdes även utifrån en socialkonstruktivistisk syn med 

intresse för mänskligt samspel och har betydelse för vårt bidrag till existerande forskningsfält. 

En notering till rubriken Deltagande och delaktighet är att de båda är ord översatta från 

engelskans ”participation”. Vi har dock valt att i vår svenska uppsats endast fokusera på 

begreppet delaktighet. Deltagande och delaktighet är inte helt synonyma i vårt språk men vi vill 

ändå göra detta tydliggörande för att undvika språkförbistring. 
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4. Teorianknytning 

I följande kapitel kommer vi att beskriva den teori vi valt att utgå ifrån i detta arbete och den 

teorin är socialkonstruktivism. Vi har även valt att fördjupa oss i begreppet delaktighet med 

fokus på barns delaktighet. Vi tycker att teorin är intressant då vi människor är sociala varelser 

som upplever verkligen olika eftersom vi är unika. Därför hoppas vi att med hjälp av våra 

intervjuer fånga föräldrarnas erfarenheter och få en bredd som ett annat teoretiskt perspektiv 

kanske inte skulle kunna ge oss. Eftersom begreppet delaktighet är en central del i vårt syfte 

känns det också viktigt att lyfta fram. Vi vill alltså använda vald teori och begrepp till att skapa 

ett akademiskt underlag som både synliggör och bekräftar föräldrarnas berättelser. Vi kommer 

särskilt att belysa fem begrepp inom socialkonstruktivismen som vi kommer redogöra för nedan 

samt återkomma till i senare i uppsatsen. 

 

4.1 Socialkonstruktivism 

Det som är mest framträdande för just socialkonstruktivismen är att verkligheten ses som socialt 

konstruerad. Det viktiga blir därför att utforska hur dessa sociala konstruktioner går till. Centralt 

är själva ”avslöjandet” av hur företeelser är socialt konstruerade (Alvesson & Sköldberg, 2008, 

s. 81). Grundtanken är att även de fenomen som vi ser som självklara är skapade i social 

interaktion och inte av naturen givna. Allt ses som en produkt av de kommunikationsprocesser 

som sker i samhället och därmed antaganden om ett begrepps innebörder. I vårt 

meningsskapande av vad som är normalt och onormalt lyfts sociala konstruktioner gärna fram 

som en viktig funktion. Det innebär att det är konstruktionernas koppling till vår 

föreställningsvärld som är av intresse, alltså vår syn på verkligheten, och inte ett ifrågasättande 

om saker och tings egentliga existens. Åsikter, roller och beteenden blir därmed en följd av den 

föreställningsvärld som skapats av sociala konstruktioner. Att försöka synliggöra och 

problematisera samband genom denna teori är nu vår uppgift (Allwood & Erikson, 2010, ss. 

122-125).  

 

4.1.1 Berger och Luckmann 

Vi kommer använda oss av Berger och Luckmanns resonemang om hur livsvärlden är förankrad 

i ett socialt samspel då deras arbete har kommit att utgöra startpunkten för 

socialkonstruktivismen (Allwood & Erikson, 2010, s. 122). Deras perspektiv är att den sociala 

verkligheten är socialt skapad, konstruerad, men också verklig; den är reell. Samhällets 

grundläggande processer är externalisering, objektivering och internalisering. Det vill säga att 

samhället är skapat av människor, är en faktisk verklighet och att det genom socialisering 

”byggs in” i dess individer. Forskaren (i detta fall oss) deltar i denna verklighet också som 

vardagsmänniska men måste rätta sig efter den utan att försöka förändra den. Berger och 

Luckmann använder sig av begreppet institution med betydelsen all slags tidsmässiga, rumsliga 

och socialt fastställda handlingsmönster. Vardagens upprepning och upprätthållande av dessa 

institutionella mönster gör att medvetna kunskaper och handlingar fortsätter att existera genom 

språk och symboler (Harste & Mortensen, 2007, ss. 154-157). Liksom Berger och Luckmann 

skriver i sin Kunskapssociologi:   

Institutioner kontrollerar också genom själva sin existens det mänskliga handlandet genom 

att uppställa i förväg definierade handlingsmönster som kanaliserar det i en enda riktning i 

motsats till de många andra riktningar som teoretiskt vore möjliga (Berger & Luckmann, 

1979, s. 71). 
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Berger och Luckmann tar även upp commonsense-kunskap, som är det jag delar med andra 

medmänniskor under vardagslivets normala och självklara rutiner (Wenneberg, 2010, s. 36). 

Vardagslivet tas inte bara för given av samhällets vanliga samhällsmedlemmar och det 

individuella och meningsfulla liv de lever utan denna värld vidmakthålls också genom tankar 

och handlingar (Berger & Luckmann, 1979, s. 31). Berger och Luckmann talar också om den 

face-to-face-interaktion som uppstår när den andre är närvarande för mig i ett levande här och 

nu som vi båda delar (ibid, 1979, s. 41).  

Författarparet skriver dessutom om sin syn på de roller som uppstår när individen tar in andra 

människors roller och attityder samtidigt som denne i samma process tar på sig sin roll (Berger 

& Luckmann, 1966, s. 89).  

The child learns that he is what he is called. Every name implies a nomenclature, which in 

turn implies a designated social location. To be given an identity involves being assigned a 

specific place in the world (Berger & Luckmann, 1966, s. 152). 

Identiteten definieras på så sätt genom den plats i världen rollen ges, det vill säga vilken 

rollprestanda som är tillgänglig. Ett typifierande av egna och andras återkommande 

uppträdande och handlingar får på så sätt konsekvenser för självupplevelse och 

självidentifiering som fortsätter även marginellt medvetet. Genom att spela de objektivt 

tillgängliga roller som erbjuds deltar individen i den sociala världen och genom att internalisera 

dessa roller blir också samma värld genuint reell. Roller uppträder så snart som ett gemensamt 

lager av kunskap uppstår som innehåller ett ömsesidigt typbeteende. Det innebär att allt 

institutionellt beteende också involverar roller (Berger & Luckmann, 1979, ss. 90-92).     

Utifrån det teoretiska perspektiv vi har valt, socialkonstruktivismen, visar Berger och 

Luckmann ingen komplicerad språkteori. Människan socialiseras genom språket och de 

språkliga normerna blir till det sociala livets regler. Både vardag och institutioner upprätthålls 

på det sätt som språk och symboler används (Harste & Mortensen, 2007, ss. 156-157). I boken 

Kunskapssociologi skriver de om den symboliska framställningens nivå, alltså det lingvistiska 

tillvägagångssätt som når bortom ”här och nu” (Berger & Luckmann, 1979, s. 54). Genom 

språkets konstruktion av symboler abstraheras vardagsupplevelser. Vardagslivets verklighet 

blir till en commonsense-kunskap. Sålunda bygger språket även upp klassificeringsscheman 

och: 

Inom de semantiska fält som sålunda byggs upp kan både biografiska och historiska 

erfarenheter objektifieras, bevaras och samlas. Samlandet sker naturligtvis selektivt, och de 

semantiska fälten avgör vad som skall bevaras och vad som skall ”glömmas” av både 

individen och samhällets totala erfarenhet. Genom denna ackumulering bildas ett socialt 

kunskapsförråd som överförs från generation till generation och som individen kan utnyttja 

i vardagslivet. Jag lever i en commonsense-värld utrustad med specifika slag av kunskaper 

(Berger & Luckmann, 1979, s. 55). 

Slutligen lyfter Berger och Luckmann även begreppet den signifikanta andra som ansvarar för 

den primära socialiseringen. Den värld som internaliseras genom föräldrar till barn ger därmed 

en hänvisning om hans eller hennes plats i den sociala strukturen som till exempel tillhörighet 

av klass. Därmed kan ett barn beroende av uppväxtvillkor bo i en värld som är mycket 

annorlunda än ett annat barn med andra förutsättningar (Berger & Luckmann, 1966, s. 151). 

Begreppen vi kommer återkomma till senare är roller, face-to-face-interaktion, commonsense-

kunskap, institutioner samt den signifikanta andra. 
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4.1.2 Hacking 

En socialkonstruktivistisk överläggning av vilken definition som ska användas kommer från 

Hacking. Han skriver i boken Social konstruktion av vad? om hur verklighet och klassifikation 

samspelar. Hacking ger sig på frågan vad som är social konstruktion eller oberoende verklighet 

och lämnar ett klarögt bidrag till uppsatsens valda teorianknytning, socialkonstruktivismen, och 

sitt perspektiv på rådande begreppsförvirring:  

Dessa återkopplingsmönster har också funnits tidigare. De förändringar i terminologin som 

används om utvecklingsstörda barn är inte följden av en bättre kategorisering av individerna 

i sig, utan en omkategorisering av individer i ljuset av hur dessa individer har förändrats i 

ljuset av en tidigare kategorisering och på grund av de teorier, sedvänjor och institutioner 

som förknippats med den kategoriseringen. En ständigt återkommande refräng i den 

mentala utvecklingsstörningens historia är påståendet att det är först nu som vi börjar förstå 

saker och ting – som om det vore samma ting som har blivit förstått hela tiden (Hacking, 

2004, s. 151). 

Hacking beskriver sex olika grader av konstruktionistiskt engagemang; historiskt, ironiskt, 

reformistiskt, demaskerande, upproriskt och revolutionärt (Hacking, 2004, s. 35). Till vår analys 

tar vi också med oss två saker som gärna glöms bort. Att vissa problem beträffande sociala 

konstruktioner implicit redan finns i begreppet socialt problem. Samt att det är lätt att förlora 

helheten om fokus endast sker på detaljer. Här vill vi ta hänsyn till den kontext där sociala 

problem uppstått men inte se dem som isolerade händelser. Tanken är att gångna tiders 

illgärningar har betydelse idag (ibid, 2004, s. 58). 

 

4.2 Delaktighet 

Vi vill även lyfta begreppet delaktighet än en gång och använda det som komplement till vårt 

teoriavsnitt. Begreppet har i vår tid fått mycket mer uppmärksamhet då fokus vänts uppochner 

och intresset riktas mer mot delaktighet än mot dess motsats, utanförskap, och hur det 

konstrueras (Gustavsson, 2010, s. 10).  

En viktig förklaring till att nya begrepp, som integrering och delaktighet, växer fram är 

således att nya sociala problem konstrueras. Delaktighetsbegreppet kan ses som det senaste 

i raden av ett antal begrepp som är förknippade med lösningarna på de utanförskaps- och 

underordningsproblem som aktualiseras med anknytning till etnicitet, genus, 

funktionshinder etcetera under de senaste 40 åren (Gustavsson, 2010, s. 25).   

Shier har skrivit en artikel som innehåller två modeller för att säkra barns deltagande 

(Handikappförbunden, 2017). I den svenska översättningen liksom i ursprungsartikeln på 

engelska står det om Delaktighetens stege av Hart och en alternativ modell baserad på fem 

nivåer av deltagande; 1) Barn lyssnas på, 2) Barn stöds för att uttrycka sina åsikter, 3) Barnens 

synpunkter beaktas, 4) Barn är inblandade i beslutsprocesser, 5) Barn delar makten och ansvaret 

för beslutsfattandet. Varje steg av engagemang på de olika nivåerna innebär öppningar, 

möjligheter och skyldigheter som de vuxna ska ta hänsyn till. Detta genom att modellen också 

innehåller en sekvens med 15 frågor som ska fungera som ett verktyg för vidare planering av 

barns delaktighet (Shier, 2001, s. 107). Vi kommer inte närmare gå in på denna modell. 

 

4.2.1 Hart och Delaktighetens stege 

Harts Delaktighetens stege är utformad med tanken att alla barn ska få sin röst hörd och är 

främst tänkt att användas som ett inledande tankestöd för barns deltagande i olika projekt (Hart, 

1992, s. 8). Meningen är inte att barnet ska delta på högsta nivån av sin kompetens utan för att 
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vuxna ska kunna skapa rätt förutsättningar för att barnet ska delta. Vad som känns bäst för 

barnet är därmed avgörande, med utgång från de lägsta nivåerna som är att undvika, vilka är 

manipulation, decoration och tokenism (Hart, 1997, s. 41). 

 

Manipulation (Manipulation): Barn deltar men förstår inte varför. Det kan bero på oförmåga 

hos vuxna att förstå barnets förmåga, att barnet blir rådfrågad men inte får någon återkoppling 

eller att barnet blir vilseledd (Hart, 1992, s. 8). Dekoration (Decoration): Barn som används 

som reklampelare vid event där de exempelvis tilldelas t-shirt med logga och kanske uppträder. 

Evenemang där de deltar mer för själva föreställningen än för dess syfte. Symboliskt 

(Tokenism): Barn ges en röst men har begränsad möjlighet att formulera sig. Exempelvis väljs 

charmiga barn ut för panelsamtal utan lämplig förberedelse eller i samråd med jämnåriga (ibid, 

1992, s. 10). Anvisad men informerad (Assigned but Informed): Barnet förstår intentionen med 

en föreslagen aktivitet. Barnet deltar frivilligt efter klargörandet vem avsändaren är och varför 

barnet bör delta. Barnet ges på så sätt en meningsfull roll (ibid, 1992, s. 10). Rådfrågad och 

informerad (Consulted and Informed): I projekt som drivs av vuxna erbjuds ett genuint 

deltagande genom att barns egna åsikter tas på allvar. Barnet har integritet och kännedom om 

processen (ibid, 1992, s. 13). Vuxeninitierade, gemensamma beslut med barn (Adult-Initiated, 

Shared Decisions with Children): Vuxna föreslår ett upplägg men själva beslutsfattandet sker 

även i samråd med barn. Ett projekts beslut kan även kräva involverande av andra svaga grupper 

(ibid, 1992, s. 14). Barninitierad och riktad (Child-Initiated and Directed): Att hitta på och 

genomföra komplexa projekt i samarbete med andra barn genom vuxenvärldens stöd. Detta 

ställer krav på att vuxna har tro på barns egna initiativ utan att själv vara ledande. Barninitiativ, 

delade beslut med vuxna (Child-Initiated, Shared Decisions with Adults): Att införliva de vuxna 

i ett projekt som barn själva har utformat och drivit (ibid, 1992, s. 16). 

 

4.3 Reflektion över teorival 

Kritik kan riktas mot socialkonstruktivismens försök att belysa komplexitet och synliggöra det 

outtalade. Dessutom i ifrågasättandet av vad som är normalt eftersom det bygger på sociala 

konstruktioner (Allwood & Erikson, 2010, s. 126). För att förstå vad som är bra är det därför 

viktigt att förstå vad som är dåligt.  

Även om vi inte har som ambition att som socialkonstruktivismen avslöja direkta fenomen som 

ytliga företeelser med mer bakomliggande och verkliga faktorer tror vi att vi kan använda dess 

kritiska kraft och få förståelse för vad denna verklighet består av. Vår utgångspunkt kommer 

innebära en viss distans till att se på sociala handlingar som naturliga. Vi tar inte avstånd från 

att både vår psykiska apparat och hur vi kroppsligt är byggda är relevant samt att uppfattning 

av verklighet och kunskap registreras av våra sinnesorgan som genom impulser i hjärnan utgör 

en representation av den information som utskiljs. Upplevelse av omvärlden och kunskap kan 

därmed inte vara helt socialt konstruerad. Vi ser verkligheten såsom vi uppfattar den som 

beroende av vår synvinkel eller perspektiv (Wenneberg, 2010, ss. 10-13). Vi är medvetna om 

att det inte är barnens upplevelser vi undersöker utan föräldrarnas beskrivningar av deras fritid. 

I boken Inifrån utanförskapet: om att vara annorlunda men delaktig av Gustavsson berättas 

livshistorier från föräldrar till barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Men även 

berättelser från dessa barn som vuxna. När blodsbanden knyter människor samman och inte 

som i många andra situationer där individer väljs bort uppstår en gemenskap som skiljer sig 

från dessa andra sociala sammanhang (Gustavsson, 2001, s. 24). Som titeln antyder vill vi 

förmedla känslan från detta inifrånperspektiv som är socialkonstruktivistiskt men som också 

har en biologisk andemening.    
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Bristen med delaktighetens stege är att den utgår från barn i västvärlden och därmed en 

minoritet av alla världens länder. Detta kan jämföras med samhällen med mer kollektivistisk 

karaktär och andra sätt för barn att involveras i samhället de lever i (Smith & Greene, 2014, s. 

116). Stegen innebär även också alltid en viss mån av vuxen inblandning oavsett vilken nivå 

barnet själv väljer att delta på. Vi tänkte mer att det är en mall att verkligen fundera kring för 

alla är ju individer så det finns ju inget som passar alla och det är en process att lära sig hur ska 

jag göra, hur ställer jag en fråga, hur ska jag förklara vidare. Stegen hänger i varje fall samman 

med dessa bemötandedelar. 

I detta sammanhang skulle det också te sig märkligt om inget nämndes om den tydliga 

inspiration som Hart hämtat från Arnsteins stege för medborgardeltagande, Ladder of citizen 

participation. Stegen har även den åtta steg: Manipulation, Therapy, Informing, Consultation, 

Placation, Partnership, Delegated power och Citizen control som påvisar olika grader av 

medborgarnas deltagande (Arnstein, 1969, s. 217). Önskvärt skulle vara om dessa två modeller 

var möjliga att triangulera, det vill säga att vårt forskningsproblem var möjligt att behandla 

utifrån den sammansatta bild en belysning av deltagandet för både barn och vuxna genom dessa 

modeller skulle ge, och på så sätt tillföra mer kunskap om vår målgrupp. Detta kräver dock en 

oberoende verklighet (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 257). Vår uppsats möjliggör emellertid 

inte några självständiga resonemang från de det egentligen handlar om, utan de får sin röst hörd 

genom sina föräldrar. Vi strävar efter stringens med entydighet och klarhet i våra resonemang 

(ibid, 2013, s. 119). Tolkningarna av verkligheten i vårt resultat har således sin förankring i 

föräldrarnas uppfattning om deras barns delaktighet. Dessa är beroende av samhällets 

strukturella och kulturella villkor och väldigt mycket handlar om resurser.        
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5. Metod och metodologiska överväganden 

I detta kapitel kommer vi beskriva vår metod som vi valt och de metodologiska överväganden 

vi har gjort. Utan att göra det till en forskningsdagbok vill vi beskriva steg för steg hur vi gått 

tillväga för att skapa vår studie. Vi ville framför allt välja en metod som passar vårt syfte, vår 

teori socialkonstruktivismen samt vår tidsram så att studien skulle bli genomförbar. Vi kom 

fram till att vi ville göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer för att alla 

intervjupersoner ska reflektera över samma öppna frågor, med utrymme för det oväntade och 

intressanta.  

 

5.1 Urval 

För att hitta individer till vårt urval fick hjälp av en “gatekeeper”, som är en person som hjälper 

till att ta kontakt med informanter (Dalen, 2007, s. 37). Vår gatekeeper är även samma person 

som ställde upp på den första intervjun, så på ett sätt skulle vi kunna tänka att den intervjun är 

vår provintervju men vi ville inte skriva av den från vårt arbete eftersom vi inte ville förlora 

värdefullt material till vår uppsats.  

Till en början hade vi tänkt oss att alla informanterna vi sökte ska vara medlemmar i någon 

intresseförening som har barn med intellektuella funktionshinder som målgrupp, såsom vår 

gatekeeper är. Vi tänkte att ett medlemskap i en intresseförening kunde göra det lättare för oss 

att nå ut till föräldrarna. Dessutom skulle de vara föräldrar till ett barn med intellektuell 

funktionsnedsättning som är i skolåldern, något vi definierade till åldrarna sex till tjugoett år. 

Anledningen till att vi gjorde den åldersbegränsningen är att vi tror att barn som är yngre än sex 

år oftast inte deltar i eller har hunnit testa på så många fritidsaktiviteter och tjugoett år som övre 

åldersgräns då vi hela tiden tänkt att vi vill höra om barn och unga och även om det i sig är en 

definitionsfråga. 

Riktigt så som vi först hade tänkt blev det inte utan vi fick bredda oss i våra inkluderingskriterier 

då flera av föräldrarna vi var i kontakt med hade barn som var äldre än tjugoett år och att två av 

föräldrarna inte var medlemmar i en intresseorganisation. Vi kände dock att vi ville intervjua 

dessa föräldrar ändå. Från början hade vi tänkt oss att göra runt åtta intervjuer men vi var 

medvetna om att den siffran var helt beroende av hur många informanter vi fick tag i som var 

intresserade eftersom deltagandet är frivilligt. Totalt fick vi till nio intervjuer med tio föräldrar 

eftersom en av intervjuerna skedde med två föräldrar samtidigt. Vi kände att ålderskriteriet i sig 

inte var avgörande eftersom föräldrarnas barn alltid kommer vara deras barn oberoende av hur 

gamla de är. Vi var intresserade av målgruppen barn och unga och åldersspridningen på barnen 

till föräldrarna vi träffade var 8 till 30 år.  

För att nå ut till tänkbara informanter kontaktade vi ordförandena i kommunala avdelningar av 

en förening som har barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning som målgrupp. Av 

vissa fick vi en e-postlista med tänkbara intresserade medlemmar, medan andra valde att 

kontakta sina medlemmar själva som då i sin tur kontaktade oss. När vi kontaktade personerna 

i e-postlistan valde vi att inte bara kopiera den och skicka e-post till alla samtidigt utan att skicka 

till var och en så att de som mottog e-postmeddelandet inte skulle veta vilka fler som gjorde 

det.  
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5.2 Genomförande 

Innan vi fick hjälp att kontakta potentiella deltagare skrev vi ett informationsbrev där vi 

berättade om oss själva och redogjorde för syftet med studien, etiska aspekter, vad vi vill uppnå 

och vad resultaten kommer att användas till. Vi berättade även att deras personuppgifter 

kommer att hanteras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Även att de kommer att vara anonyma 

och att det som sägs inte kommer att kunna kopplas tillbaka till dem samt att deltagandet är 

frivilligt och att de som deltar när som helst kan avbryta studien (Svensson & Ahrne, 2015, s. 

29).  

Vi informerade även om att vi ville spela in intervjuerna och att det bara är vi två som kommer 

att lyssna på dem. Inför varje intervju klargjorde vi att alla informanter hade läst vårt 

informationsbrev och visste vad vi tänkt så att de verkligen skulle känna sig välinformerade om 

vad de ställde upp på.  

Vi hade uppskattat intervjuerna till att ta cirka 45 minuter och det gjorde flera av dem. Vissa 

tog dock längre tid medan andra gick snabbare. I informationsbrevet hade vi skrivit 45 minuter 

eftersom att vi ville ha en tid som våra informanter kunde förhålla sig till. Vi ville inte heller 

uppta för mycket av deras tid då vi vet att många har mycket att göra och en längre intervju då 

skulle kunna “skrämma iväg” potentiella informanter som ändå var intresserade av att delta men 

helt enkelt inte hade möjlighet att avsätta längre tid än 45 minuter. Intervjuerna var spridda runt 

om i länet och utfördes antingen på Linköpings universitet eller på informantens arbetsplats 

eller hem. 

Vad vi sedan upptäckte när vi satt igång med intervjuerna var att flera föräldrar hade mycket att 

säga som inte var direkt kopplat till våra intervjufrågor utan mera bakgrundsinformation om 

framför allt hur deras barn har haft det under sina första år, hur samhället har bemött dem och 

tankar om LSS-lagstiftningen. Det kändes självklart för oss att ge föräldrarna det utrymmet de 

behövde. Dessutom hade vi inte heller något emot det själva eftersom vi är intresserade av 

ämnet funktionshindrade i samhället och är tacksamma att informanterna gav av sin tid och 

ville dela sina personliga upplevelser med oss. Vi informerade också att när uppsatsen är 

godkänd och publicerad kommer vi att ta kontakt med alla medverkande så att de ska få 

möjlighet att läsa den och dela den vidare till andra som de tror kan vara intresserade av vad vi 

kommit fram till i vår studie. 

Eftersom vi valde en metod med semistrukturerade intervjuer behövde vi göra en intervjuguide 

innan vi började intervjua våra informanter. Intervjuguiden innehåller några övergripande 

teman med specifika frågor under som vi ställde till deltagarna i studien. Dessa övergripande 

teman är bakgrundsfrågor, frågor om meningsfullhet, delaktighet och inkludering, 

föreningsfrågor samt övrigt. Vi anser att semistrukturerade intervjuer passar vår metod då vi 

vill ha en viss struktur men inte vara helt bundna vid våra frågor (Eliasson, 2013, s. 26).  

Efter vår första intervju gjorde vi en revidering av vår intervjuguide eftersom vi delvis såg den 

som en testintervju och vi tänkte genomgående i intervjuprocessen att kommer vi på följdfrågor 

som känns naturliga att ställa så lägger vi till dem i intervjuguiden efteråt. När vi väl var klara 

med alla våra nio intervjuer transkriberade vi dem i nära anslutning till intervjutillfällena och 

skrev ut alla intervjuer på datorn. 

 

5.3 Analysmetod 

Med hjälp av våra utskrivna transkriberingar av de nio intervjuerna gjorde vi en innehållsanalys. 

Vi tyckte att den analysmetoden kändes passande då vi vill studera det som kommer fram i 
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intervjuerna och dra slutsatser kring dessa (Watt Boolsen, 2007, s. 93). Innehållsanalysens 

styrka ligger i att kunna skapa en överblick av ett större material. I och med att vårt 

transkriberade material övergick hundra sidor tyckte vi att metoden lämpade sig. Urvalet av 

material har gjorts med hänsyn till vårt syfte och har betydelse för hur vi tolkar materialet 

(Boréus & Bergström, 2012, ss. 87-88). Genom upprepad läsning av de transkriberade texterna 

delade vi sedan in materialet i kategorier och jämförde likheter och skillnader (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2014, s. 92). En annan orsak till att vi valde just 

innehållsanalys var att vi ville göra det enkelt för oss och att den endast fokuserar på det 

manifesta innehållet. Vilket också kan ses som en av innehållsanalysens svaghet då den 

utelämnar det outsagda och underförstådda (Boréus & Bergström, 2012, s. 88).  

Medan det uppenbara och manifesta innehållet presenteras genom kategorisering kan 

indelandet i olika teman där underliggande meningar länkas ses som textens mer latenta 

innehåll, vad texten talar om (Graneheim & Lundman, 2003, s. 111). Andra begrepp i den 

kvalitativa innehållsanalysen är analysenhet, meningsenhet, kondensering, innehållsområde, 

kod, kategori, tema och abstrahering. Vår analysenhet är hela intervjuer och våra 

meningsenheter är de ord, meningar eller stycken som innehåller relaterade aspekter. Genom 

kondens, en process av förkortning, har dessa kortas samtidigt som huvudinnehållet bevarats, 

se Tabell 1. Ett explicit innehållsområde har därmed kunnat identifieras genom lite tolkning. 

Att använda koder som verktyg att tänka med gör materialet lättare att bearbeta. Själva kärnan 

i kvalitativ innehållsanalys ligger dock i att skapa kategorier som svarar på frågan ”Vad?”. Den 

mer underliggande meningen och tolkningsnivån svarar mer på frågan ”Hur?” och går som en 

tråd genom övriga begrepp. Abstraktionsnivån är sedan de beskrivningar och tolkningar som 

inkluderar skapelser av koder, kategorier och teman på olika nivåer (ibid, 2003, ss. 106-107). 

Att sortera kvalitativt material är en påtaglig sysselsättning och vi har verkligen umgåtts med 

materialet genom att vi läst, läst om, kodat och kategoriserat (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 

80). Vi använde ett stort block där vi gjorde tankekartor som vi skrev in alla meningsenheter 

som vi tyckte var bärande i. Vi valde också att arbeta med samtliga transkriberade texter 

samtidigt och gå fram och tillbaka mellan dessa för att undvika systematiska glidningar som 

skulle kunnat medverka till att arbetet tippat över åt något håll i fråga hur tydligt något sedan 

ska presenteras (Boréus & Bergström, 2012, s. 58). 

Nedan vill vi med hjälp av en tabell visa en del av vår analysprocess. Vi har valt ut några 

bärande enheter som efter kondensering och kodning alla leder fram till samma kategori.  
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Tabell 1 

 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Alltså kan man ju engagera sig själv som 

förälder men det finns en gräns för hur 

mycket man kan göra. 

Engagemang 

Gränssättning 

 

 

 

Engagemang 

 

 

 

 

 

Utbud och 

fritid idag 

Det beror väldigt mycket på eldsjälar. Det 

beror på att det finns ett intresse hos någon 

på kommunen eller att det finns någon som 

driver sådant här. 

Eldsjälar 

Intresse hos 

kommunen 

Inte riktigt är det så att man kan välja det 

man vill eftersom utbudet inte är så stort. 

Inte kunna välja Begränsning 

 

5.4 Metoddiskussion 

Anledningen till att vi ville ha en kvalitativ metod till skillnad från en kvantitativ sådan beror 

på att vi var intresserade av att höra föräldrarnas berättelser och få ett djup som exempelvis en 

enkät inte kan uppnå. Hade vi istället enbart varit intresserade av frågor av karaktären vilka 

fritidsaktiviteter barnen deltar i, hur ofta de deltar och på vilket sätt eller vilken 

intresseorganisation som anordnar aktiviteterna hade en enkätstudie kunnat lämpa sig bättre 

(Ahrne & Svensson, 2015, ss. 10-11). 

Vi valde dock att inte heller göra några jämförelser i vår studie mellan könen eller spridningen 

på kommunerna deltagarna i studien lever i eftersom det är inte det som är det mest intressanta 

för oss utan det är just vad föräldrarna upplever och beskriver samt av sekretesskäl. 

Vi blev vid några tillfällen tillfrågade om vi kunde tänka oss att hålla i telefonintervjuer istället 

för att mötas upp och ha ett fysiskt möte men när vi ändå hade fått nio genomförda intervjuer 

kände vi att vi inte behövde utöka vårt material genom en ytterligare datainsamlingsmetod. 

 

5.5 Larssons kvalitetskriterier   

Vi har även valt att kritiskt granska slutprodukten (uppsatsen i sin helhet) utifrån Larssons 

kvalitetskriterier som vi presenterar nedan. Detta eftersom det enligt Larsson inte går att utföra 

ett gott forskningsarbete utan några som helst föreställningar om kvalitet. Hans kriterier ska 

dock endast tas som ett förslag och han varnar för trubbiga resonemang. Men med samma 

öppenhet för originalitet som Larsson tillämpar vi också hans kriterier (Larsson, 2005, ss. 1-2).  

Framställningen i sin helhet: Genom ett tydligt ställningstagande och att explicitgöra vår 

förförståelse vill vi framhäva vår perspektivmedvetenhet. Utan den skulle uppsatsen inte ha 

samma inriktning. Att bokstavligen redovisa allt vi tänkt under arbetets gång är lite svårt men 
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vi var tidigt tvungna att göra en avgränsning i vår redovisning av forskningsläget, inte på grund 

av intresse utan med tanke på uppsatsens proportion. Larsson skriver om kvaliteter i 

framställningen som helhet och perspektivmedvetenhet (Larsson, 1994, s. 165). Ett annat 

kriterium i framställningen är intern logik, det vill säga att det råder harmoni mellan delarna i 

arbetet som är väl sammanfogad till ett slutet system. Vi har även beaktat det etiska värdet. För 

att visa på vetenskaplig hederlighet och inte kränka våra informanter eller deras familj 

integritetsmässigt har vi anonymiserat informanterna i vårt arbete (se Tabell 3) utan att bli 

diffusa i vårt resultat. Samtliga informanter har därför fått ett könsneutralt namn.  

Kvaliteter i resultatet: I resultatdelen vill vi visa på Larssons kvalitetskriterier som 

innebördsrikedom med fylliga beskrivningar, struktur med enkelhet i resonemang som går att 

följa utan överhoppade viktiga led (röd tråd) samt teoritillskott genom att gestalta resultaten på 

ett sätt så att vi bidrar med ett kunskapstillskott. Vi vill även diskutera våra resultat i relation 

till andra studier och inte gestalta detsamma som framgår av tidigare studier (ibid, 1994, ss. 

168-177).    

Validitetskriterier: De validitetskriterier som Larsson ställer upp är diskurskriteriet, heuristiskt 

värde, empirisk förankring, konsistens och det pragmatiska kriteriet (ibid, 1994, s. 165). 

Diskurskriteriet är upphängt på om våra resonemang klarar en prövning mot alternativa 

påståenden och argument. Heuristiskt värde menar att vi genom själva utformningen, 

systematiserandet och framställningen i uppsatsen kan resultera i ett nytt sätt att se verkligheten 

på för våra läsare. Empirisk förankring handlar om överensstämmelse med verklighet och 

tolkning. Konsistens bygger på helheten, dess innebörd och huruvida motsägelser uppstår, det 

vill säga ett helhetstänk där varje bit i pusslet måste passa. Det pragmatiska kriteriet innebär 

konsekvensen av vad vårt resultat har för betydelse i verkligheten (ibid, 1994, ss. 178-185).  

Vi kommer återkomma och knyta an till Larssons kvalitetskriterier i sista kapitlet. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Vi tar hänsyn till etiska principer i vårt uppsatsarbete och innan vi började behövde vi se till att 

vår uppsats blev etiskt försvarbar. De etiska principerna vi förhåller oss till är samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet och varje deltagare i studien 

blev informerade om dessa innan varje intervju och de kunde även läsa detta i 

informationsbrevet. Informerat samtycke innebär att de som intervjuats blivit informerade om 

vad studien innebär och att de därefter kunnat ta ställning till om de vill delta eller ej. Med 

konfidentialitet menas att de uppgifter vi fått kommer att hanteras på ett säkert sätt och 

presenterats på ett sådant sätt att det inte går att kopplas till någon enskild individ av någon 

utomstående. Nyttjandekravet innebär att intervjumaterial endast ska användas till detta syfte 

och raderas efter avslutat projekt (Svensson & Ahrne, 2015, s. 29). 

Etiska bekymmer som vi märkt av under intervjuprocessen är att flera av deltagarna har varit 

nyfikna på varandra och i vissa fall känt varandra och varit medvetna om varandras deltagande 

i studien. Där har vi fått tänka på hur vi svarat på deras frågor och vi har märkt att det är lätt att 

säga för mycket då vi gärna velat ge svar på deras intresserade frågor. Samtidigt förstår vi att 

vi inte kan styra över vilka våra deltagare pratar med och om de väljer att dela sitt deltagande 

med varandra så blir de inte helt anonyma ändå.     

Som vi skrev i metodkapitlet valde vi att inte göra några jämförelser mellan könen på våra 

informanter. Vi tyckte inte det var intressant och vi vill inte ha ett genusperspektiv som skulle 

ta fokus från föräldrarnas beskrivningar av barnens fritid. Vi valde även att utelämna namnen 

på våra informanters hemkommun men vi valde dock att skriva om den var större eller mindre 
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istället. Syftet med det valet var att vi såg att det fanns en del märkbara skillnader i svaren 

mellan de deltagare som bor i en mindre respektive större kommun och det kändes viktigt att 

uppmärksamma.  

Intervjuerna ägde rum enligt överenskommen plats eftersom vi kände att det var viktigt att 

informanten kände sig bekväm med platsen. Det innebar för oss att intervjuerna skedde på olika 

ställen; universitetet, arbetsplatser och privata bostäder. Som intervjuare är det viktigt att vara 

medveten att samtal i hem och på arbetsplats kan väcka olika känslor och påverka 

intervjusituationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42). Detta var inget vi märkte av 

under intervjuerna men något som vi reflekterat över efteråt. 

I lag (2003:460) om etikprövning av forskning som rör människor, står det beskrivet faktorer 

och villkor som måste uppfyllas för att forskning ska godkännas vilket också Vetenskapsrådets 

God forskningssed trycker på (Vetenskapsrådet, 2011, s. 48). Vår uppsats kommer dock inte att 

etikprövas då den är på grundutbildningsnivå men detta faktum utesluter inte att etiska problem 

kan uppstå ändå under arbetsprocessen (Svensson & Ahrne, 2015, s. 29).  
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6. Resultat och analys 

I resultatet nedan har vi gått igenom vad vi genom innehållsanalysen av intervjuerna kommit 

fram till besvarar våra frågeställningar.  När vi hade alla intervjuer transkriberade identifierade 

vi elva olika kategorier baserade på det som deltagarna sagt i intervjuerna. Dessa trattade vi 

sedan ner till sex kategorier och använde till analysen. De kategorier som vi delade upp vårt 

resultat från utgår från den intervjuguide som vi utarbetat och är kondenserade enheter i form 

av meningsbärande enheter som kodats. Dessa kategorier matchade vi sedan med våra 

frågeställningar och går att läsa i Tabell 2 nedan. Dock är kategorierna mer övergripande än 

vårt syfte och primära fokus; föräldrarnas beskrivningar av barnens delaktighet och 

meningsfullhet. I Tabell 3 har vi sedan grupperat informanterna efter åldrarna på deras barn och 

bostadskommunens storlek. 

Tillsammans med resultatet från intervjuerna har vi varvat kopplingar till teori och tidigare 

forskning. Vi förstår att vårt resultat är beroende av våra frågor och hur vi genomfört våra 

intervjuer men även individerna vi intervjuat. Dessa individer har gett oss sin bild av sitt barns 

fritid. Detta har vi valt att redovisa med hjälp av direkta citat tagna från intervjuerna och 

kompletterat med konkreta beskrivningar av det som föräldrarna sagt i intervjuerna.  

 

 

Tabell 2 

Kategorier 

Utbud och fritid idag 

Familjens betydelse 

Deltagande och meningsfullhet 

Delaktighet och inkludering 

Skola, fritidsverksamhet och föreningar 

Fritidens förbättringsområden 

 

 

Tabell 3 

Deltagare Förälder till barn 

(åldersspann) 

Bostadskommuns 

storlek 

Alex, Sam, Sasha och 

Taylor 

8-15 år Större kommun 

Charlie och Chris 16-20 år Större kommun 

Jamie, Kim, Mika och Robin 21-30 år Mindre kommun 
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6.1 Utbud och fritid idag 

 

6.1.1 Fritidsaktiviteter som barnen deltar i 

När vi frågade föräldrarna vad barnen gör när de själva får välja svarade de att det oftast blir att 

sitta vid en skärm av något slag. Andra barn väljer att rita, titta på film eller leka med en 

favoritleksak inomhus, beskriver föräldrarna. King et al. (2013) lyfter i sin studie att aktiviteter 

som är stillasittande föredras i större utsträckning av barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Att barnen gör detta val förstår vi utifrån Allwood och Eriksson (2010, 

ss. 122-125), då de beskriver att åsikter och beteenden är en följd av vår egen 

föreställningsvärld. 

 

Andra populära aktiviteter som nämns av föräldrarna är teater, sång, musik och lektioner i 

något instrument. En annan aktivitet är handarbete berättar en förälder. Barnen har även sina 

favoritprogram på TV som speglar deras intressen. Bad, simning och vattengymnastik är 

allmänt omtyckt och vanliga aktiviteter berättar föräldrarna. Andra aktiviteter är ridning och 

bowling. Aktiviteter som dessa kräver ibland en eller flera som hjälper till vilket ofta blir 

föräldrar och närstående. Utöver nämnda aktiviteter är dans populärt. Andra aktiviteter som 

barnen har är gymnastik, att gymma och att träna zumba. Cirkusträning hör till de mer 

originella aktiviteterna. 

 

Ullenhag et al. (2014) menar att barn med funktionshinder framför allt deltar i aktiviteter med 

låg intensitet. En avhandling drar slutsatsen att barn med motoriska problem deltar i mindre 

fysiskt krävande aktiviteter (Axelsson, 2014). 

 
 

6.1.2 Hur utbudet upplevs av föräldrarna 

På sommaren ser utbudet generellt annorlunda ut då det anordnas kortare resor, danser, läger 

och kollon, exempelvis Stadium Sports Camp. Föräldrar berättar även om olika lopp, 

exempelvis Lidingöruset som är för dem som har någon form av funktionsnedsättning. Taylor 

berättar att “någonting som man satsar på i hela landet är att vi har någonting som heter Team 

21 där man åker runt och springer. I Lidingöloppet så finns det ju barnlopp.” Även om det inte 

uppfattas som ett problem drar vi paralleller till Harts dekorationsnivå då barnen tävlar i 

matchande tröjor sponsrade av företag (Hart, 1992, s. 10). 

 

Under terminstid kan det erbjudas aktiviteter berättar föräldrarna, men de ligger placerade 

antingen för tidigt på dagen eller för sent, exempelvis när barnet går i skolan eller dagliga rutiner 

krockar vilket omöjliggör deltagande trots vilja. “Oftast så erbjuds det kanske aktiviteter 

klockan femton på eftermiddagen och hur många föräldrar är hemma klockan femton på 

eftermiddagen?” “Man får de sämsta tiderna” berättar Sasha. Robin uttrycker sig på följande 

sätt angående fritidsutbudet för sitt barn “uruselt är ordet så enkelt”. Mika som också är bosatt 

i en mindre kommun beskriver utbudet på följande sätt: ”Det finns ju väldigt lite att göra” och 

“[staden] är ju en sån liten stad så där finns det inte några aktiviteter för funktionshindrade utan 

då måste du vara med i aktiviteter för normala barn” och fortsätter: 

 

 

 
Det kanske man klarar tills man är sex-sju år men sen fungerar det inte längre. Ja du kan 

nog klara det en bit till också om du, om du klarar av till exempel om du spelar en lagsport 
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och man kan förstå regler och så, så kan man göra det. Men annars så är det ju liksom 

jättesvårt. 
 

Alex uttrycker sina tankar om utbudet och om andra föräldrar. 

 
Naturligtvis inte lika utbrett som för normalfunktionsbarn. Det finns ju inte riktigt lika 

mycket. Men det är ju, alltså det, jag märker ju vissa… vissa föräldrar till Downbarn och 

till andra barn med funktionshinder är ju väldigt framåt och aktiva och nästan lever på 

gränsen till, alltså de… de kan gå genom väggar för barnens skull. Och det finns alltid ett 

par sådana i varje klass. De är så upptagna av sitt barn så att de kan göra precis vad som 

helst. 

Det kommer olika röster om huruvida situationen med utbudet blir bättre eller inte; men de 

föräldrar som tycker det blir bättre anser ändå att det är för dåligt med information om utbudet 

av fritidsaktiviteter. Kort sagt menar majoriteten av föräldrarna att det finns stora brister när det 

kommer till utbudet och framför allt storleken på det. Detta ser vi som en social konstruktion 

för att bristen på utbud är något som samhället har skapat (Harste & Mortensen, 2007, s. 155). 

 

6.1.3 Begränsningar som föräldrarna identifierar  

 

Föräldrarnas ansvar och kommunstorlekens betydelse  

Deltagarna som kommer från mindre kommuner beskriver sin bild av hur utbudet av 

fritidsaktiviteter är idag för deras barn. “Det finns inget utbud direkt” säger Kim och ”framför 

allt inte om man bor hemma”. “Om man vill idrotta då får man vara med i vanliga gruppen och 

så och det är ju lite svårt” fortsätter Kim. “Den lilla kommunen har inte aktiviteter idag” 

uttrycker Jamie och tillägger “jag skulle vilja säga att i princip noll på fritidsaktiviteter i mindre 

kommuner”. 

 

Vissa barn är mer självständiga än andra och kan ta sig från det ena stället till det andra genom 

att gå eller cykla berättar föräldrarna. Men när det kommer till längre sträckor kan det bli 

svårigheter då de är beroende av att bli skjutsade av föräldrar eller åka färdtjänst. Det är särskilt 

märkbart för de boende i den lilla kommunen när en aktivitet kräver resa över kommungränsen. 

Jamie liknar kommungränsen med “osynliga muren”. Att en av svårigheterna är 

transportproblem; att ta sig till en aktivitet och hem, klargör Ullenhag et al. (2014). Barnen blir 

då mer beroende av förälderns möjligheter till att ordna med skjuts och föräldern får därmed 

sin rollprestanda utökad till rollen som chaufför. Denna tolkning gör vi med stöd av Berger och 

Luckmanns resonemang om roller eftersom föräldern får fler roller än sin roll som förälder samt 

att barnets roll som beroende av föräldern blir mer tydlig (1966, s. 89). 

 

Vi ser att föräldrarna har liknande åsikter om utbudet även om vi också kan se vissa små nyanser 

vilket vi förstår till stor del beror på vart de bor men trots det har barnen kunnat, med 

föräldrarnas hjälp få tillgång till fritidsaktiviteter. Barnens behov av hjälp från föräldrarna är en 

konstruktion i sig och här ser vi föräldern som den signifikanta andra eftersom denne ansvarar 

för barnets primära socialisering och den som kan hjälpa barnet att få tillgång till aktiviteterna 

(Berger & Luckmann, 1966, s. 151). 
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Barnets funktionsnedsättning 

Barnen har idag aktiviteter men föräldrarna berättar att utbudet är dåligt överlag och lämnar 

mycket att önska. Att det inte finns särskilda grupper som är anpassade för deras barn håller 

flera föräldrar med om. Utbudet varierar också utifrån vilket typ av intellektuell 

funktionsnedsättning barnet har, något som vi valt att inte precisera i våra intervjuer.  

 

Något som framgår av de föräldrar som har intervjuats är att flera barn med intellektuell 

funktionsnedsättning har kunnat delta i aktiviteter tillsammans med andra barn fram till sex-sju 

års ålder och att de därefter inte kunnat fortsätta på grund av olika orsaker. Det innebär bland 

annat begränsningar som att barnet inte har samma ork eller förstår de regler som aktiviteten 

kräver beskrivs det. Vi kopplar detta till Berger och Luckmanns commonsense-kunskap 

eftersom det handlar om vardagslivets verklighet (1966, s. 33). Det kan vara exempelvis att 

barnet med funktionsnedsättning inte förstår reglerna i de lekar och fritidsaktiviteter som andra 

barn tar som självklara.  

 

Föreningar och eldsjälar  

Det har tidigare funnits vissa aktiviteter riktade till målgruppen men som har försvunnit. Sam 

berättar “Det beror väldigt mycket på eldsjälar, det beror på att det finns ett intresse hos någon 

på kommunen eller att det finns någon som driver sånt här.” Sam uttrycker även att det är 

“överlag väldigt få saker.” Mika är inne på samma spår och berättar följande:  

 
Så det har varit så här, det bara rinner ut i sanden för att det inte finns… det finns inget 

engagemang. Alltså man kan ju engagera sig själv som förälder men det finns en gräns för 

hur mycket man kan göra. 
 

Något annat som påverkar utbudet är om föräldrarna är medlem i en förening då en del föräldrar 

tar del av information om fritidsaktiviteter som de får tillgång till via medlemstidningar. 

  

6.2 Föräldrarnas betydelse för barnens fritid 

Föräldrarnas egna intressen har i flera fall haft stor betydelse för barnens egna fritidsaktiviteter. 

Att familjen har en nyckelroll som har betydelse för hur deras barn och ungdomar väljer att göra 

på sin fritid lyfter Alesi & Pepi (2017). Kim berättar att “som förälder måste man ju styra… det 

blir automatiskt vad en annan är intresserad av”. Alex uttrycker sig liknande; “det som 

föräldrarna är intresserade av blir också barnen intresserade av” och barnet kan även ta efter 

övriga familjens intresse. Dock kan barnen hitta egna intressen på eget initiativ men det är 

vanligt att de tar efter föräldrarna. 

 

En del föräldrar vill och försöker introducera vissa aktiviteter exempelvis sporter, men de 

fastnar inte alltid hos barnen även om de kan vara roliga till en början. Barnet kan också känna 

sig kluven berättar Robin; att älska sina föräldrar men samtidigt tycka att det inte är kul med 

allt tjat (på att aktivera sig). 

 

En för föräldrarna viktig fråga som kom upp under flera av våra intervjuer var; för vems skull 

gör jag det här? Den frågan visar på ett dilemma många föräldrar ställs inför. “Det kostar lika 

mycket som det smakar egentligen” förklarar Sam. 

 

Vi frågade föräldrarna om hur de tänker att barnets eget behov av att forma en aktiv fritid ser 

ut. Enligt föräldrarnas beskrivningar känner inte en del barn själva att de har ett behov att forma 

en aktiv fritid utan att det är upp till föräldrarna att ta hand om den biten. Det finns en kluvenhet; 
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föräldrar tycker att barnen borde göra mer än vad de själva vill och att stillasittandet kan leda 

till isolering. Generellt ser föräldrarna att om barnen själv få välja vad de vill göra på fritiden 

väljer de stillasittande aktiviteter såsom exempelvis att sitta framför TV:n, surfplattan, datorn 

eller telefonen. Det bekräftar Kim “Om inte vi föräldrar aktiverar då blir det att man sitter 

hemma och håller på med surfplattan eller telefonen”. Att bryta en aktivitet och gå till en annan 

är ofta svårt dessutom berättar Sam. I exemplet ovan ser vi att föräldrarna får rollen som 

igångsättare av aktiviteter samtidigt som de redan har rollen som förälder. Vi förstår detta med 

stöd av Berger och Luckmanns rollteori då förälderns roll utökas när barnet inte sysselsätter sig 

själv spontant (1966, s. 89). 

 

Skolan är ett ställe där intressen kan plockas upp och ibland är sysselsättningen viktigare än 

aktiviteten i sig. Flera föräldrar får hjälpa barnen på traven att aktivera sig. Som i Schleien et 

al. (2014) bekräftas även att vissa föräldrar måste vara med under själva aktiviteten. Detta 

instämmer Chris med då det saknades engagerad personal vid en aktivitet. “Det vore kul om de 

vore lite mer engagerade i de här barnen för ett tu tre så hittar du din grej”. Chris berättar även 

att “Det är jättemycket som vi måste anpassa oss och sen är det ju liksom lite lekskola”.    

 

Att barnet vet vad som står på schemat när han eller hon kommer hem är viktigt berättar Jamie, 

för annars sitter det barnet framför en skärm resten av dagen. Jamie menar också att en aktiv 

fritid är ett sätt att förebygga psykisk ohälsa för barnet.  

 

6.3 Deltagande i aktiviteter och upplevelser av meningsfullhet 

 

6.3.1 Rutiner och förberedelse kring aktiviteter 

Rutiner i form av deltagande i fritidsaktiviteter är betydelsefullt och kan ge stadga i veckan. 

Med utgångspunkt i detta gör vi en koppling till Berger och Luckmanns innebörd av begreppet 

institution då det handlar om tidsmässiga handlingsmönster vilka rutiner är (Harse & 

Mortensen, 2007, s. 156). Andra har lättare för att hålla reda på aktiviteten och de dagar som 

den utförs på. Vissa barn är svårare att få iväg på fritidsaktiviteter men generellt är det lättare 

när fritidsaktiviteten blivit en rutin i vardagen. 

 

Hur barnen uppfattar deltagandet i en fritidsaktivitet är olika upplever föräldrarna. För vissa 

förefaller skola och fritid flyta ihop även om båda uppskattas. Alex uttrycker följande: 

 
För [barnet] så tror jag att skolan och fritiden liksom går.... är en enda stor massa. [Barnet] 

ser nog inte skillnad på det. För de har mycket fritid i skolan också. 
 

Klagar inte barnet på sin nuvarande stillasittande fritid kan det vara svårt som förälder att veta 

när inga gensvar ges. Flera föräldrar pratar om vikten av att förbereda sitt barn inför en aktivitet 

och att det kan vara det som krävs för att den ska bli av. Att ha ett intellektuellt funktionshinder 

ska inte vara begränsande utan allt är möjligt att testa. Taylor menar att “alla barn ska ha 

möjlighet att välja vad de vill göra och tycker är roligt att göra.” Söderman & Antonson (2011, 

s. 151), lyfter prova-på-aktiviteter som ett sätt att introducera nya aktiviteter. Taylor fortsätter: 

 
Det som kanske är lite skillnad är att man kanske måste presentera och lägga upp olika 

förslag på ett annat sätt, ett tydligt sätt så att, ehm barnen har möjlighet att välja för att 

kanske inte alltid är så att de kommer på saker själv. 
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6.3.2 Aktiviteter som källa till glädje, gemenskap och energipåfyllning 

Deltagandet i fritidsaktiviteter är för många barn en källa till glädje berättar föräldrarna. 

Fritidsaktiviteten ger gemenskap med andra då barnet får någonting att dela berättar Sam: 

“[Barnet] pratar ju mycket om dansen så att jag ser att det ger [barnet] glädje” En rolig aktivitet 

blir ett samtalsämne som gärna delas med andra som barnet träffar. Barnen får även genom sin 

fritidsaktivitet sociala kontakter i form av ledare och andra barn. “Så [barnets] ledare som 

[barnet] har i det ena och det andra är ju idoler för [barnet]” menar Sasha. Vi ser här att 

fritidsledaren blir en förebild och får rollen som idol för barnet (Berger & Luckmann, 1966, 

s.89). 

 

Att ha roligt och att träffa andra människor är två saker som flera föräldrar tog upp på frågan 

vad en meningsfull fritid för barnen är. Främst då detta är något de själva upplever som 

meningsfullt. En aktivitet som barnet själv är intresserad av och har valt skänker glädje och 

välmående medan tillfället att träffa andra möjliggör för barnet att lära sig samspelet med andra 

människor. Det kontaktnät som annars inte skulle uppstå erbjuder barnet möjlighet till vänskap 

utanför aktiviteten. När barnet deltar i den sociala världen skapas möjligheter till 

kompisrelationer och enligt Berger och Luckmanns rollteori får då barnet rollen som kompis 

(Berger & Luckmann, 1966, s. 152).  

 

Något annat som utgör en meningsfull fritid är att barnet får göra någonting som ger energi, ett 

tillfälle att vila berättar Sam. Föräldrar berättar också att de tycker det är viktigt att deras barn 

får lära sig det sociala samspelet som ges möjlighet till i en fritidsaktivitet för att barnet ska 

kunna bli så självständig som möjligt. Vi vill också förtydliga att föräldrarna har egna 

upplevelser och tankar om vad meningsfullhet är för dem och deras barn. Föräldrarnas egna 

åsikter om meningsfullhet är deras egna personliga konstruktioner. Vi ser att det kan vara svårt 

att veta vad en meningsfull fritid är om chanserna att få delta i fritidsaktiviteter begränsas av 

olika anledningar såsom brister i samhällets utformning (Harste & Mortensen, 2007, s. 155). 

 

6.4 Delaktighet och inkludering 

Delaktighet är något som kan ges genom rätt förutsättningar. Att barnet själv vet vad en aktivitet 

innebär kan hjälpa barnet till att göra ett aktivt val. Det gäller som förälder att tänka på hur en 

fråga bör ställas. Detta kopplar vi till Berger och Luckmanns begrepp face-to-face-interaktion 

som handlar om interaktion i en dialog där båda deltar (1979, s. 41). Att vara tydlig när frågor 

ställs och visa på vilka alternativ som finns gäller även all personal som arbetar med 

målgruppen. Att som förälder lyssna på barnet och komma överens om en aktivitet tillsammans 

gör att barnet kan känna sig delaktig. Att få vara med och bestämma är viktigt. Alex säger:  

 
Man får skilja på att man.. Det är inte så att vi vill påtvinga [barnet] någonting. Men däremot 

så kan vi hjälpa [barnet] och öppna [barnets] ögon så [barnet] ser hur kul det är. Det är ju 

skillnad ju.. så att det.. om vi öppnar ögonen och [barnet] ser, sen får [barnet] ju ta beslutet 

själv. 
 

Social samvaro är också något som vissa barn söker mer än andra. En del trivs mer med att få 

stå i centrum, få prata mycket och bli hörda medan andra barn leker mest och bäst själva. De 

aktiviteter barnen idag har upplevs positivt av föräldrarna och något som deras barn gärna vill 

delta i. Ett annat sätt att vara delaktig på ett vidare plan kan handla mer om att förstå vad som 

händer runtomkring. Jamie talar här om vikten av att vara medveten om sitt funktionshinder, 

kunna sina rättigheter och förstå de omständigheter som påverkar situationen. Jamie menar att 
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“i grunden handlar det om att [barnet] är medveten om… om sin utvecklingsstörning. Det är 

absolut grunden.” 

 

Föräldrarna hade blandade tankar om barnens inkludering i fritidsaktiviteter och själva 

begreppet inkludering i sig. Att ha en plats i gruppen/aktiviteten och vara en del av ett 

sammanhang är några definitioner vi fått höra. Jamie lyfter att det pratas över huvudet på 

funktionshindrade. “Man pratar som i barnperspektiv fortfarande. Det är mycket ‘de’ och ‘de 

vill inte’, ‘det spelar ingen roll’, ‘han bryr sig väl inte’, ‘förstår inte’...”.  Här gör vi en koppling 

till Harts tredje nivå på delaktighetens stege; symboliskt. Barnet har en egen röst men ges inte 

alltid möjlighet att använda den (Hart, 1992, s. 10). Barnets delaktighet blir alltså begränsad. 

 

Robin pratade om barnet som bor på en gruppbostad inte är “på” på deras husmöten så då är det 

tveksamt om barnet inkluderas i demokratin. “Skendemokrati” säger Robin om hur det är. Även 

här kan vi koppla till begränsad delaktighet och Harts delaktighetens stege. Även om det inte 

är avsiktlig kan barnen hamna på manipulationsnivån då de inte fått klargjort för sig varför de 

ska delta (Hart, 1992, s. 8). 

 

Sasha beskriver också problemet med att barnet hamnar mellan grupper nivåmässigt vilket kan 

leda till understimulans. Det är viktigt att känna gemenskap och att lära känna andra barn för 

då blir det inte lika sårbart om någon vän är borta. Att träffas på fritiden möjliggörs med hjälp 

av kontakter som barnets föräldrar knutit med andra föräldrar till barn med intellektuella 

funktionshinder. Sam pratar om vikten av detta:  

 
Så att alltså kontaktnätet som mitt barn inte har naturligt kanske, som andra barn som är ute 

själva och leker och, och drar i gäng så det får ju [barnet] genom att ingå i en grupp så, så 

att det är ju viktigt att få vara en egen individ. 
 

Men föräldrar poängterar också att bara för att deras barn har någon typ av intellektuellt 

funktionshinder så har de inte varit på undantag utan de har alltid inkluderats och varit med som 

alla andra barn. Kim trycker på följande: 

 
[Barnet] har ju fått vara med, liksom bara för att [barnet] har en funktionsnedsättning, en 

utvecklingsstörning så, så har [barnet] ju inte varit på undantag utan [barnet] har ju alltid 

varit med precis som alla andra. 

 

  

6.5 Skola, fritidsverksamhet och föreningar som arenor för aktiviteter   

Föräldrarna har olika erfarenheter av skola och fritidsverksamhets betydelse för deras barns 

fritid. Här verkar det som om föräldrarna till de yngre barnen har en bättre bild av hur skolan 

och fritidsverksamheten påverkar och arbetar med barnen. Taylor tycker att skolan tar ansvar 

med obligatorisk idrott och genom fria val där eleven får chans att prova på olika aktiviteter 

som kan “föda ett intresse”. Här kopplar vi också till Söderman & Antonson (2011, s. 151) som 

lyfter prova-på-aktiviteter. 

 

Sam menar att skolan också kan vara bra när det gäller att läsa av den enskilda eleven, att möta 

upp vad eleven tycker är intressant. De har också kännedom om elevens gränser för vad eleven 

klarar av.  
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Där blir det väldigt individuellt och det tycker jag är viktigt för att [barnet] ska få, dom ser 

när [barnet] behöver vila och när [barnet…] eh, klarar av en annan aktivitet. Nu är det dags 

att byta eller sådär. 
 

Taylor berättar också att skolan har en viktig roll i att stärka barnet. Att skolan utgår från där 

barnet är och att kartlägga vart eleven befinner sig är en förutsättning för att lyckas. Det är 

viktigt att en tydlig utvecklingsplan görs där man plockar upp och förstärker positiva sidor samt 

jobbar på svaga sidor.  

 
Att man plockar upp liksom de saker som är väldigt positiva och förstärker dem och att man 

jobbar på, på svaga sidor också naturligtvis och att man gör det tillsammans. 

 

Andra föräldrar ser inte att skolan gör något för att främja en meningsfull och aktiv fritid. Vissa 

uttrycker sig mer vagt och menar att de inte tror att skolan har haft någon påverkan för deras 

barns fritid medan andra som Alex menar mer bestämt att skolan inte har introducerat något. 

Däremot verkar efterskolanverksamhet som ”frita” och fritidsgårdar mer betydelsefullt för 

barnens fritidsintressen. Alex berättar om en fritidspedagog som betytt mycket. 

 
Eh, men jag känner inte att dom har introducerat någon idrott men däremot på frita så har 

han ju den här, har nästan en lärare för sig själv. Som, där lär [barnet…] dom har spelat 

biljard, badminton, bordtennis och spelat kula. [fritidspedagogen] håller på, alltid med 

någonting. Så [fritidspedagogen] kan man nog säga introducerar [barnet] för olika 

aktiviteter. 
 

Mika berättar att när är barnen är i tonåren behöver de oftast inte vara ute på rasterna längre. 

Skolan borde inte tillåta barnen att sitta inne på rasterna. Mika fortsätter: 

 
De har inte drivet själva att, att hitta på saker på en rast till exempel. Det är väldigt lätt att 

man blir sittandes framför en dator. 
 

Vi frågade samtliga föräldrar om de var medlemmar i en eller flera föreningar med målgruppen 

barn med intellektuell funktionsnedsättning. Majoriteten av föräldrarna var det och vi fick höra 

tre olika föreningar varav två var mer framträdande än andra. 

 

Det råder skilda meningar från föräldrarnas sida huruvida det finns samarbeten mellan 

föreningarna de är medlemmar i och sportföreningar. Det finns inga samarbeten alls säger en 

förälder som är bosatt i en mindre kommun medan föräldrar bosatta i en större kommun säger 

att det finns i deras kommuner. Exempel på det är en ridklubb som nämns av flera föräldrar. 

Däremot nämner flera föräldrar att det finns en del evenemang på sommaren som är anpassade 

till deras barns behov, exempelvis lopp som Lidingöloppet, Göteborgsvarvet och Victorialoppet 

anordnar. Det finns även Stadium Sports Camp och andra lägerverksamheter. 

 

Det finns dock föreningar som erbjuder idrottsaktiviteter i grupp för intellektuellt 

funktionshindrade genom LSS Funktionsstöd. Men även om aktiviteterna är anpassade för 

funktionshindrade är det inte alltid tillräckligt och det kan krävas att föräldrarna själva deltar 

för att göra det möjligt för sitt barn att delta. “Vi jobbar ju som fritidsledare på alla aktiviteter 

vi är för vi måste delta i aktiviteten med våra barn” berättar Chris. Här kopplar vi till 

socialkonstruktivismens roller och här förstår vi att Chris föräldraroll utökas till en 

fritidsledarroll (Berger & Luckmann, s. 1966, s. 89). 
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Jamie uttrycker en rädsla för att kommunerna ska sluta helt med aktiviteter när föreningar 

anordnar aktiviteter. Redan nu ser Jamie att det ofta inte blir några aktiviteter “om inte 

[föreningen] går in och ordnar, det är ofta så man löser det” och fortsätter “visst är det okej att 

vi [föreningarna] ordnar, men ta inte över”. 

 

6.6 Fritidens förbättringsområden 

På frågan hur fritiden kan förbättras hade föräldrarna olika förslag men alla var överens om att 

mycket kan göras. Sam uttrycker att “det ska finnas ett utbud precis som för alla andra barn. 

Man sitter hemma för att det inte finns något annat”. Återigen kopplar vi dessa sociala 

konstruktioner till brister i samhällets utformning (Harste & Mortensen, 2007, s. 155). 

 

Flera föräldrar kommer med förslag på aktiviteter som de anser skulle kunna förbättra fritiden 

både för deras barn men även för andra barn med intellektuell funktionsnedsättning. Aktiviteter 

som innebär rörelse ses som viktigt. Chris ger förslag på att skapa något slags Idrottens hus; ett 

samlat ställe där det skulle kunna finnas ett gym, studsmattor och en basketplan. Ett annat 

förslag är att ha ett “aktivitetsställe” med en anpassad pool; alla barn klarar inte av att bada i 

badhusets bassänger. Det skulle fungera som en mötesplats för hemmavarande föräldrar och 

assistenter. Chris menar också att “Det ska vara en rättighet att få lära sig simma”. Andra 

konkreta förslag på aktiviteter som borde finnas är dans, friidrott, ridning där hästarna är 

anpassade till barnen, promenad-, gympa- och matlagningsgrupper samt simning. 

 

Dessutom önskar föräldrarna att det ska finnas individanpassade grupper till barnen och att det 

ska finnas fler personal på aktiviteterna som är insatta i barnens funktionsnedsättningar, men 

flera ledare är en resurs som kostar pengar. Mer hjälp och stöd från kommunen önskas också. 

Tiderna styr också tillgängligheten på aktiviteterna och de behöver stämma med barnets 

dygnsrytm. Det räcker inte att aktiviteten finns om en dålig tid omöjliggör deltagande. Chris 

sammanfattar läget: 

 
Nej men önskvärt vore väl kanske att man såg till att vissa aktiviteter var vid flera tillfällen. 

Eller man hittar andra lokaler. Om man sammanfattar och att det finns personal där så att 

det blir en avlastning och att det måste få kosta lite pengar. 
 

Charlie kan få höra “nu ska vi göra en aktivitet för gruppen funktionshindrade” och “det är 

viktigt att den här målgruppen får komma i sin egna åldersgrupp”. Charlie ifrågasätter detta och 

säger att ålderstänket behöver försvinna för att de här barnen kommer aldrig att bli vuxna. “De 

vill gärna gruppa ihop folk” fortsätter Charlie. Att plötsligt fylla 18 år och räknas som en vuxen 

och behöva byta aktivitetsgrupp är inte helt oproblematiskt. “Ålderstänket är ett väldigt problem 

för oss” trycker Charlie på. Att behöva skiljas från de yngre kompisarna och byta till en ny 

grupp med deltagare som kan vara 65 år när ens nuvarande grupp inte ens är full är ett sådant 

problem som kan uppstå berättar Chris. “De här barnen är inte en grupp utan de är individer” 

tillägger Chris. Detta ålderstänk ser vi beror på samhället och skapar gränsdragningar om vem 

som är barn och vem som är vuxen och i detta fall tilldelas Chris barn rollen som vuxen (Berger 

& Luckmann, 1966, s. 89). 

 

Jamie trycker på att det inte är möjligt att beviljas ledsagning över kommungränserna vilket 

leder till att barnen kan bli begränsade. Det handlar om att aktiviteterna inte är åtkomliga för 

den lilla kommunen även om de finns i tillgängliga i praktiken.  
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Det behövs mera information där aktiviteter visas upp och marknadsförs. Nu är det de föräldrar 

som söker mest aktivt som hittar mest grejer att göra till sina barn berättar Alex enligt nedan. 

 
De skulle visas upp om och marknadsföras och talas om vad som finns så att… för idag 

upplever jag det som att de som nosar bäst; deras barn får mest och bäst fritid. 
 

“Man kan engagera sig i en förening” ger Sam som förslag på hur föräldrar kan påverka sitt 

barns fritid. Engagemang från andra vuxna än föräldrarna; att träffa andra människor än de i 

familjen tycker Mika är viktigt. Sam och Robin tar upp eldsjälar och personer med intresse och 

engagemang från kommunen som driver aktiviteter; de saknas och behövs. 

 

Jamie pratar om att omständigheterna runt omkring behöver förändras för att fritiden ska kunna 

förbättras. Förslag är att ge förutsättningar för barnen själva att kunna påverka sin fritid genom 

att hjälpa dem in i politiken. Upplevelserna Jamie har av att det är omständigheterna runt 

omkring är en social konstruktion som vi även här förstår ligger till grund av samhällets 

utformning (Harste & Mortensen, 2007, s. 155). 

 

Utifrån intervjuerna vill vi lyfta fram fyra centrala behov kring förbättringsområden som vi 

identifierat utifrån föräldrarnas beskrivningar. Dessa är: ett större och mer varierat utbud av 

fritidsaktiviteter, att mer resurser ska läggas på målgruppen och att ökad kompetens samt mer 

engagemang önskas. 

 

6.7 Slutanalys 

Kategorierna ovan och resultatets rubriker är konstruktioner gjorda av oss. Nedan har vi gjort 

ytterligare kopplingar till vårt teorival i relation till resultatet. Innehållsanalysen har hjälpt oss 

att få svar på frågorna ”vad” och ”hur”, exempelvis ”vad är problemet? (Det finns för få 

fritidsaktiviteter). Hur kan det lösas? (Det borde finnas fler eldsjälar). 

 

Föräldrarna vi intervjuade hade många tankar och reflektioner att dela med oss. Varje förälder 

representerar en familj med gemensam nämnare att de har ett barn med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Även om det är ett faktum att barnen har en funktionsnedsättning är det 

inte självklart att det blir ett hinder för att delta i samhällslivet. Däremot finns det många 

omständigheter runtomkring som har betydelse, vilket vi märkte i intervjuerna. Det andra barn 

får med sig naturligt genom skola, lek och fritidsaktiviteter måste struktureras upp bättre för att 

möjliggöra inkludering av alla barn. För att förstå detta återgår vi till teorin 

socialkonstruktionism och begreppet delaktighet.  

    

Svaren vi har fått under våra intervjuer är komplexa vilket återspeglas i detta kapitel. Barnen är 

alla individer liksom informanterna vi har intervjuat. Med en socialkonstruktivistisk anknytning 

kan vi tydligt se en föräldraroll och en önskan att barnet ska socialiseras genom fritidsaktiviteter 

och bli så självständigt som möjligt. Det är svårt att sammanställa ett entydigt resultat då det 

framgår olika om barnens förmåga. Att ens barn saknar eget språk, uppfattning om här och nu 

samt gemensam commonsense-kunskap med sin omgivning fick vi ökad förståelse för. Att 

föräldern har en nyckelroll i barnets utveckling som den signifikanta andra står klart. 

Föräldrarnas involvering i frågor som rör barnens fritid kan få stöttning av föreningar och 

föräldranätverk. Handlingsmönster som vidmakthålls av vana behöver synliggöras för att 

samhället ska kunna skapa ett bättre utbud av fritidsaktiviteter för barnen. Att bryta upprepning 

av handlingar som varken gör till eller från görs bäst med face-to-face-interaktion, för att ge 
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barnet bra förutsättningar för delaktighet och integration. Även om föräldrarna kan detta själva 

måste det tydliggöras på samhällsnivå. 

     

Hacking menar att vissa problem som har med sociala konstruktioner att göra är underförstått 

sociala problem samt att när fokus enbart ligger på detaljer är det lätt att förlora helhetssynen 

(Hacking, 2004, s. 58). Vi förstår hans resonemang i studiens sammanhang som att föräldrarnas 

sociala konstruktioner kan indikera på sociala problem i samhället. Vi vill i vår studie lyfta fram 

detaljer för att få nyanser men samtidigt har vi gjort vissa generaliseringar för att skapa en 

helhetssyn. 

 

Det blir tydligt att barnens delaktighet är begränsad idag. Samhället begränsar genom att 

bostadskommunens storlek påverkar vilka aktiviteter som erbjuds för barnen och i vilken 

omfattning. En annan typ av begränsning vi ser är brist på engagemang vilket blir tydligt när 

aktiviteter läggs ner då det saknas kompetent personal eller eldsjälar. Begränsningen behöver 

dock inte betyda att barnet inte inkluderas men barnets delaktighet kan möjliggöras genom att 

skapa tillgängliga aktiviteter där det finns engagerade människor. Detta förstår vi mot bakgrund 

av intervjuerna med föräldrarna. För att återknyta strukturellt till begreppet delaktighet så gör 

vi kopplingar till Hart och hans Delaktighetens stege. Även om stegen inte specifikt är utformad 

för kategorin barn med intellektuell funktionsnedsättning ser vi ändå dess användbarhet. Med 

utgångspunkt i föräldrarnas beskrivningar har vi förstått att många barn fastnar redan på första 

nivån på stegen, manipulation (Hart, 1992, s. 8). Å andra sidan kan vi inte vara säkra på att 

stegen ger en rättvis bild med tanke på att den inte är specificerad för målgruppen och att barnen 

inte själva rådfrågats. Detta till trots vill vi inte utesluta att använda modellen med tanke på att 

barnen är barn i första hand och är inte sin funktionsnedsättning.  
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7. Diskussion och avslutning 

I vårt sista kapitel kommer vi diskutera resultatet och ställa det i relation till de studier vi valt 

att lyfta fram under rubriken Tidigare forskning och göra kopplingar till socialkonstruktivismen 

samt att diskutera hur våra teorier och begrepp har bidragit i vår studie. Innan dess vill vi här 

nedan återknyta till våra frågeställningar och besvara dem. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Om vi nu ska fråga oss varför vi fick det resultat vi fick i vår studie vill vi återkomma till det 

Allwood och Eriksson skriver om socialkonstruktivism, det vill säga att en persons åsikter, 

beteenden och roller beror på de sociala konstruktioner som skapar varje persons 

föreställningsvärld. Allting skapas i social interaktion och är produkter av 

kommunikationsprocesser som sker i samhället (Allwood & Eriksson, 2010, ss. 122-125). Detta 

får oss att förstå att samhället har en stor påverkan på hur vi upplever olika typer av företeelser. 

Samhället eller mer specifikt ens närområde, skiljer sig åt beroende på vart någonstans det är. 

Här gör vi koppling till föräldrarna som bodde i liten respektive stor kommun. Boende i den 

lilla kommunen uppmärksammade problemet med att deltagande i fritidsaktiviteter ofta kräver 

resa över kommungräns. Problemet som beskrivs är en social konstruktion som beror på 

samhällets utformning. Nedan kommer vi återknyta till och besvara våra frågeställningar. Med 

tanke på att de i stort behandlas i resultatkapitlet ovan kommer frågeställningarna besvaras 

explicit men kortfattat. 

 

1. Vilka faktorer anser föräldrarna bidrar till att deras barn får en meningsfull fritid? 

 

Det finns flera faktorer som bidrar till att barnet får en meningsfull fritid och mycket handlar 

om engagemang från skola och fritidsverksamhet men även från andra vuxna, exempelvis 

eldsjälar. Andra faktorer är det sociala; att träffa andra barn och få vänner. Föräldrar lyfter också 

fram rutiner som en annan bakomliggande faktor till meningsfullhet för barnen. När nya 

fritidsaktiviteter introduceras kan det vara viktigt med mycket förberedelse innan aktiviteten 

äger rum för barnet och rutinerna minskar förberedelsetiden. Ett tillgängligt utbud där 

aktiviteterna passar barnet och familjens veckoschema och är anpassade till barnens behov är 

meningsfrämjande. En annan faktor som bidrar till barnens meningsfullhet är att det finns 

möjligheter att ta sig till aktiviteten; finns aktiviteten men ligger för långt borta, exempelvis 

över en kommungräns blir den onåbar vilket gör att aktiviteten uppfattas som meningslös. 

 

2. På vilket sätt anser föräldrarna att deras barn är delaktiga i utformningen och innehållet 

av sin fritid? 

 

En del barn är mer delaktiga i utformningen av innehållet i sin fritid medan andra är helt 

beroende av föräldrarnas eller andra vuxnas hjälp och stöd med detta. Föräldrarna kan 

introducera aktiviteter men de fastnar inte alltid hos barnen vilket visar på att barnen är delaktiga 

i vad de vill och inte vill göra. Barnen involveras mer när de vet själva vad en aktivitet innebär. 

Någonting som har stor betydelse för barnets delaktighet handlar om på vilket sätt barnet 

tillfrågas om exempelvis förslaget att gå ut och gå, eftersom tonläge och ordval kan styra 

utfallet, det vill säga om barnet vill eller inte. Beslut ska också fattas tillsammans med barnen 

och absolut inte pratas över huvudet på dem, för att främja barnens delaktighet och inte 

underminera den.  
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3. Vad tänker föräldrarna att deltagandet i fritidsaktiviteter betyder för deras barn? 

Deltagandet i fritidsaktiviteterna tror föräldrarna betyder mycket. Flera av barnen pratar länge 

efter en utförd aktivitet om exempelvis hur rolig den var. Deltagandet kan även ha stor betydelse 

i form av att leda till större kontaktnät och nya vänner till barnen samt skapa energipåfyllning i 

vardagen. Fritidsledarna kan bli idoler för barnen och dessa viktiga vuxna är betydelsefulla för 

dem. Kort sagt blir fritidsaktiviteterna en källa till glädje, gemenskap och energipåfyllning för 

barnen tänker föräldrarna. 

 

7.1.1 Paralleller mellan resultat och tidigare forskning 

Artiklarna vi valde att lyfta fram under rubriken Tidigare forskning ligger alla nära vårt 

ämnesval och vi delade in dem i fem områden. Även om de flesta studier är gjorda utomlands 

kunde de kopplas till en svensk kontext och vi upptäckte mönster. Nedan kommer vi visa på de 

paralleller vi dragit mellan dem och vårt resultat. 

Familjen har stor betydelse för barnets aktivering visar både tidigare forskning och vår studie. 

Familjen har en nyckelroll i valet av fritidsaktiviteter och föräldrarna vi intervjuade berättade 

att de i flera fall har introducerat aktiviteter för barnen, de har delat sina intressen men att det 

inte varit avgörande i alla fall. En artikel visade på att föräldrarna måste ge sina barn stöd under 

aktiviteterna då fritidsledarna själva brister i detta och Chris hade ett exempel från vardagen 

som kunde bekräfta detta. 

Under Idrott och rörelse som integrationsfrämjande för barnet lyfte vi fram artiklar där flera 

handlar om samverkan på olika sätt. Vi frågade föräldrarna om det fanns samverkan mellan 

deras förening och sportföreningar och några föräldrar berättade att det finns men att det inte 

kan garanteras att aktiviteten blir av om inte föräldern själv är med och deltar. 

Artiklarna vi tog med under Stöd till familjer och stöd till barnet handlar dels om just stöd och 

service men även om att många föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning har 

behov av föräldrastödsnätverk och att matcha aktiviteter till sina barn. Föräldrarna har ofta 

begränsad fritid och energi och är i behov av resurser. Dessa resurser skulle kunna vara det Sam 

och Robin i vår studie benämner som eldsjälar. 

Under Barnets deltagande i fritidsaktiviteter belyste vi studier som visar på att barn med 

funktionsnedsättningar deltar i aktiviteter men att de framför allt är stillasittande och att överlag 

så deltar dessa barn i färre aktiviteter än jämnåriga utan funktionsnedsättningar. Shields et al. 

(2014) menar att de hinder som barnet möter i form av brister i förmågor genererar förlust av 

intresse vilket kan förklara varför barn med intellektuell funktionsnedsättning deltar i aktiviteter 

i mindre utsträckning. Flera föräldrar berättade att deras barn deltog i aktiviteter tillsammans 

med barn utan funktionsnedsättningar fram till ungefär sex-sju års ålder men att det sedan blev 

för svårt med att hålla koll på exempelvis regler och här kan vi dra paralleller till Shields et al. 

(2014). Vi kopplar även detta till det som Sasha berättade om understimulans och att hamna 

mellan grupper nivåmässigt. Att barnen gärna väljer stillasittande aktiviteter kunde föräldrarna 

också bekräfta men även om de föredras utgör de inte alla aktiviteter. 

Artiklarna vi lyfte fram under Samhällets påverkan på barnet och familjen handlade i stora drag 

om exkludering dels i form av utanförskap i samhället och att barn med funktionsnedsättning i 

mindre utsträckning deltar i aktiviteter än barn utan funktionsnedsättningar. Här drar vi en 

parallell till det som föräldrarna berättade om fritidsaktiviteternas tillgänglighet eller brist på 

tillgänglighet; det hör ihop med exkludering. Även om en aktivitet erbjuds behöver det inte 
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betyda att den är tillgänglig för barnet. Detta exemplifieras när Sasha tar upp att aktiviteter kan 

ligga klockan femton när barnet är i skolan och föräldern jobbar samt Jamie som talar om att 

aktiviteter över kommungränsen blir beroende av tillgång till färdtjänst eller ha en tillgänglig 

förälder som kan ställa upp att skjutsa. 

 

7.2 Diskussion om teoretiska bidrag 

Berger och Luckmanns resonemang har gett oss flera användbara begrepp som vi använt som 

verktyg för förståelse i vår uppsats. Hacking har teoretiskt bidragit med att ge oss hjälp att förstå 

att begrepp som funktionsnedsättning också är en social konstruktion och varför denna typ av 

begrepp förändras över tid. Hacking kompletterar Berger och Luckmann genom att erbjuda en 

historisk bakgrund; gamla händelser har påverkat hur vi ser på saker idag. Med hjälp av 

Hackings olika typer av konstruktionistiska engagemang förstår vi att sociala konstruktioner 

kan ses på olika sätt. Vi använder exempelvis Berger och Luckmanns begrepp för att demaskera 

föräldrarnas sociala konstruktioner.  

Begreppet delaktighet har varit teoretiskt användbart för oss för att det inryms i vårt syfte men 

även för att det är ett begrepp som fått en mer framträdande roll i olika typer av styrdokument, 

bland annat i Barnkonventionen och LSS. Därför har det känts relevant att ha med detta begrepp 

som ett komplement till socialkonstruktivismen. Harts modell, Delaktighetens stege har vi 

delvis kunnat applicera på vårt resultat men det finns även andra modeller som hade kunnat 

vara intressanta såsom Shiers och Arnsteins modeller som vi nämnde i teorikapitlet.  

 

7.3 Diskussion om studiens kvalitet 

Vi vill understryka att vi är medvetna om att det kan finnas brister i vår metod och studiedesign. 

Det finns fler sätt att genomföra en kvalitativ intervjustudie på än det sätt som vi har genomfört 

vår. Alla studier som planeras och sedan genomförs ser olika ut. Faktorer såsom vem eller vilka 

som gör den och när i tiden de görs spelar in såväl som de som deltar i studien. Det kan handla 

om sådant som gränsdragningar och hur generaliseringar görs. Vi har strävat efter ett underlag 

med fylliga beskrivningar och personliga upplevelser från våra informanter (Thomsson, 2010, 

s. 30). Vi vill att de enskilda delarna i vårt arbete ska hänga samman rent logiskt och ha ett klart 

samband, det vill säga att det råder koherens. Vår strävan har varit ett konsistent användande 

av våra begrepp, metoder och teorier. Genom att tillämpa transparens där det tydligt framgår 

hur vi valt och motiverat våra beslut hoppas vi tydliggöra för våra läsare hur vi tänkt. Vidare 

kan vi titta på om vi har beskrivit vår undersökningsmetod så pass utförligt att den går att 

upprepa med samma resultat. Vår ambition har även varit reducera bias som kunnat snedvrida 

resultatet. Vi har därför strävat efter en minimal påverkan på våra informanter och opartiskhet. 

Detta har dock varit svårt eftersom vi inte är neutralt färgade (Justesen & Mik-Meyer, 2011, ss. 

32-34). Under arbetets gång har vår förståelse av ämnet fördjupats. 

 

Vår ambition i denna uppsats har varit att beakta alla Larssons kvalitetskriterier och vi har 

strävat efter en god forskningssed. Vi vill visa på en teoretisk medvetenhet då vi har haft 

frågeställningarna och teorin med oss genom hela uppsatsen för att skapa intern logik med en 

röd tråd. När det kommer till kvaliteter i resultatet har vi velat visa en tydlig struktur och 

förståeliga resonemang samt att koppla teori och tidigare forskning till resultatet. Etiskt värde 

har vi beaktat genom att ha varit noga med sekretessen. Även om inte all tidigare forskning är 

knuten till resultatdelen känner vi dock att den hör hemma i uppsatsen och bidrar med ett 

värdefullt tillskott för uppsatsen. Uppsatsen har en empirisk förankring då vår analys är 
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förankrad i ett empiriskt material; rådata i form av transkriberade intervjuer som inte 

modifierats, vilket skapar validitet.  
 

7.4 Diskussion om mättnad 

Att uppnå mättnad är något som ofta eftersträvas i kvalitativa intervjustudier. Vi intervjuade 

totalt tio olika personer och märkte att vi efter hand kände igen vissa svarsmönster, vilket är 

vad mättnad handlar om (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42). Hade vi fått tag i färre 

informanter eller att någon eller några informanter vi redan intervjuat valt att avbryta sin 

medverkan skulle vår studie bli mindre representativ. Angående om vi själva anser att vår studie 

har uppnått mättnad är svaret att vi delvis tycker att vi uppnått mättnad eftersom vi har märkt 

att vi fått återkommande svar. Vi är nöjda med antalet informanter vi fick tag i och kände därför 

att vi kunde tacka nej till erbjudande om telefonintervjuer som skulle kunnat påverka resultatet. 

Dock tror vi inte att det går att uppnå fullständig mättnad inom området eftersom att det som 

enligt socialkonstruktivismen framkommer i samtalet också är beroende av sin sociala och 

språkliga kontext (ibid. 2015, s. 35). Vår kunskap har på så sätt uppdaterats genom varje ny 

intervju som är beroende på situationen och stunden (Dahlin-Ivanoff, 2015, s. 82). Därför kan 

vi inte veta vad en ytterligare intervju skulle kunnat tillföra.  

 

7.5 Avslutande begreppsreflektion 

Utvecklingsstörning och intellektuellt funktionshinder har definierats på olika sätt genom åren 

och i olika kulturer (Granlund & Göransson, 2011, s. 12). Överlag råder det förvirring om vilket 

begrepp som ska användas och under 1900-talets första hälft användes många begrepp som idag 

inte skulle godtas (Boréus, 2015, s. 187). Olika intresseorganisationer använder olika begrepp 

och det är svårt att veta vad de internationella artiklar vi använder oss av lägger för definition i 

de begrepp de använder. Därför har vi valt att använda oss av begreppet funktionshinder då det 

används i svensk lagstiftning, Socialtjänstlagen. Vi ser det inom denna uppsats ramar som en 

konsekvens av de brister och hinder som samhället innebär (Lindqvist, 2012, s. 19). Däremot 

framgår det inte av SoL några särskilda bestämmelser för intellektuellt funktionshindrade som 

det gör i LSS och Skollagen där utvecklingsstörning används. Därför är detta begrepp också 

naturligt att använda för oss. 

Föräldrarna använde vid intervjuerna själva olika begrepp, exempelvis funktionsvariation, 

något som vi inte valde att ifrågasätta. En förälder ställde sig kritisk till att använda begrepp 

som inte går att finna i lagtexterna och uttrycker stor oro över att det kommer resultera i att de 

som ska ha rätt till lagstiftningen kan komma att falla mellan stolarna om begreppen går 

förlorade och ersätts med nya innan lagtexterna har hunnit uppdateras. 

7.6 Reflektion om studiens kunskapsbidrag 

Vi önskar att vi genom våra intervjuer kan få ett inifrånperspektiv om hur föräldrar beskriver 

sina barns fritid. Vi vill göra en genomlysning av ämnet och svara på frågorna med bakgrund 

av tidigare forskning och val av teoretiskt perspektiv. Vår förhoppning är att resultatet kan 

fungera som ett underlag och en hänvisning till samhällets olika aktörer om vart och hur fritiden 

kan förbättras för barnen. Vi hoppas även öppna upp för ökad acceptans av olikheter och 

integrering. Vårt mål är att sammanfoga och synliggöra kunskap användbar för framtida 

handlingsmöjligheter.  
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7.7 Förslag till vidare forskning   

Det hade varit intressant att fördjupa oss i ett hälsoperspektiv då flertalet av de artiklar vi funnit 

berör den dimensionen. Vi insåg dock att det skulle leda till ett för långt avstamp från det sociala 

arbetet och leda till att uppsatsen skulle få ett mer medicinskt perspektiv, vilket vi inte hade för 

avsikt att göra. Fast även om det står mycket i de artiklar som vi läst om målgruppens 

stillasittande fritid och ohälsa finns inga svar givna hur man ska motverka detta. Under 

intervjuerna skedde också några sidospår som också skulle varit intressanta att följa upp. 

Exempel på sådana var tankar om att målgruppen föds in i en fattigdom och att tjejer är dubbelt 

handikappade jämfört med killar.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sjätte termin på socionomprogrammet vid Linköpings 

universitet. Vi skriver just nu vår C-uppsats och söker nu föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning som kan tänka sig att delta i vår intervjustudie. Syftet med uppsatsen är 

att undersöka hur föräldrar upplever sina barns fritid. Särskilt fokus ligger på vad som 

uppfattas som meningsfulla aktiviteter, delaktighet och inkludering gällande idrott och annan 

fysisk aktivitet. 

Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och sker på en plats som du själv bestämmer, en tid 

som vi kommer överens om tillsammans. Vi kommer att spela in och föra anteckningar under 

tiden. Vi är tacksamma om vi får spela in men det är frivilligt att delta med ljudupptagning. 

Detta material kommer enbart att användas av oss två i vår studie. Vi garanterar anonymitet 

och dina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Alla som är med i studien kommer att 

avidentifieras och inget som sägs kommer att kunna kopplas till en viss person. Du som deltar 

har rätt att när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande utan någon närmare 

förklaring. Har du några övriga frågor får du gärna kontakta oss eller vår handledare Marie 

Gustavsson. 

Vänliga hälsningar 

Beatrice Fransson                                Johanna Karlsson 

beafr092@student.liu.se             johka336@student.liu.se 

0722-51 02 35                             0734-17 43 94 

 

Marie Gustavsson 

marie.gustavsson@liu.se 

011-36 34 31 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Innan vi börjar intervjun presenterar vi oss och förklarar igen om studiens syfte och varför vi 

vill göra den. Vi redogör för tidsramen och de etiska kraven vi förhåller oss till samt 

dubbelkollar om vi får spela in och tydliggör frivilligheten i studien.  

Inledning 

• Berätta om dig själv och din familj. 

• Hur skulle du beskriva ditt barn som person? (Barnets ålder? Skolgång?) 

• Vad gillar barnet att göra på sin fritid? 

• Vad gör han/hon idag på sin fritid? 

• Vad har dina egna intressen för betydelse för ditt barn? 

• Vad har det för betydelse för barnet att forma en aktiv fritid? 

• Hur kan du som förälder möta ditt barns behov? 

Meningsfullhet, delaktighet och inkludering 

• Vad betyder en meningsfull fritid för dig och ditt barn? 

• Hur upplever du fritidsaktivitetens/fritidsaktiviteternas betydelse för ditt barn? 

• Vad får ditt barn att känna sig delaktig? 

• Hur tänker du att skola och fritidsverksamhet kan bidra till en meningsfull fritid? 

• Hur kan skola och fritidsverksamhet stärka barn och unga? 

• Vad anser du om utbudet av fritidsaktiviteter idag? 

• Om inte bra. Vilka slags aktiviteter tänker du kan behöva utformas? 

• Vad kan man göra för att förbättra och öppna upp möjligheterna för barn och unga? 

Föreningen                     

• Är du med i någon förening? Vilken/vilka föreningar i så fall? 

• Hur länge har du varit medlem i föreningen/föreningarna? 

• Erbjuder föreningen något särskilt stöd när det kommer möjliggörandet för barn och 

unga att delta i fritidsaktiviteter? 

• Finns det några samarbeten med andra föreningar, till exempel idrottsföreningar? 

Vilka? 

Övrigt 

• Vill du lägga till något till det du tidigare sagt? 

• Något du tänker att vi glömt fråga om? 

• Vad hade du för förväntningar inför intervjun? 

 

 
 

 


