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Förord

Rätten att fritt få uttrycka sin mening är en av demokratins grundpelare. 
Den gäller alla, även små barn. Rätten att delta i allmänna val däremot, 
gäller bara den som fyllt 18 år. Det är då vi ses som fullvärdiga medborgare, 
mogna att utöva vår rösträtt i allmänna val. Men, den demokratiska 
skolningen måste pågå livet igenom. Tidigt, tidigt måste vi få möjlighet 
att börja träna på att sätta ord på våra åsikter, att lyssna på andras och 
att gemensamt fatta beslut. Det gäller i små och stora sammanhang: i 
leken, hemmavid, på bussen, i affären och i skolan. 

Inom Tryggare och Mänskligare Göteborg är vi övertygade om att 
barn som tas på allvar och blir lyssnade på, får goda förutsättningar för 
att bli trygga vuxna. Ett sätt att få detta viktiga område belyst har varit 
att vi har tagit hjälp av Tina Eliasson. Lyhört och med öppen blick, har 
Tina i den här boken fångat delaktighetens praktik. Hon ger gestalt åt 
vad som händer när barn, ungdomar och vuxna, ger sig ut på gemen-
samma äventyr. Ett av de »äventyr« som beskrivs, är en gemensam film-
produktion, där ungdomarnas erfarenheter och särskilda kompetens 
dessutom varit själva grunden för filmen. Fler exempel finns. Det intryck 
som dröjer sig kvar efter läsningen och som inte nog kan understrykas, 
är vikten av de vuxnas stöd och respekt för de unga. Att mötena blir av. 
På riktigt. 

Göteborg juni 2010
Ylva Mühlenbock
Kansligruppen Tryggare och Mänskligare Göteborg
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Sammanfattning

Barn och ungdomar tycker om att bidra med synpunkter och sitt eget 
kunnande. Det motiverar dem till ytterligare engagemang i viktiga frågor 
– om vuxna bara har förmågan att vara lyhörda och klarar av att stötta 
de unga. 

Detta visar de exempel på barns engagemang som den här boken 
berättar om. Att tillåta barn att ta plats handlar om vuxnas attityder 
gentemot barn och inte minst om demokrati. 

Boken tar upp möjligheter och svårigheter kring delaktighet och infly-
tande, faktorer som det är viktigt att vi alla är medvetna om. Rapporten 
är ett bra underlag för fortsatt diskussion och utveckling när det gäller 
barns och ungas möjlighet till inflytande.

För att åskådliggöra hur man praktiskt kan arbeta med barn och 
ungdomars rätt till delaktighet lyfter boken fram tre konkreta exempel:

•	 Vi	får	följa	arbetet	med	filmen Isblomma som bygger på ungdomars 
egna erfarenheter kring att växa upp i en familj där ena föräldern har 
ett missbruk. Filmen är ett led i projektet »Film för den goda vägen« 
som är ett exempel på att göra ungdomar delaktiga och ge dem infly-
tande i skapandet av en film – alltifrån att ge synpunkter på manus, 
filmcasting till filmproduktionsarbetet. Projektet har utgått från fören-
ingen	Bona	Via,	men	initiativet	togs	av	en	regissör	som	insåg	vikten	av	
att låta barns röster bli hörda.



•	 I	BAMM (Barn som medforskare av matlandskapet) har nio forskare 
arbetat med tioåriga barn som medforskare för att tillsammans lyfta 
fram hälsosamma aspekter om barnens så kallade matlandskap. Fors-
karna har utarbetat en metod som de menar kan vara användbar i 
många sammanhang och som involverar barn i arbets- och föränd-
ringsprocesser. BAMM har bedrivits vid Centrum för konsumtions-
vetenskap vid Göteborgs universitet.

•	 Bunkern är det tredje exemplet och är en kommunal verksamhet som 
sysslar med musik, foto och film inom Göteborgs Stad. Bunkern bilda-
des utifrån ungdomars önskemål och ungdomar har haft inflytande i 
olika beslut rörande byggnation och bildandet av verksam heten. Det 
är ungdomars intresse och engagemang som styr verksamheten, med 
stöd från vuxna. En modell för ungdomars inflytande har utvecklats, i 
vilken känslan av ansvar och förtroende ska genomsyra verksamheten.

Boken belyser barnkonventionen med fokus på artikel 12 som handlar 
om att barn måste få möjlighet att göra sig hörda. Synpunkter på barn-
konventionen diskuteras, exempelvis att konventionsbarnet framstår 
som en stereotyp och att barnets behov av skydd är nödvändigt men 
att det i sig kan utgöra en begränsning för barnets självständighet.

Begreppen »barnperspektiv« samt »barnets perspektiv« tas upp 
såväl som definitioner och resonemang kring delaktighet och inflytande. 
Roger Harts »stege« är en modell för delaktighet och inflytande som är 
användbar för att resonera kring på vilket sätt barn och unga involveras 
i olika processer. 

Janusz Korczak, »den gamle doktorn«, har varit en inspiratör till texten. 
Hans tankar och teorier finns med som en röd tråd genom hela boken 
i form av citat.
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 Väntan på att bli stor

Om man indelar mänskligheten i vuxna och barn, och livet i 
barndom och vuxen ålder, då visar det sig att barnen intar 
en mycket stor plats både i världen och i livet. Men inrik
tade som vi är på våra egna strider och bekymmer ser vi inte 
barnen, på samma sätt som vi en gång i tiden var oförmögna 
att se kvinnor, bönder, förtryckta klasser och folk. Vi har ord
nat det så för oss själva att barnen skall vara i vägen så lite 
som möjligt och så att de har minsta möjliga chans att lära 
känna vilka vi verkligen är och vad vi egentligen gör. 
(Korczak, 1998, s. 87) 

Det här skrev Janusz Korczak 1918. Orden berör och kan vara gällande 
även i dag, nästan 100 år senare. I boken Barnets rätt till respekt beskriver 
Korczak (1929/1998) bland annat hur vi från vår tidigaste barndom har 
fått lära oss att det som är stort är mera värt än det som är litet. Han 
menar att respekt och beundran visas för det som är stort och för det 
som tar mycket plats. Det som är litet anses obetydligt och ointressant. 
Som om det vore mycket bättre att vara vuxen.

Barndomen är inte något förstadium till vuxenlivet, det går inte att 
dela in livet i olika mognadsgrader, hävdar Korczak (Mathiasson, 2004). 
Barn är människor, precis som vuxna, men de saknar den erfarenhet 
som vuxna har. Som vuxna har vi en uppgift i att dela med oss av kun-
skaper och vägleda barnen genom deras tidiga erfarenheter. Korczak 
menar att det inte är riktigt rättvist att jämföra barn och vuxna:



12 13Vi spelar ett spel med barnen och använder falska kort. 
Barna årets brister övertrumfar vi med vuxendygder. Vi spelar 
falskt och blandar korten så att deras sämsta läggs mot 
vårt bästa och mest värdefulla. 
(Korczak, 1929/1998, s. 42)

Korczak pekar på något som är väsentligt, något att fundera över. Är 
det så att vi inte lyssnar tillräckligt på barn och unga? Tar vi inte dem 
och/eller deras åsikter på allvar? De här frågorna är viktiga att titta 
närmare på. För 20 år sedan antogs FN:s konvention om barnets rättig
heter av FN:s generalförsamling. I många olika sammanhang i dag hör vi 
att vuxna bör ta hänsyn till »barnperspektivet«. Att förstå barns per-
spektiv innebär att vi måste lyssna till vad barn har att säga, att göra 
dem delaktiga. 

Utgångspunkten för denna rapport har varit att identifiera lärorika 
och belysande exempel på hur verksamheter arbetar för att göra barn 
delaktiga och ge dem inflytande. Avsikten har varit att inhämta kunskap 
om	möjligheterna	och	svårigheterna	i	ett	sådant	arbete.	Vissa	avgräns-
ningar har gjorts när det gäller val av exempel, dessa redogörs för 
längre fram.

Mer specifikt handlar det här om att lyfta tre olika typer av exempel 
på verksamheter, i vilka barn och unga har fått/får utrymme att påverka 
och	vara	delaktiga	i	på	olika	sätt.	Verksamheterna	kommer	att	beskrivas	
och barns och ungas upplevelse av att faktiskt få vara delaktiga och få 
inflytande kommer att speglas liksom de vuxnas upplevelse av att göra 
barn och unga delaktiga. Förhoppningsvis kan rapporten tjäna som ett 
underlag för fortsatt diskussion och utveckling. 

Resonemang förs kring begreppen delaktighet och inflytande såväl 
som kring begreppet barnperspektiv. FN:s konvention om barnets rättig
heter (barnkonventionen) beskrivs kortfattat, med fokus på inflytande 
och delaktighet. 

Korczaks ord berör. Enligt Thomas Hammarberg, som är Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter, är Korczak pappa till själva idén 
om att barn också har rättigheter, hans kloka ord kommer att åter-
komma i denna rapport i form av citat. Av dessa skäl förtjänar Korczak, 
eller »Den gamle doktorn« som han också kallades, ett eget stycke där 
hans liv och hans pedagogiska metod kort beskrivs.

Den gamle doktorn

Janusz Korczak1 var pedagog, doktor och psykolog och dessutom social-
arbetare och föreståndare för ett barnhem (Hammarberg, 2007). Barn 
var fokus i hans arbete under hela hans liv (1878– 1942). Bland mycket 
annat publicerade han en rad olika böcker och stiftade en tidning för 
och med barn. 

»Den gamle doktorn« hade en speciell förmåga att prata med barn 
som om de vore vuxna och med vuxna som om de vore barn. Han för-
stod båda och kunde på så sätt medla mellan parterna – och ge den 
unga generationen företräde. Hans primära budskap handlade om res-
pekt för barnen, om barnens värde som människor men också om deras 
förmågor och kompetens. 

Enligt Leif Mathiasson som tillsammans med andra har skrivit anto-
login Janusz Korczak och barnens värld (2004) genomsyras Korczaks 
livsgärning av hans djupt humanistiska livssyn. Korczak var samtida med 
nytänkare inom det pedagogiska fältet som exempelvis Montessori, 
Steiner, Freinet och Dewey. Han hade kontakter med Jean Piaget och 
lät sig inspireras av Ellen Key.

Siv Fischbein beskriver i samma antologi att Korczak i sitt arbete 
som föreståndare på barnhemmet försökte tillämpa de olika pedago-
giska idéer som han hade utvecklat i sitt författarskap. Han skapade ett 
pedagogiskt system som byggde på idén om ett socialt kontrakt mellan 
barn och vuxna. Små och stora hade samma rättigheter och samma 

1 Henryk Goldszmit var hans riktiga namn. Janusz Korczak användes som pseudonym. 



14 skyldigheter. Överenskommelsen mellan barn och vuxna baserades på 
idén	om	ett	självstyre.	Vuxna	och	barn	samarbetade	bland	annat	i	den	
praktiska skötseln av barnhemmet. I barnhemmets organisation ingick 
ett barnparlament, en kamratdomstol, omröstningsförfaranden, fadder-
system och fritidscirklar. Det kanske viktigaste för självstyret var principen 
om omgivningens kontinuerliga påverkan på individen. 

En bärande tanke i metodiken var en genomgående respekt för 
barnen som människa, skriver Fischbein vidare. Barnens förslag togs på 
allvar, men allt accepterades dock inte. Fischbein menar att en väsent-
lig del av pedagogiken var inriktad på att förändra det som inte var 
önskvärt och att framhäva och förstärka sådant man ville främja. Det 
bästa var om förändringarna kom till stånd genom barnens vilja till själv-
förändring för det gemensamma bästa, inte genom tillsägelser eller 
bestraffningar. I detta sammanhang spelade kamratpåverkan en bety-
delsefull roll.

Att läsa om Korczak och hans metoder är inspirerande. Lars H Gus-
tafsson, en känd svensk barnläkare verksam i dag, skriver följande: låt 
mig börja med en bekännelse: Janusz Korczak är en av mina viktigaste 
förebilder i mitt arbete som barnläkare… (Mathiasson, red., 2004, s. 117)

Tyvärr slutade Korczaks liv tragiskt. År 1942 mördades han i koncen-
trationslägret Treblinka tillsammans med barnhemsbarnen (Hammar-
berg, 2007). Hans arbete har gjort intryck på många och enligt Hammar-
berg har hans tänkande inspirerat till barnkonventionen som kort 
redogörs för i nästa stycke.
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FN:s konvention om   
barnets rättigheter

Idén och budskapet
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsam-
ling 1989. År 2005 hade 192 länder ratificerat konventionen, Sverige 
skrev	under	1990.	Vart	femte	år	måste	regeringar	rapportera	till	FN:s 
barnrättskommitté om vad de har gjort för att genomföra den. Barn-
konventionen har en folkrättslig kraft och regeringar kan moraliskt2 
ställas till svars om de inte har efterlevt den.

Idén om barnets rättigheter handlar om att barn har rätt att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda, att få skydd mot utnyttjande och 
diskriminering och att få uttrycka sin åsikt och bli respekterade. Barn-
konventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde 
gälla för barn över hela världen. Den definitionen ska gälla i alla samhäl-
len oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen är inriktad 
på individen, det enskilda barnet och inkluderar alla typer av mänskliga 
rättigheter såsom de ekonomiska, sociala och kulturella samt de poli-
tiska och medborgerliga. 

2 Konventionen om barnets rättigheter är en »mjuk lag«, kränkningar av den förs inte upp 
i en internationell domstol. Det handlar om att utveckla en moraluppfattning om hur 
barn bör behandlas.



18 Barnkonventionen innehåller vissa grundläggande allmänna principer. 
Dessa relaterar till varandra och tillsammans formar de en attityd till 
barn som skulle kunna benämnas som konventionens barnsyn. Princi-
perna handlar om barns lika värde, barnets bästa, rätten till liv och 
utveckling samt om att barn måste få möjlighet att göra sig hörda och få 
påverka sin egen situation. I den sistnämnda principen (artikel 12) finns 
element som handlar om barns deltagande och inflytande, därför kommer 
den artikeln att behandlas längre fram.

Synen på barn
Det finns en paradox kring barnkonventionens syn på barn, menar Kristina 
Bartley (1998), som i sin avhandling skriver följande:

Konventionen ser familjen som den grundläggande enheten 
i samhället, och synen på barnet karaktäriseras av ett indi
vidualistiskt synsätt. Barnet ses som en enskild individ i 
familj och samhälle. Samtidigt visar den paradoxen som 
karaktäriserar barnets ställning i familjen och i samhället. 
Att barnet ses som en egen individ, en aktör, men samtidigt 
är svagt, sårbart och underställt föräldrar och andra vuxnas 
omsorg, skydd, makt och kontroll. Barnets behov av skydd 
är nödvändigt men kan således även utgöra en begräns
ning för barnets självständighet. 
(s. 81)

Resonemanget föregås av en genomgång av konventionens syn på 
familjen, barnet, föräldrarna och samhället samt viss kritik som riktats 
mot konventionen. Bland annat har definitionen av begreppet barn och 
användningen av detsamma ansetts problematisk. I konventionen följer 
definitionen av barn den juridiska definitionen, där individer under 18 år 
är barn. Bartley menar att konventionsbarnet framstår som en stereotyp 
och efterlyser en mer nyanserad bild av hur barn i olika konventions-
stater har det och föreslår en specificering av begreppet barn.

Möjligen ger Bartleys resonemang en fingervisning om att vi som 
vuxna bör nyansera bilden av barn samt specificera vilka barn vi menar 
när vi pratar barnperspektiv och barns perspektiv i olika sammanhang.
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Barnperspektiv – vad  
betyder det egentligen?

Barn har en framtid, men också ett förflutet i form av hän
delser, minnen och många stunder av viktiga funderingar i 
all ensamhet. De kommer ihåg och glömmer precis som vi, 
uppskattar och föraktar, resonerar förnuftigt och gör miss
tag för att de inte vet bättre. 
(Korczak, 1929/1998, s. 51)

Resonemang om barnperspektivet                         
och olika definitioner 

Beroende på hur vuxna betraktar barn, görs barn mer eller mindre del-
aktiga i olika sammanhang. I dag hör vi, vuxna, ofta talas om att vi bör 
beakta barnperspektivet, men vad betyder det egentligen? 

Bartley (1998) resonerar om barnperspektivet och menar att det 
finns flera definitioner av begreppet, hon lyfter fram resonemang från 
olika forskare3. Någon menar att barnperspektivet är en vuxenkonstruk-
tion, någon annan gör en historisk jämförelse av begreppet och beskri-
ver att man tidigare hade ett vuxenperspektiv på barnet, men numera 
ser barnet som en egen aktör. En annan tolkning handlar om att se 

3  Anne Trine Kjörholt, Alfred Oftedal Telhaug, Per Olav Tiller (Bartley, 1998, s. 33, 34)



22 23barnet ur barnets perspektiv och vikten av att se barnet som en social 
aktör. Författaren själv menar att barnets perspektiv kan handla om 
vuxnas perspektiv på barn eller barns perspektiv på sin omvärld och 
sig själva. Innebörden och tolkningen av begreppet beror på i vilket 
samhälle	och	i	vilken	tid	vi	lever.	Vidare	påverkas	tolkningen	också	av	i	
vilket sammanhang frågan om barnets perspektiv ställs.

Bartley framhåller också att vuxna i olika positioner medverkar till 
att forma ett generellt barnperspektiv. Det perspektivet kan avläsas i 
politik, lagstiftning, skola, barnomsorg och i forskning. För att kunna 
identifiera och definiera barns egna perspektiv måste de vuxna försöka 
sätta sig in i barnets situation. Barn förmedlar sina tankar, känslor, behov, 
önskemål och kunskaper till vuxenvärlden och de vuxna tolkar deras 
yttranden, uttryck och signaler. Dock formas både vuxnas och barns 
perspektiv på olika sätt hos olika individer utifrån skilda sammanhang, 
förutsättningar och positioner. 

Arnér och Tellgren har skrivit boken Barns syn på vuxna (2006). De 
hävdar att vuxna ofta uttrycker att de utgår från ett barnperspektiv när de 
tolkar barn, men tenderar många gånger att utgå från sitt eget perspektiv, 
det vill säga utgå från vuxnas synvinkel. Barnen sätts förvisso i fokus, men 
utgångspunkten blir ofta de vuxnas referensramar och perspektiv. Ofta 
framställs barn som objekt för de vuxna snarare än som subjekt, vilket kan 
förstås som att vuxna ser på barn ur ett vuxenperspektiv. 

Monica Nordenfors (2010) gjorde nyligen en kunskapsöversikt av 
forskning kring barns delaktighet. Nordenfors lyfter också fram olika 
sätt att tolka barnets perspektiv och pekar på att den nya barnforsk-
ningen inte ser barndomen som konstant och enhetlig. Barns bilder av 
exempelvis	deras	familjer	blir	olika,	precis	som	för	vuxna.	Verkligheten	
beskrivs således från olika utgångspunkter. 

Barnets perspektiv kommer till uttryck i mötet mellan barn och vuxna, 
skriver Bartley (1998). Det hävdar även Arnér och Tellgren (2006) som 
resonerar om kommunikation mellan vuxna och barn4 och menar att vi 
människor lär känna vår omvärld genom att samtala med andra männis-
kor. Det gäller det lilla barnet såväl som den vuxne. De framhåller ett 
relationellt perspektiv som betyder att det meningsfulla inte finns i den 
enskilda individen (barn eller vuxen) utan i relationen mellan dem. En 
önskvärd interaktion mellan barn och vuxna handlar även om att man 
tillsammans skapar mening i tillvaron exempelvis genom samtal. 

Att studera det som barn berättar eller gör och vad barn på 
olika sätt uppmärksammar, har betydelse för deras möjlig

4	 Författarna	resonerar	utifrån	teorier	av	George	Herbert	Mead	och	Lev	Vygotskij

heter att uttrycka sig utifrån sitt perspektiv men ger dem 
också möjligheter att utveckla sina egna tankar. 
(ibid., s. 13)

Hur ska vi då definiera begreppet barnperspektiv? Arnér och Tellgren 
(2006) hävdar som flera andra att det inte endast finns en definition av 
begreppet utan många. Definitionen av begreppet kan ses som förän-
derligt i likhet med att exempelvis barn kan definieras olika beroende 
på kulturella, historiska och sociala förhållanden i samhället. Begreppet 
kan också preciseras till att handla om hur världen ser ut från barnens 
synvinkel, vad barn ser, hör, upplever och känner. Det finns även när-
liggande begrepp som används, som exempelvis »barns bästa« eller 
»barn i centrum«. Författarna menar att, när begreppet barnperspektiv 
används, betydelsen bör vara att vuxna försöker se en situation också 
från barnets synvinkel samt sträva efter att förstå och därefter vidta 
åtgärder som de bedömer vara till barnets bästa. 

Samma författare diskuterar också missuppfattningen om att barn-
perspektiv står i motsatsförhållande till vuxenperspektiv: 

Barn kan dock aldrig ses frikopplade från sina föräldrar eller 
andra vuxna i deras omgivning. När man talar om vikten av 
barnperspektiv är avsikten inte att föräldrarna skall glömmas 
bort utan att även barnen skall bli synliga. 
(s. 34)

Barnets perspektiv eller barnperspektiv?
Nordenfors (2010) påvisar att begreppet barnperspektiv är mångtydigt 
och kan användas dels som ideologiskt, dels som metodologiskt begrepp. 
Begreppet kan bli ett retoriskt och ideologiskt verktyg i politiska diskus-
sioner. Hon refererar till Halldén som pekar på skillnaden mellan barns 
perspektiv och barnperspektiv. Då barns perspektiv är skrivet med två 
ord handlar det om att fånga en kultur som är barnets, om att ta del av 
det barnen upplever. Då barnperspektiv är skrivet som ett ord innebär 
det	att	fånga	barns	röster	och	att	tolka	dem.	Vidare	påpekas	att	barn-
perspektiv handlar om vilken plats barn ges i samhället, begreppet syf-
tar till att tillvarata barns villkor, att verka för barns bästa eller att stu-
dera en kultur som är skapad av barn. Det gör att barnperspektiv blir 
något utöver att endast återge barns perspektiv kring olika företeelser.

Även Arnér och Tellgren (2006) finner det rimligt att skilja på begrep-
pen barnperspektiv och barns perspektiv. Gällande barnperspektiv 
uppfattar de att det handlar om hur vuxna ser på barns situation. När 



24 man talar om barns perspektiv anser de att det är barnens egna före-
ställningar om sina liv det handlar om. Möjligheten att förstå barns per-
spektiv gynnas av att samtala med barn, men att det då visar sig att 
barns perspektiv kan se mycket olika ut beroende på barns olika villkor 
och erfarenheter. För att vi vuxna bättre ska förstå barns perspektiv så 
behöver vi emellertid, om och om igen, försöka ta reda på våra egna 
»förgivettaganden« som också innefattar vår egen syn på barn och 
barndom. 

Barn befinner sig i en underordning i samhället, hävdar samma för-
fattare, och menar att den underordningen är den minst ifrågasatta i 
samhället. De anser att barndomen ofta framstår som en övergångs-
period utan eget värde och barn får karaktären av »ännu inte vuxna«. 
Barn vet mer om sin egen värld än vad vi vuxna gör. Därför anser Arnér 
och Tellgren att barnen, med större självklarhet, redan från början ska 
vara delaktiga i samband med planering i den verksamhet där de befin-
ner sig. Delaktighet och barns perspektiv är ömsesidigt beroende av 
varandra då en förutsättning för barns delaktighet är att vuxna har för-
måga att sätta sig in i barns perspektiv (Nordenfors 2010). 
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Delaktighet                      
och inflytande

I följande stycke görs en genomgång av hur begreppen delaktighet och 
inflytande kan definieras samt varför det är viktigt att engagera barn 
och	unga	i	olika	processer.	Vidare	redogörs	för	artikel	12	i	barnkonven-
tionen som speciellt anknyter till delaktighet och inflytande. Först några 
kloka ord från Korczak.

Respektera det som är just nu, varje timme och dag. Hur skall 
barnen kunna klara sig i morgon om vi inte tillåter dem ett 
medvetet och ansvarigt liv i dag? 
(Korczak, 1998, s. 56)

Definitioner och syfte                                              
med delaktighet och inflytande

Arnér och Tellgren (2006) skiljer på att få påverka, att vara delaktig och 
att ha inflytande. De skriver följande:

Delaktighet innebär för oss att vara med i processen till skillnad från 
att stå vid sidan om och ha möjlighet att påverka, vilket kan få en prägel 
av godtycklighet och risken då att man är med på de vuxnas villkor. 
Också gränsen mellan delaktighet och inflytande är viktig att problema-
tisera eftersom det inte finns någon tydlig definition av begreppen i för-



28 29hållande till barn och den underordning som präglar deras tillvaro till-
sammans	 med	 vuxna.	 Vi	 väljer	 att	 i	 första	 hand	 använda	 begreppet	
inflytande eftersom det för oss betyder att barnen har en reell möjlighet 
att påverka sin situation till skillnad från begreppet delaktighet som mer 
kan tolkas som att få vara med om något som redan är bestämt. (s. 15)

I den här texten används olika begrepp beroende på vilka begrepp 
som	olika	författare	har	använt.	Vad	som	är	viktigt	är	att	vi	är	medvetna	
om att begreppen är komplexa och behöver diskuteras. Det hävdar 
Arnér och Tellgren (2006) som menar att begreppen innehåller värden 
som behöver diskuteras ingående för att innebörderna ska bli klarlagda 
för både vuxna och barn. De menar att begreppen barnperspektiv och 
barns eget perspektiv hela tiden måste medvetandegöras för att skapa 
förståelse för att barnens inflytande, delaktighet och ansvar ska kunna 
möjliggöras och upprätthållas. 

Nordenfors (2010) pekar på att det är viktigt att reflektera över syftet 
med barns delaktighet. Ett syfte med barns delaktighet är att barn ska 
passa in i samhället och att barns makt gentemot vuxna ska öka. Det är 
vuxna som i princip bestämmer allt som beslutas, exempelvis utform-
ning av offentliga rum och utgången i offentliga processer. Barn kanske 
får uttala sig i sakfrågor i ett tidigt skede, men har sällan något att säga 
till om i slutänden. För att barns delaktighet ska öka krävs att vuxna ger 
avkall på det tolkningsföreträde vuxna har, för att även gå in i processer 
där barns perspektiv på sin tillvaro inte endast betraktas som pitto-
reska inslag, utan tas på allvar och ges betydelse. Det kräver att vi vuxna 
ser över våra föreställningar om barn och deras situation.

Det finns ingen perfekt modell för delaktighet (ibid.), vad som passar 
bäst varierar från fall till fall. Det kan ju handla om att vara delaktig i 
olika sammanhang på olika nivåer. För barn och unga kan det röra sig 
om att vara delaktig gällande beslut som rör aspekter i det egna livet 
eller att vara involverad i exempelvis planering, utformning, eller kanske 
utvärdering av specifika tjänster i egenskap av konsument. Delaktighet 
på samhällsnivå kan exempelvis handla om att involvera sig i samhälls-
utveckling eller i miljöarbete. Den politiska nivån är ytterligare ett sam-
manhang för unga att vara delaktiga i. 

Roger Hart (1992) diskuterar delaktighet5 och processen med att 
vara delaktig i beslut som påverkar ens liv och livet i samhället där man 
bor. Enligt Hart är det med hjälp av en sådan process som ett demokra-
tiskt samhälle byggs, att vara delaktig är en grundläggande rätt som 
medborgare. 

Hart (ibid.) menar att det finns olika åsikter om huruvida barn och 

5 Översatt från eng. participation.

unga ska få göra sin röst hörda i olika situationer. För några barnföre-
språkare är barn samhällets räddning. Andra hävdar att barns delaktig-
het är en naiv tanke eftersom barn inte har förmåga att kunna fatta 
beslut, som vuxna har. Andra tycker att barn ska skyddas från inbland-
ning och ansvar gällande samhällets problem. Hart själv tycker att barn 
behöver bli involverade i meningsfulla projekt tillsammans med vuxna. 
Han menar att det är orealistiskt att tro att barn, vid 16, 18 eller 21 års 
ålder, plötsligt blir ansvarstagande, delaktiga vuxna, utan att tidigare ha 
fått praktisera de färdigheter och ansvarstaganden som krävs för att 
vara engagerad. De måste få träna hävdar Hart:

An understanding of democratic participation and the con
fidence and competence to participate can only be acquired 
gradually through practice; it cannot be taught as an 
abstraction. Many western nations think of themselves as 
having achieved democracy fully, though they teach the 
principles of democracy in a pedantic way in classrooms 
which are themselves models of autocracy. This is not 
acceptable. 
(ibid. s. 5)

Det finns många exempel på att barn och unga faktiskt organiserar sig 
själva för att göra något eller för att påverka något. Bakom ett sådant 
engagemang finns motivation. Unga människor kan utforma och hantera 
komplexa projekt om de känner att de i någon form äger projektet. Om 
de inte upplever ägandeskap i någon form får de ingen motivation och 
kommer heller inte att visa den kompetens de faktiskt har. 

If young people do not at least partially design the goals of 
the project themselves, they are unlikely to demonstrate the 
great competence they possess. Involvement fosters motiv
ation, which fosters competence, which in turn fosters motiv
ation for further projects. 
(ibid. s. 5)

Dock är ungas delaktighet och engagemang i samhället en komplex 
fråga (Hart, 1992). Graden av delaktighet handlar inte endast om varia-
tioner i barns utveckling gällande motivation och kunskaper, utan även 
om variationer beträffande i vilken social och kulturell kontext barnet 
har växt upp i. Hart diskuterar hur det kan vara i olika länder, om att 
vuxna ibland inte heller har möjlighet att påverka. Han hävdar att de 
möjligheter barn har att vara delaktiga i vardagen i hemmet, skolan, 



30 31grannskapet eller i olika samhällsgrupper reflekteras i vuxnas möjlig-
heter till att vara delaktiga i samhället. Författaren menar att vuxnas 
och barns delaktighet hör ihop och att hela samhället gynnas om förut-
sättningar skapas för barn att bli mer delaktiga. Han skriver:

Intervening to improve children’s participation is one means 
of fundamentally improving the whole society, but this 
should always be done while keeping in mind the child’s 
family and the impact that a child’s empowerment may 
have on his relationships within the family. 
(ibid. s. 5)

Tidigare har nämnts att det inte finns någon perfekt modell för delaktig-
het. Dock har Hart utvecklat en modell, Harts stege, som används och 
som ofta hänvisas till när det gäller delaktighet (Nordenfors, 2010). Den 
kan vara ett användbart verktyg, om inte annat för att reflektera kring 
delaktighet och olika grader av inflytande. Innan modellen beskrivs är 
det naturligtvis viktigt att kika på vad som står kring delaktighet och 
inflytande i barnkonventionen.

FN:s konvention om barnets rättigheter              
– artikel 12

Det finns flera artiklar i konventionen som anknyter till delaktighet och 
inflytande men artikel 12 brukar nämnas först. Konventionsstaterna skall 
enligt artikeln tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten till att fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet. Vidare	
ska barnets åsikter tillskrivas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad. 

Nyligen tog FN:s barnrättskommitté fram ett dokument (2009) där 
de analyserar artikel 12 lite mer noggrant. Kommittén menar att en 
bättre förståelse för vad artikeln innebär behövs samt hur den går att 
göra gällande för varje barn. Kommittén hävdar att det är viktigt att 
lyssna till det enskilda barnet såväl som på barngrupper, men att det 
också är betydelsefullt att försöka lyssna på enskilda barn som uttalar 
sig kollektivt. Länder ska förutsätta att barn har förmågan att uttrycka 
sina åsikter. Barn ska inte behöva bevisa sin förmåga att uttrycka sig 
innan de blir lyssnade på. Enligt artikeln har länder en skyldighet att 
erkänna barns rätt att bli hörda, dock har barnet ett eget val. Att 
uttrycka en åsikt är ett val barnet gör, inte en skyldighet. 

I ovan nämnda förtydligande diskuterar kommittén mer ingående 
vad som menas med barns ålder och mognad. Det påpekas att barnet 

har rätt att påverka sitt liv och att det inte endast gäller vid de tillfällen 
då barnet är sårbart och i behov av skydd, utan även annars. Yttrande-
frihet och tillgång till information påtalas som förutsättningar för att 
barnet ska kunna utöva rätten att bilda egna åsikter samt rätten att fritt 
uttrycka dessa. Barns röster kan vidare ge intressanta perspektiv i olika 
processer och deras synpunkter ska beaktas i beslut, policyskrivningar 
med mera. Enligt kommittén bör sådana processer starta intensiva dia-
loger mellan barn och vuxna. Dokumentet ger en intressant fördjupning 
kring frågor som rör delaktighet, inflytande samt implementering av 
detsamma i olika sammanhang.

Synpunkter på konventionen
En del synpunkter har framkommit om barnkonventionen. Synpunk-
terna som tas upp här kan förhoppningsvis starta tankeprocesser kring 
hur barn i olika situationer betraktas och vilket utrymme de ges i olika 
sammanhang.

Tidigare har nämnts att det finns en paradox kring konventionens 
syn på barn (Bartley, 1998), bland annat framstår konventionsbarnet som 
en stereotyp och en specificering av begreppet barn föreslås. Barnet ses 
som svagt, sårbart och underställt föräldrar och andra vuxnas omsorg. 
Barnets behov av skydd är nödvändigt men att det i sig kan utgöra en 
begränsning för barnets självständighet.

Hart (1992) diskuterar också konventionen och menar att den betonar 
barnets behov av skydd, men att den inte framhåller de skyldigheter 
som kommer med rättigheterna. Han menar att barn behöver förstå att 
de rättigheter medborgare har också medför skyldigheter. För att lära 
sig dessa skyldigheter måste barn engageras i olika aktiviteter för att 
samverka med personer som är äldre och mer erfarna än dem själva. 
Det är delvis därför det är så viktigt med barns delaktighet i samhälls-
projekt.

Barnkonventionen betonar barnets rättigheter till skydd samt 
barnets förmåga att själv prata för sin sak i rättsliga angelägenheter, 
men artiklarna som tar upp rätten att bli hörd samt yttrandefrihet går 
utöver detta. Hart hävdar att barnets frihet att uttrycka sig och vara 
delaktig i samhället ibland står i motsats till den attityd föräldrar eller 
vårdnadshavare har till barn. Han menar att barn inte alltid tillåts att 
yttra sig hemma i sina familjer. Det bästa är förstås om alla barn kan 
göra sig hörda, men det är inte enkelt för alla föräldrar att förstå, då de 
kanske själva inte har fått göra sina röster hörda. Författaren menar 
att målet bör vara att uppmuntra hela familjen till att bli delaktig och 
skriver följande:
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community issues may often be contrary to the childrearing 
attitudes of the child’s parents or caretakers, it is ultimately 
in the best interests of all children to have a voice. This is 
especially difficult for disadvantaged, low income parents 
to understand when they themselves have had no voice and 
see authoritarian child rearing as the best approach for 
their child’s success. The aim should be to encourage the 
participation of the whole family. Sometimes children may 
themselves be the initiators but the goal should always be 
at least to make the parents aware of the process. 
(ibid. s. 7)

Modell för att börja     
fundera kring                 

delaktighet

I följande stycke kommer den modell för delaktighet/inflytande som 
brukar kallas »Harts stege« att dryftas. I Harts originaltext (1992) används 
det engelska begreppet participation som här översätts till både delak-
tighet och inflytande. Modellerna 4–8 på stegen är exempel på delak-
tighet och olika grader av inflytande medan modellerna 1–3 inte alls 
handlar om delaktighet och inflytande. Modellerna kan vara använd-
bara att reflektera över då vi vill involvera barn i olika situationer. Steg 
7 och 8 är modeller då barn själva tar initiativ till något och fattar egna 
beslut eller beslutar tillsammans med vuxna. Hart menar dock att vuxna 
inte är särskilt bra på att svara an på unga människors egna initiativ, 
vilket torde vara än mer viktigt att reflektera över. 

Harts stege 
Hart har hämtat utformningen av stegen från en artikel om delaktighet 
för vuxna6, men lagt till nya kategorier. Modellen har som syfte att fung-
era som ett verktyg för att börja fundera kring barns delaktighet/infly-
tande i olika projekt.

6 Här hänvisar Hart till Arnstein (1969)
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Nordenfors (2010) har presenterat modellen med en svensk översätt-
ning. I det följande kommer de svenska översättningarna att användas, 
dock används Harts (1992) exempel på vad de åtta modellerna i stegen 
betyder. Nedan beskrivs stegen från det lägsta steget och upp till det 
översta steget.

Steg 1–3 handlar inte om delaktighet                    
och inflytande 

De tre första modellerna på stegen, nämligen manipulation, dekoration 
och symboler handlar inte om delaktighet i den bemärkelsen att det 
handlar om inflytande, men de kan vara användbara att reflektera över då 
barn och unga ska göras delaktiga i olika projekt eller i olika situationer.

Manipulation kan handla om barn som bär på plakat med ett poli-
tiskt budskap i ett sammanhang utan att de själva förstår vad budskapen 
handlar om eller varför de ska bära plakaten. Ett annat exempel är att 
barn	får	rita	sin	»önskelekplats«.	Vuxna	samlar	sedan	in	teckningarna,	
lägger ihop alla idéer och presenterar dem som »barnens design« i ett 
annat sammanhang. Dock har barnen inte fått ta del av den analys som 
gjorts av idéerna, de får heller inte veta hur deras idéer blir använda. 
Hart menar att detta tillvägagångssätt är manipulativt. Hade barnen 
däremot tagit del av analysen eller om de fick reda på hur idéerna 
skulle användas så hade det inte varit manipulativt. 

Hart ger exempel på dekoration då barn sjunger eller dansar vid ett 
arrangemang iklädda tröjor med tryck, relaterat till någon sakfråga eller 
organisation. Barnen själva har inte fått tillräcklig information om i vilket 
sammanhang de befinner sig. Författaren menar här att barnen utnyttjas 
i frågan på ett relativt indirekt sätt.

Hart resonerar om olika tillfällen då barn får en röst, men då de inte 
blir tillfrågade om vad de vill prata om, de ges helt enkelt inget val. De 

har heller inte något val gällande formerna för kommunikationen, inte 
heller någon möjlighet att formulera sina egna åsikter om det de pratar 
om. Så kan det vara då barn används i konferenspaneler, barn används 
då som symboler. Han beskriver följande:

Articulate, charming children are selected by adults to sit on a 
panel with little or no substantive preparation on the subject 
and no consultation with their peers who, it is implied, they 
represent. If no explanation is given to the audience or to the 
children of how they where selected, and which children’s per
spective they represent, this is usually sufficient indication 
that a project is not truly an example of participation. 
(Hart, 1992, s. 10)

Dock menar Hart att det även finns exempel på när barn har gjorts 
delaktiga på ett bra sätt vid konferenser, det vill säga att de har förberetts 
och så vidare. Men oavsett vad barnen säger så blir det ofta många 
applåder och fotografier och gulliga artiklar i tidningar dagen efter. Som 
om att det de sa inte togs på allvar. Olyckligt nog, menar Hart, så lär 
barn av denna erfarenhet, nämligen att delaktighet kan vara ett »spel 
för gallerierna«. 

De här första nivåerna/modellerna på stegen handlar således inte 
om delaktighet/ inflytande.

Så några kloka ord från Korzcak igen:

Barn är inga dumbommar; det finns inte fler dumbommar bland 
barn än bland vuxna. Utstyrda i vår vuxenvärdighet under
kastar vi dem ogenomtänkta, okritiska och ogenomförbara 
regler. Det kloka barnet stannar ibland upp i stum för våning 
över denna aggressiva, arroganta och senila stupiditet. 
(Korzcak, 1998, s. 51)

Steg 4–8 handlar om delaktighet och inflytande
Nedan beskrivs ytterligare fem modeller på stegen, dessa handlar om 
delaktighet och olika grader av inflytande. Dock ska nummer 8, den 
modell som finns överst på stegen inte alltid ses som den mest opti-
mala modellen att arbeta efter. Möjligheten för barn att vara delaktiga 
och ha inflytande varierar med mognad samt samhälleliga/kulturella 
förutsättningar. Hart talar därför om vikten av att välja modeller så att 
barns delaktighet och inflytande ökar så mycket som möjligt utifrån de 
förutsättningar som råder.

 8  Child-initiated, shared decisions with adults
7  Child- initiated and directed

6  Adult-initiated, shared decisions with children
5  Consulted and informed

4  Assigned but informed
3  Tokenism

2  Decoration
1  Manipulation
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Då barn är anvisade, men informerade handlar det om att de har fått en 
uppgift gällande något och att de är ordentligt informerade om vad 
uppgiften handlar om. För att kunna säga att barn och unga verkligen 
har varit delaktiga ska barnen ha förstått intentionerna med projektet 
och veta hur de ska kunna ta beslut gällande deras medverkan och 
varför. De ska ha en meningsfull uppgift och de ska ha kommit med som 
frivilliga efter att projektet beskrivits för dem. 

5. Konsulterad och informerad 
Den här modellen innebär att det är vuxna som har utformat och driver 
ett projekt, men att barn arbetar som konsulter. Barnen förstår processen 
i projektet och deras åsikter tas på allvar. Hart ger här ett exempel på 
ett	TV-bolag	som	ibland	konsulterar	barn	inför	utformning	av	nya	TV-
program. Programmet görs först i en lågkostnadsversion som barnen får 
titta på och kritisera. Programmet görs om utifrån barnens synpunkter, 
därefter visas den nya versionen för samma barn. 

6. Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn 
Denna modell handlar om riktig delaktighet/inflytande. Här handlar det 
om att vuxna är initiativtagare till ett projekt men att beslutsfattandet är 
delat med unga. Hart nämner ett exempel då barn fick lära sig att samla 
nyheter från olika delar av ett land. De producerade en daglig tidning 
och professionella journalister gav råd och assisterade barnen.

7. Initierat och styrt av barn 
Det finns många exempel på hur barn initierar olika projekt. Om omstän-
digheterna då är stödjande så menar Hart att även mindre barn kan sam-
arbeta i stora grupper. Hart nämner en skola där barnen började bygga 
en fördämning på en sanddyn bakom skolan. Barnen var yngre än åtta år 
och var cirka femtio stycken varje gång. Skolpersonalen förstod värdet 
med denna aktivitet och lät bli att blanda sig i och instruera barnen. 

8. Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna 
Hart lyfter här särskilt ett exempel från en skola där han själv arbetade. 
Han hade delat in barn i små grupper för att gå ut i skogen för att obser-
vera djur från en utkiksplats/gömställe. Detta hade två 10-åringar från 
en annan klass observerat och tog efter exemplet. De byggde ett göm-
ställe under ett bord i klassrummet och började studera hur deras 
kamrater uppförde sig. De använde ett frågeformulär som Hart hade 
utformat för att studera djuren, läraren stöttade detta och föreslog sätt 
att förbättra gömstället såväl som frågeformuläret på. Aktiviteten blev 

ett	 värdefullt	 verktyg	 för	 barnen	 att	 lära	 sig	 om	 varandra.	 Vid	 skol-
dagens slut blev observationerna som gjorts ett verktyg bland annat 
för att lösa konflikter. Om det inte var för att läraren var insiktsfull och 
kreativ så kanske aldrig barnen fått utveckla den här aktiviteten. 
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Exempel på barn och 
ungas delaktighet        

och inflytande

När det gäller letandet efter intressanta exempel gällande barn och 
ungdomars delaktighet och inflytande i det här arbetet har bland annat 
Harts stege fått tjäna som verktyg. Tre exempel kommer att presente-
ras; Isblomma, BAMM och Bunkern. De faller alla inom ramen för den 
sjätte modellen på Harts stege. Det vill säga, beslutsfattandet är initierat 
av vuxna och delat med barn eller unga.

Avgränsningar och utgångspunkt 
Vissa	avgränsningar	har	gjorts	från	början.	Bland	annat	har	verksamheter	
vars självklara målgrupp är barn och ungdomar, exempelvis skola och 
förskola, inte prioriterats. Anledningen är att alla skolor och förskolor 
arbetar med inflytandefrågor på något sätt och det hade blivit proble-
matiskt att välja ut endast några exempel. Emellertid är ett exempel som 
lyfts fram från en fritidsverksamhet, där faktiskt ungdomar är den själv-
klara målgruppen. Det blir inte alltid som tänkt. Efter att ha tittat på olika 
verksamheter och projekt och efter att ha samtalat med många olika 
personer, inom och utom kommunala verksamheter, ledde vägarna till 
de tre exempel som här slutligen lyfts fram; ett exempel från universi-
tetet, ett med utgångspunkt från en förening och ett exempel från en 



40 41kommunal fritidsverksamhet. Flera projekt och verksamheter har under-
sökts, några som till en början, på papperet eller vid ett första samtal, 
verkade intressanta, men som vid närmare iakttagelse valdes bort. 

Som tidigare har beskrivits har utgångspunkten för arbetet varit att 
identifiera lärorika och belysande exempel på hur verksamheter arbetar 
för att göra barn delaktiga och ge dem inflytande. Avsikten har varit att 
inhämta kunskap om möjligheterna och svårigheterna i ett sådant arbete. 

Ambitioner
Ambitionen har varit att intervjua barn, ungdomar samt vuxna i respek-
tive exempel och sammantaget har sex vuxna och sjutton barn och ung-
domar intervjuats. I intervjuerna har upplevelser kring delaktighet och 
inflytande i projektet eller verksamheten dryftats. Av etiska skäl skrivs 
inga namn ut på de personer som har intervjuats. Istället benämns ung-
domar som ungdomar, barn som barn och de vuxna har fått olika titlar 
såsom; forskarna eller handledarna, samordnaren, regissören, författaren 
och	representanten	från	Bona	Via.	

I texten som följer presenteras exemplen/projekten, hur de har växt 
fram, hur de har finansierats, hur arbetet gällande barn och ungdomars 
delaktighet och inflytande har gått till bland annat utifrån olika dokument 
och samtal. Efter respektive presentation skildras vad som kommit fram 
i de intervjuer som har gjorts med involverade barn, ungdomar såväl 
som vuxna. 

Exemplen presenteras på olika sätt eftersom det är tre exempel 
med olika karaktär. Det verkar nödvändigt att definiera de begrepp som 
har använts inom projekten. Det är också intressant att diskutera den 
inriktning som BAMM tar sin utgångspunkt i eftersom det i sin tur går att 
relatera till de teoretiska riktningar som tidigare har lyfts fram. Alla tre 
exemplen är tänkvärda på olika sätt och har ett gemensamt, nämligen 
strävan att göra barn och ungdomar delaktiga och ge dem inflytande. 

Med hjälp av individers olika upplevelser, som här kommer att lyftas 
fram, tillsammans med forskares resonemang kring barnperspektiv, barns 
perspektiv, delaktighet och inflytande samt FN:s konvention om barns rättig
heter är förhoppningen att rapporten kan tjäna som ett underlag för fort-
satt diskussion. Att den kan vara ett litet bidrag, bland många, i strävan 
efter reflektion kring barns och ungas inflytande i stort och i smått. 

Tre exempel

Isblomma – Film för den goda vägen  
Bona	Via	är	en	ideell	förening	som	bedriver	verksamhet	i	Göteborg	för	
barn, ungdomar, unga vuxna och föräldrar i familjer där någon vuxen är 
beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. I början av 2008 bevilja-
des föreningen ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden till projektet 
»Film för den goda vägen«, dessa medel möjliggjorde filmen Isblomma. 
Filmen tar avstamp i de ungas egna erfarenheter och genom ett tätt 
samarbete mellan ungdomar, manusförfattare och regissör arbetades 
det fram ett spelfilmsmanus till Isblomma. 

De ungdomar som ingår i projektet har alla erfarenhet av att växa upp 
i	en	familj	där	det	finns	drogberoende	(Bona	Via,	2009).	Syftet	med	
filmen är att visa på hur barn drabbas när någon av föräldrarna är 
beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Ett annat syfte är att 
den ska fungera som ett verktyg för att nå fram till barn och ungdomar 
som är drabbade. Den ska även fungera som en kontaktlänk till verk-
samheter där de kan få hjälp. Grundtanken i projektet är att ungdom 
hjälper ungdom. 

Allmänna Arvsfonden ställde krav på att filmen skulle implementeras 
i något sammanhang, därför växte även ett så kallat skolprojekt fram. En 



42 43representant	från	Bona	Via	är	nu	projektledare	för	skolprojektet	och	tre	
av ungdomarna arbetar i projektet. I Skolprojektet visas filmen i olika 
skolklasser och därefter diskuteras filmen under ledning av ungdomarna. 
Avsikten är att starta en dialog … som förhoppningsvis kommer att hjälpa 
många ungdomar att stiga ut ur sin skam och skuld. Att förmedla att det 
finns hjälp att få och att de inte är ensamma! (www.isblomma.se).

I den här framställningen fokuseras filmprojektet.

Hur det började
1991	 gjordes	 en	 film	 för	Bona	Via	 som	heter Med rätt att leva. Den 
handlar om barn till alkoholister och visas fortfarande flitigt i olika samman-
hang. Regissören som gjorde filmen läste flera år senare en artikel om 
hur missbruk inom familjen ökar. Året var 2006 och i artikeln beskrevs 
att det i varje skolklass fanns 3–4 barn som lever med föräldrar som har 
ett beroende av något slag och att det är en familjehemlighet. Dess-
utom beskrevs att missbruket ökade bland unga och att debuten sker 
allt längre ner i åldrarna. Det är bakgrunden till att samma regissör åter 
kontaktade	Bona	Via	för	att	diskutera	en	ny	film,	en	ungdomsfilm.	Tanken	
var att fråga ungdomarna själva om hur de upplever sin situation. Så 
började idén om filmen Isblomma. 

Från idé till verklighet
Under en av Bona Vias återträffar fick vi besök av en regissör som hade 
en idé om att göra en film. Den skulle handla om någon vars förälder 
var alkoholist och hon ville skapa den tillsammans med ungdomar från 
Bona Via. Några av oss nappade på idén… Så beskriver några ungdomar 
hur arbetsprocessen kring filmen startade. Regissören ville att filmen 
skulle handla om ungdomarnas verklighet, därför var det också oerhört 
viktigt att berättelsen kom från dem. Det var viktigt att ungdomarna 
deltog i hela processen, från manus till filminspelning.

Efter några möten blev sju ungdomar intresserade av att vara med 
i filmprojektet. En gång i månaden träffades de tillsammans med regis-
sören	samt	en	representant	från	Bona	Via.	Samtalen	rörde	sig	om	ung-
domarnas egna upplevelser av att växa upp i en familj med missbruks-
problem, men också om behovet av att göra en film. Det skulle bli en 
film av ungdomar, för ungdomar. Så småningom bjöds en författarinna in 
för att delta på träffarna. Hon tog del av upplevelser och idéer och uti-
från det skrev hon ett filmmanus. Under processen, som tog cirka två år, 
lästes manusförslag tillsammans med ungdomarna som kom med olika 
synpunkter. Manuset stöttes och blöttes, ändrades och bearbetades, 
till slut lästes det av skådespelare på ett seminarium. Det var då alla 

inblandade började förstå att de hade lyckats, det skulle bli en film som 
skulle komma att spelas in under sommaren 2008. 

Filmproduktionsarbete och provvisningar
Under försommaren 2008 gjordes casting, det vill säga rollbesättning. 
Tre av ungdomarna i projektet medverkade vid provfilmningarna. De 
var även ute själva på skolor för att provfilma, med ett gott resultat. 
Under hela filmproduktionen pågick ett samspel mellan ungdomarna 
i projektet, filmteamet och regissören. 

Arbetet inleddes med en »kick-off« där ungdomarna och regissören 
berättade för team och skådespelare om filmens syfte och mål. Ung-
domarna fick olika uppgifter i arbetet såsom casting, ljud och ljus, foto, 
scenografi samt allt-i-allo-uppgifter. Filmteamet delades in i olika ansvars-
områden och respektive grupp träffades inför produktionsstart för att 
planera. Det fanns en ansvarig för varje grupp som ungdomarna fick 
instruktioner av och dit de även kunde gå med frågor. Det var ett rela-
tivt ungt team, vilket var ett medvetet val från regissören eftersom det 
gällde en ungdomsfilm. Det var lätt att bygga upp en gemenskap och 
alla tog fullt ansvar för sina uppgifter. 

I redovisningen av projektet beskrivs processen med att produ-
cera film som stressig, det är en dyr process som kräver fokus av alla 
inblandade. Det finns inte tid för tveksamheter. Regissören beskriver 
att ungdomarna klarade av situationen på ett synnerligen kompetent 
sätt. Inför varje ny inspelningsdag meddelades schema per e-post. 
Varje	 dag	 började	med	 ett	 möte	med	 filmteamet,	 därefter	 träffade	
regissören skådespelarna för att berätta om dagens scener. Under 
inspelningarna hjälpte ungdomarna de yngre skådespelarna till rätta 
och fyllde på så sätt en viktig roll. När filminspelningen till sist var klar 
firades med fest.

Efter inspelning återstod en hel del arbete, bland annat klippning, 
ljud- och ljussättning och skapandet av musik och texter. Ungdomarna 
medverkade genom att ge synpunkter vid klippningen, men även genom 
att	delta	på	provvisningar	med	efterföljande	diskussioner.	Vid	ett	till-
fälle medverkade även föräldrar och vänner till ungdomarna för att 
också de skulle kunna ge synpunkter och sina perspektiv på filmen.

Samtal kring Isblomma
De samtal som jag har haft med tre ungdomar respektive tre vuxna  
kommer att skildras här. Som tidigare har nämnts benämns de vuxna 
med titlar och i citat har namn ändrats till titlar.
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Barn är förnuftiga varelser. De känner själva till vilka behov, 
svårigheter och hinder de har. 
(Korczak, 1998, s. 53)

Jag	träffade	de	tre	ungdomarna	i	Bona	Vias	lokaler,	vi	dukade	upp	fika	
och småpratade innan vi började själva intervjun. Jag berättade åter 
om varför jag ville prata med dem och om mitt arbete och om att sam-
talet i första hand skulle fokusera på delaktighet och inflytande. Det 
skulle alltså inte fokusera deras bakgrund om hur det är att växa upp i 
en familj med missbruksproblem. Dock insåg jag snart att de två sakerna 
var svåra att särskilja. 

Vi	började	prata	om	hur	det	hela	började	och	de	förklarade	att	en	
regissör kom till en av deras återträffar för att presentera en idé om att 
göra en spelfilm som skulle baseras på ungdomarnas erfarenheter. Det 
var sex ungdomar som nappade på idén och som började träffa regis-
sören regelbundet för att bygga upp förtroende för henne. Jag förstod 
att det var känsligt att tala om hur de har haft det hemma. En av ungdo-
marna	berättade	att	regissören	hade	jobbat	med	Bona	Via	tidigare	och	
att vetskapen om det nog gjorde att det var enklare att få förtroende 
för	henne	från	början.	Bona	Via	visste	att	regissören	var	en	bra	person,	
kanske hade det varit annorlunda om det hade varit en annan regissör. 
De andra ungdomarna tänkte inte så mycket på det, utan tyckte att det 
lät spännande att göra en film och att man faktiskt inte behövde prata 
om man inte ville. Man behövde inte berätta allt, bara det man ville, så 
brukar	det	fungera	på	Bona	Via.	

De sa att det var en lång process, att det tog ganska lång tid innan 
det hände något överhuvudtaget. Så småningom bjöds en författare in 
till träffarna och då blev det ytterligare en person att skapa förtroende 
för, men att regissören hade varit mån om att det skulle få ta tid.

… vi umgicks väldigt mycket, satt o fikade väldigt mycket. 
Men jag vet det där med förtroende, vi pratade ju om det när 
författaren skulle komma in, jag tror det var regissören som 
tog upp den grejen att det ska inte gå fort med författaren 
om ni inte…« ni ska verkligen känna att hon bryr sig, att hon 
lyssnar och att ni får förtroende«. Så regissören pressade ju 
oss verkligen inte när författaren kom in. Så de var ju lyhörda.

Att ämnet är känsligt förstod jag bland annat då ungdomarna pratade 
om varför de blev intresserade av att vara med i projektet. Å ena sidan 

var den spontana reaktionen att det var kul att de skulle få vara med 
och göra film. Å andra sidan så ville de först inte berätta för någon om 
att	de	skulle	göra	film	via	Bona	Via.	En	av	dem	mindes	att	hon	i	början	
aldrig nämnde ordet film. När någon frågade vart hon skulle och vad 
hon skulle göra sa hon endast att hon skulle »på något möte«. Någon 
annan berättade hur hon tänkte i början:

… »Bara jag inte måste visa filmen för min familj, så är det 
ok«, så tänkte jag i början.

De andra instämde och kände igen sig. Senare under samtalet pratade 
de även om sitt »bagage« och om att det är vanligt att barn till alkoholister 
kan vara lite rädda för att gå emot auktoriteter och hur det eventuellt 
påverkade dem i den här processen. En av dem uttryckte följande:

Det var verkligen så här »Shit, hon är regissör, hon ska göra 
en film, hon har bjudit med oss liksom av alla, vi ska få vara 
med att göra det, vi kanske inte ska kritisera det hon gör«. 
Men det är väl ingenting som jag tror att hon har gått in 
med och sagt att hon ska vara »större« än oss men jag tror 
att det är något som vi har i bagagen …

De andra ungdomarna bekräftade att det nog handlade om deras 
bagage. Det var förmodligen också därför de inte vågade ge så mycket 
synpunkter på manus i början, men det ändrade sig: 

Jag tycker att de lyssnade ganska bra överhuvudtaget 
faktiskt, speciellt författaren liksom för hon sög åt sig allting 
som vi sa. Hon var verkligen sådär, hon var jätteduktig och i 
början var hon lite sådär för vi vågade inte ge kritik för att 
vi själva var rädda för det och väldigt rädda för såna män
niskor… och då var det så att då vågade man säga såna 
grejer som att namnet stämmer inte… men när man hade 
träffats 10 gånger, då jklar liksom, då kan man säga att det 
där stämmer inte.

När jag pratade med författaren respektive regissören så verkar själva 
lyssnandet väldigt naturligt för dem båda. »Hur ska man överhuvud-
taget kunna göra film utan dem det gäller?« sa regissören. Hon beskrev 
också att det är mycket vanligt att barn som växer upp i familjer med 
missbruk blir svikna av vuxna, därför är det extra viktigt att en sådan här 
process får ta tid och att man är lyhörd. 



46 47Representanten	från	Bona	Via	sa	att	hon	på	något	sätt	tog	för	givet	
att hon skulle vara med på »filmträffarna«. Jag frågade varför och hon 
resonerade fram och tillbaka. Egentligen fanns det nog ingen direkt 
tanke, kanske handlade det om att värna om ungdomarna. Hon menade 
att	Bona	Via	har	ett	ansvar	i	att	se	till	att	barnen	behandlas	väl	och	att	
de inte blir utnyttjade på något sätt, men påpekade noggrant att hon 
hade väldigt stort förtroende för regissören. Hon tänkte aldrig att ung-
domarna skulle behandlas illa. När jag pratade med ungdomarna så 
förstod jag verkligen att de vuxna på Bona via är och har varit betydelse-
fulla	för	ungdomarna.	Bona	Via	ger	trygghet	och	stöd,	så	det	var	kanske	
betydelsefullt	för	ungdomarna	att	någon	från	Bona	Via	fanns	med	på	
träffarna, särskilt i början.

Olika perspektiv möts
Det är ungdomarna som är grunden till alla berättelser i filmen, men 
regissören menar att det är viktigt att påpeka att manus är skrivet av 
författaren. Manusarbetet fortgick under ett par års tid och alla berät-
telser är mixade. 

Man träffades ganska förutsättningslöst i början. Ungdomarna berät-
tade om sig själva och efter ett tag bestämde de hur familjen i filmen 
skulle se ut. I huvudrollen skulle det vara en flicka och de bestämde att 
det var pappan som skulle ha missbruksproblem. För att publiken skulle 
förstå att dessa problem finns överallt så skulle det vara en »vanlig« 
familj, inte en familj som redan hade många andra problem. Författaren 
skrev först ett manus, hon diskuterade det med regissören och sedan 
lästes det tillsammans med ungdomarna. De kom med synpunkter, det 
kunde röra sig om ordval, men kunde även handla om konkreta förslag 
till förändringar. Till exempel diskuterades slutet på filmen mycket, det 
var svårt att bestämma hur det skulle sluta. Många versioner av manus 
skrevs som stöttes och blöttes.

Författaren menade att filmen inte alltid speglar ungdomarnas berät-
telse, allt kunde inte tas med och som manusförfattare och regissör 
handlar det även om en konstnärlig frihet. Författaren testade manus 
utifrån ungdomarnas förslag, en del fungerade, annat inte. Hon menade 
att ungdomarna eventuellt ibland kunde känna sig svikna, men aldrig 
ohörda. 

Ungdomarna resonerade om att de hade olika erfarenheter och 
ibland tyckte olika gällande manusarbetet, även när de såg filmen första 
gången. Ibland behövde de kompromissa:

... eftersom vi utgick från våra egna erfarenheter, så ibland 
kände jag att jag hade en annan erfarenhet som inte stämde 

överens med flera andras och då blev det ju inte som jag 
ville ha det och då får jag ju ta det…

Det är viktigt att ha fokus på barnen, menade representanten från Bona 
Via,	det	 är	 lätt	 att	 fokus	hamnar	på	den	missbrukande	 föräldern.	På	
Bona	Via	arbetar	man	hela	tiden	med	att	ha	ett	barnfokus.	Hon	tyckte	
därför det var intressant i manusarbetet att ungdomarna själva såg att 
fokus gled över på någon annan än huvudpersonen i familjen, då sa de 
ifrån. Fokus skulle vara på Isa, storasystern i familjen. 

»Vad	tror	du	hade	hänt	med	filmen	om	inte	ungdomarna	hade	varit	
med i arbetet?«:

… jag tror att om inte de hade varit med så hade jag haft mer 
fokus på verksamheten, det tror jag faktiskt… för det ligger ju 
mig varmt om hjärtat, att det ska komma hit fler och så …

Jag förstod att hon brinner för verksamheten och för det hon gör. Hon 
berättade vidare om att hon hade försökt att få med något om Bona 
Vias	verksamhet	i	manus	och	att	det	kändes	viktigt.	Vi	pratade	om	de	
olika intressen och perspektiv som fanns i arbetet och att de var viktiga 
allihop. Författaren och jag dryftade också de olika perspektiv som 
möttes under processen. Trots olika perspektiv så menade hon att det 
var ingen som blandade in sig själv som person. Det handlade hela 
tiden om att filmen skulle bli så bra som möjligt och hur den skulle mot-
tas av en publik.

Regissören resonerade om att rollen som regissör inte alltid är 
enkel. I filmproduktionsarbetet handlar det både om tid och pengar, 
det handlar om att hålla ihop arbetet, om att stötta och inspirera. Ibland 
gäller det att fatta snabba beslut och det är svårt att göra alla till viljes. 
Hon berättade att man måste kunna sätta gränser som regissör och 
kunna tänka långsiktigt. En film som Isblomma kommer att visas länge 
och kommer att leva kvar i åratal. 

Populära barn
Jag samtalade om Harts stege med ungdomarna och om hans exempel 
då barn är med på konferenser och att de ibland får sitta i en panel och 
svara på frågor utan att de har förberetts på vad frågorna ska handla 
om. Oavsett vad de svarar så får de ofta väldigt mycket applåder och 
uppmärksamhet i media. Barn är helt enkelt väldigt populära, det räcker 
med att de visar sig. Jag frågade om ungdomarna hade upplevt något 
sådant. En av dem kom att tänka på ett framträdande:



48 49Vi brukar säga det att vi är så otroligt populära, men jag sa 
en gång att jag inte riktigt var i fas, men de sa att det var 
lugnt. Och jag är inte nervös för att jag behöver bara visa 
mig så är halva jobbet gjort … 

De berättade att de ibland är med på olika framträdanden gällande 
Bona	Via	och	att	de	vet	att	de	blir	väldigt	populära	bara	de	visar	sig,	
folk tycker att det är gulligt med ungdomar. Ibland följer de med på 
olika	evenemang	för	att	representera	Bona	Via,	de	menar	att	det	är	bra	
för	verksamheten.	Verksamheten	är	viktig	för	dem	och	för	andra	och	
det	är	med	Bona	Vias	hjälp	som	de	nu	kan	prata	om	den	situation	som	
de har haft hemma. Dock uttryckte de också lite frustration över att de 
ibland faktiskt bara behöver visa sig för att få applåder. De pratade 
också om att de ofta blir bemötta som offer, att de tänker att folk tycker 
synd om dem. Samtalet fortsatte:

Ja, det är frustrerande, men vi använder det ju. Jag kan 
ibland få, verkligen alltså, lite åldersnoja för att jag inser att 
man kan få en massa bra grejer när man är ungdom. Alltså 
att när man är ungdom, att man blir lite mer poppis i olika 
sammanhang sen kanske man tappar… men jag upplever 
inte att vi inte blir tagna på allvar liksom för att i nästan alla 
rum där vi är med så har vi nästan en expertposition på 
grund av att vi har upplevt saker och de flesta andra som vi 
pratar med har ingen koll alls…

Om att våga och att utvecklas
Jag undrade hur ungdomarna har påverkats av att vara med i den här 
processen. Några sa att den här processen har gjort att de nu vågar 
berätta för människor om sin bakgrund. En av dem uttryckte följande:

Först så handlar det om att våga säga att man är barn till en 
alkoholist och sen ska man våga säga det till andra människor 
och sen ska man våga säga det, att man gör en film om det till 
alla människor runt omkring, alltså så här… alltså det är ju inte 
så här att jag går och viftar med flaggan liksom, men …

Någon annan berättade att hon nu gör en bedömning om hon vill att en 
person ska få veta hennes bakgrund eller inte, den där känslan av att 
instinktivt inte säga något är inte där längre. En av dem uttryckte att hon 
tror sig ha förändrats under processen, men att det inte har skett från en 
dag till en annan, det har ju varit en process på flera år. De resonerade 

om filmträffarna och om att de från början var en slags förlängning av de 
träffarna	som	de	hade	haft	på	Bona	Via	 tidigare.	Filmträffarna	var	en	
chans att få fortsätta prata, för det behovet fanns fortfarande. En av 
dem tyckte att den stora förändringen kom när filmen gjordes, då berät-
tade hon plötsligt för andra om att hon håller på med en film. Hon sa:

Alltså annars har det inte funnits en anledning, så jag har 
utvecklats kan man säga ifrån att inte säga det till några, till 
att vara öppen med det i de situationerna som jag kände 
att det var läge.

Någon annan tycker att fokus för hennes del har flyttats från att tycka 
synd om den som dricker till att tycka synd om barnet, det har skett 
under filmprojektet. Det är som att ha gått från det värsta till någonting 
bra. Någon kom in på att prata om inflytande, hon beskrev processen 
som	att	de	kom	till	Bona	Via	som	barn	för	att	få	hjälp	och	så	kom	de	med	
i ett stort projekt och fick inflytande på ett sätt som de faktiskt inte har 
haft hemma på samma sätt. Sen filmen blev färdig har de fått vara med 
på stora konferenser för att prata och de har träffat olika politiker:

… här kommer vi som liksom inte har haft något inflytande 
alls, liksom sådär, fatta att man faktiskt kan göra någonting. 
Om man har lite tur men också så här lite vilja och har man 
lite tid att lägga ner så hade man kunnat använda skit
mycket tid till allt vad som …

Vid	det	här	laget	pratade	de	nästan	i	munnen	på	varandra,	
de pratade om att det är möjligt, att man faktiskt kan på  verka. 
Om hur de har upptäckt olika saker under processens gång, 
det handlade inte endast om filmprojektet, utan även om skol-
projektet som tog fart efter att filmen blev färdig. Konversa-
tionen fortsatte:

Ja man har ändå en liten påverkan att kunna göra någonting 
och det är ganska häftigt att känna det när man har känt sig 
ganska maktlös, eller jag tycker att jag har vart det …

Men det är mer en sån där typ, en helhetssyn på att det inte 
behöver vara så svårt att göra någonting … speciellt nu 
efteråt …

Man kan ändå själv bidra till att man ska må bra typ, bara 
såna grejer …
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Lite bakgrund
BAMM står för Barn som medforskare av matlandskap och är ett tvär-
vetenskapligt projekt som bedrivs vid Centrum för konsumtionsveten-
skap (CKF) vid Göteborgs Universitet 2008–2010 och som stöds av 
Formas7. Genom projektet har nio forskare inom BAMM utarbetat en 
metod som de enligt en rapport (Brembeck et al 2010) menar skulle 
kunna vara användbar i alla sammanhang som involverar barn i arbets- 
och förändringsprocesser. 

Det är inte vanligt att ta med barn i forskningsprocessen när det 
gäller barnforskning. I rapporten om BAMM beskrivs att det är än mer 
ovanligt att involvera barn gällande forskning om mat och hälsa, vilket 
är ett fält som till stor del domineras av kvantitativa studier som försöker 
följa och mäta effekterna av samt utvärdera olika interventioner riktade 
mot barn med folkhälsovetenskapliga eller kostvetenskapliga utgångs-
punkter. Inom BAMM ville forskarna inte forska om barn utan med barn. 
Utgångspunkten har varit barnen och deras intressefokus och deras 
frågeställningar	gällande	mat	och	matlandskap.	Vad	som	är	intressant	för	
barn och vad barn vill veta mer om är några frågor som varit gällande i 
arbetet.

Hälsopromotion och delaktighet
BAMM handlar om mat och hälsa och angränsar enligt författarna till 
området hälsopromotion som i stora drag kan definieras som en pro-
cess som möjliggör för människor att öka kontrollen över och förbättra 
sin hälsa. Inom BAMM handlar det således om att ge mer makt åt barn 
i frågor som rör hälsa. Liksom hälsopromotion handlar BAMM om att 
vara hälsostödjande vilket förutsätter människors deltagande som ett 
sätt att ge dem möjlighet att utveckla kompetenser och självförtroende 
vad gäller den egna hälsan. Inom BAMM handlar det om barns delak-
tighet och inflytande i forskning gällande mat och matlandskap. 

Begreppen matlandskap och medforskare
Matlandskap definieras inom BAMM som platser där barn möter mat, 
ätande samt budskap om mat i sin vardag. Den definitionen har enligt 
författarna varit konkret och handfast, både barn och vuxna har haft 
lätt att ta till sig den och den har varit att föredra framför mer teoretiska 
tillämpningar av begreppet.

7 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Det finns fyra identifierade sätt att betrakta barn och barndom i 
forskning; barn som objekt, barn som subjekt, barn som sociala aktörer 
samt barn som medforskare. Gällande forskning om mat och hälsa är 
det än så länge vanligast att betrakta barn som objekt. Barns liv och 
välfärd studeras enligt detta synsätt ur ett vuxenperspektiv med hjälp 
av information exempelvis från föräldrar, lärare med fler. Barn ses som 
sårbara och inkompetenta och betraktas som ännu inte färdiga män-
niskor, som är i behov av vuxnas omsorg och fostran. Barn ses som 
»becomings«. 

Det finns en annan forskningsinriktning som utgår från barn som 
»beings«. Enligt detta synsätt är barn subjekt med egna önskningar, 
tankar och livsvärldar. Barn ses som värdefulla, men annorlunda. Det 
finns en utveckling av den inriktningen8 i vilken barn inte endast ses 
som subjekt utan också som sociala aktörer som tar del i, förändrar och 
förändras av den värld de lever i. Barn ses som självständiga, kompe-
tenta individer som kan ta vara på sig själva. Enligt detta synsätt tas inga 
skillnader mellan barn och vuxna för givna och det behövs heller inga 
särskilda metoder för att forska om barn. Det är ur perspektivet barn 
som sociala aktörer som barn som medforskare har utvecklats. 

Barn som medforskare
I rapporten om BAMM resonerar forskarna om hur det är möjligt att 
göra barn till medforskare. De dryftar maktrelationer och kommunika-
tionskulturer. De lyfter även fram goda råd till andra som vill arbeta 
med barn som medforskare. Bland annat är det viktigt att tänka igenom 
valet av forskningsmiljö. Olika miljöer har för- och nackdelar och ramar 
in forskningen på sina speciella sätt, vilket är viktigt att förhålla sig till. 
Vidare	är	det	inte	säkert	att	det	alltid	är	optimalt	att	barn	deltar	i	alla	
faser av forskningen. Ibland kan det röra sig om ett särskilt område som 
behöver bli belyst där barns medverkan är värdefull. Därför kan det 
vara bättre att bestämma graden av medforskning utifrån projektets 
mål och metoderna kan anpassas därefter. Dock är det viktigt att inte 
låta sig begränsas av föreställningar om vad man tror att barn i olika 
åldrar klarar av. Forskarna ger även råd om att vara uppmärksamma på 
frivilligheten och att fundera på vilken gruppstorlek som passar forsk-
ningsprojektet	bäst.	Vidare	behöver	barnen	lära	sig	att	 forska,	precis	
som vuxna. Det är viktigt att välja metoder som passar medforskarna, för 
barnen i BAMM var det bättre ju mindre skollik en aktivitet var. Fors-
karna menar också att man bör ta utgångspunkt i barnens egna resurser. 
Det betyder att man tar deras färdigheter, kunskaper och värderingar 
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52 53på allvar för att låta dem berika forskningen. Ännu viktigare är att ha ett 
förhållningssätt till barnen som präglas av respekt och ömsesidigt 
utbyte. Forskarna påpekar att det är viktigt att problematisera den 
egna rollen som »en annan sorts vuxen«. De menar att det är lätt att gå 
in i välkända roller i förhållande till varandra. Till sist så ger de råd om 
att ge barnen en inblick i forskarvärlden, det vill säga hur man som 
forskare förhåller sig till kunskap och kunskapsproduktion samt att fun-
dera på hur forskningen ska nå ut i samhället.

BAMM – hur gick det till?
Forskarna i BAMM ville arbeta med barn som medforskare för att se 
om de tillsammans kunde lyfta fram hälsosamma aspekter av barnens 
matlandskap som tilltalade barnen själva. Ambitionen var att forskarna 
skulle fungera som handledare för barnen och att de skulle vara lyhörda 
på barnens intressen och önskemål. De ville att medforskandet skulle 
växa fram tillsammans med barnen. 

Fyrtiofyra barn i två parallella fjärdeklasser agerade medforskare, 
de var således tio år. Projektet började med att handledarna spende-
rade en dag på skolan, först för att delta på lektioner, de åt även lunch 
och mellanmål med barnen. Därefter samlades barnen på fritidsklub-
ben och en mer formell presentation av projektet gjordes. Barnen fick 
också börja fundera på vad matlandskap var och fick reda på att delta-
gandet i projektet var frivilligt. På kvällen presenterades projektet även 
för föräldrarna som fick ge sitt medgivande till barnens deltagande i 
projektet. Barnen delades upp i sex grupper och respektive grupp hade 
en forskare som handledare. En eftermiddag varje vecka träffades 
grupperna, först i klassrummet och sedan efter skolans slut på fritids-
klubben. Det fanns även möjlighet för handledarna att vara med på 
förmiddagslektionerna. 

Det första som anordnades var en liten forskningsskola eftersom 
barnen inte kunde förväntas veta så mycket om forskning. I den gick 
handledarna igenom moment som exempelvis att formulera forsknings-
frågor, utarbeta metoder, analysera och rapportera. Det var viktigt att 
först rikta barnens intresse mot att problematisera begreppet mat och 
matlandskap eftersom det var fokus för projektet. Barnen fick använda 
sin kreativitet genom att rita och måla för att gestalta olika tankar om 
matlandskap.	 Vidare	 fick	 de	 föra	 matdagbok	 under	 en	 dag	 och	 vid	
några tillfällen ordnades matprovning. I början av projekttiden besökte 
barnen,	handledarna	och	lärarna	Hälsoäventyret	Oasen	i	Vara	för	att	
delta i aktiviteten »Bra bränsle«. Dels för att göra något roligt ihop men 
också för att denna övning skulle motsvara inläsning i ämnet som ju 
alltid ingår i en forskningsprocess. 

Under forskningsprocessen så ställde barnen flera kreativa forsknings-
frågor om mat såsom exempelvis vad maten kostar, vad astronauter 
äter, vilken affär maten kommer ifrån och så vidare. De olika forsknings-
grupperna hade även diskussioner om hur man kan ta reda på det man 
undrar över. Det ledde till att barnen bland annat fotograferade och 
gjorde intervjuer. Handledarna försökte hela tiden att utgå från de 
forskningsfrågor som barnen ställde och när material var insamlat, 
samman ställt och analyserat så frågade de barnen vad de ville veta mer 
om eller vad de var nyfikna på. Det ledde till att de olika grupperna 
utvecklade sig åt olika håll. Bland annat började två av grupperna 
utforska fenomenet smak, det var då det ordnades en provsmakning av 
olika flingor. Tillsammans formulerades en forskningsfråga »varför är allt 
som smakar gott onyttigt?« vilket gjorde att barnen nästa gång skulle gå 
till affären för att leta fram produkter som de tyckte var goda fast som 
inte innehöll något socker. Under butiksbesöket studerade barnen nog-
grant olika innehållsdeklarationer och olika priser. De fick sedan arbeta 
med olika frågor som hade förberetts av handledarna, bland annat »Är 
det som du har valt nyttigt?« eller »Gjordes det reklam för produkterna 
i butiken?« Nya frågor uppstod om exempelvis reklam och som med-
förde att det så småningom arrangerades en reklamfilmsvisning för alla 
medforskare. I övrigt gjordes andra aktiviteter inom projektet, bland 
annat besök på en pizzeria och i skolans bamba, chipsprovning, intervju 
med föräldrar med mera.

När forskarskolan avslutades så redovisades BAMM för föräldrarna. 
Barnen fick själva bestämma vad de ville berätta från sin forskning. Olika 
stationer, innehållande information såsom fotocollage, hälso äventyr, prov-
smakning, reklamfilm och föräldrarnas matlandskap anordnades. Barnen 
ansvarade för de olika delarna och föräldrarna kunde gå emellan statio-
nerna. Innan det fick föräldrarna information av hand ledarna om vad 
barnen hade gjort under hösten. 

Slutsatsen av BAMM är att tioåriga barn är mycket kompetenta 
medforskare. Barnen lärde sig mer om mat och hälsa, men framförallt 
ökade barnens självkänsla. Barnen var stolta över att ha fått delta i och 
själva fått styra en forskningsprocess. Det blev påtagligt under redovis-
ningen för föräldrarna. Barnen blev också intervjuade i lokalpressen 
och i ett radioprogram och framstod där som både kunniga och intres-
serade matforskare. I en utvärderingsenkät blev listan lång på förslag till 
fortsatt forskning och femton barn anmälde sig direkt till fortsatt forsk-
ning påföljande termin. Även handledarna beskriver att de lärde sig nya 
saker. Genom att barnen fick leda så lärde de sig helt andra saker om 
barns relation till mat och deras matlandskap, annat än vad vuxenvärlden 
i allmänhet ser. 
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När det gäller BAMM har två forskare intervjuats och sammantaget nio 
barn, barnen intervjuades i grupper om två.

Om hur intresset väcktes
Forskarna letade efter ett lämpligt område för att arbeta med barn som 
medforskare av matlandskap och fann en kommun som arbetade aktivt 
med mat och hälsa i skolorna. De tog kontakt med fritidsklubben i ett 
område, som tog emot barn från en skola, och tänkte att de skulle 
kunna bedriva forskningen på fritidsklubben. Fritidsledaren var mycket 
positiv till BAMM och blev engagerad. 

Även rektorn för skolan blev positiv till att arbeta med BAMM. På 
skolan fanns två parallellklasser i årskurs fyra vars lärare också blev 
intresserade av att samarbeta med forskarna. När forskarna förstod att 
det skulle bli svårt att samla samma grupp barn varje gång på fritids-
klubben, fick de istället förmånen att arbeta med barnen i de två paral-
lellklasserna på skoltid. Lärarna tyckte att BAMM passade in i det tema 
de arbetade med.

Forskarna började med att åka ut till skolan för att träffa barnen. De 
åt lunch tillsammans, sedan var de med inne i klassrummen för att prata 
om vilka de var. Efter skolans avslut hade forskarna en mer samman-
hållen presentation av BAMM på fritidsklubben. De presenterade sig 
en och en och började även prata om matlandskap, barnen fick börja 
fundera på vad det kunde vara. Barnen var vid det här laget trötta och 
lite okoncentrerade. Efteråt visste inte forskarna hur många barn som 
var intresserade av att medverka. 

Alternativet till medverkan i BAMM var att göra något tillsammans 
med läraren. Majoriteten av barnen var intresserade, men det kan 
hända att några barn gick med i BAMM för att de inte hade något roli-
gare	alternativ.	Möjligen	lockade	resan	till	Hälsoäventyret	Oasen	i	Vara	
och eventuellt blev barnen påverkade av att lärare och fritidsledare 
talade för att de skulle vara med i BAMM. Det är svårt att veta, men de 
två forskare som jag intervjuade tror att barnen delvis blev intresse-
rade för att de tyckte det var spännande och för att de skulle göra lite 
annat än skolarbetet.

Forskarna upplever inte att barnen kände sig tvingade att vara med, 
de var noga med att försöka förklara syftet med BAMM och tror att 
barnen tyckte att BAMM var seriöst. Bland annat så förklarade de för 
barnen, genom olika exempel, att de ville fråga hur barnen själva såg på 
olika situationer gällande mat. 

… vi undrar hur barnen såg på det här och hur de ville ha det 
egentligen och att det kanske inte skadar att fråga barnen 
om vad de tycker. Jag tror att de kände att det var lite seriöst 
från början…

»Varför	blev	ni	intresserade?«	frågade	jag	barnen	i	den	första	gruppen	
jag träffade. En av dem svarade att han var intresserad av att få två 
maträtter i »bamba«. Jag undrade om forskarna i BAMM hade sagt att 
det skulle bli två maträtter?

Nej, men att man skulle kunna jobba för det och sen satt jag 
med i en grupp som skulle göra modeller så att man skulle 
kunna försöka att övertyga dem att man skulle göra två 
maträtter.

Vad	jag	förstår	fanns	det	ännu	inte	två	maträtter	att	välja	mellan,	men	
pojken uttryckte heller ingen besvikelse över det. I alla fall fanns det en 
drivkraft i att förändra något i skolan. En flicka blev intresserad för att 
hon tyckte det verkade roligt att forska. En av pojkarna sa att det ver-
kade roligt att göra en utflykt och sen började han berätta om att han 
hade gjort modeller i BAMM. 

Roller i skolmiljön
Jag diskuterade skolan och roller med forskarna. De ville inte vara 
aukto riteter som talade om för barnen hur de skulle göra, men menade 
att skolmiljön innebar att de som vuxna lättare fick rollerna som lärare 
eller vikarie: 

… vi ville ju inte vara de här auktoriteterna som talade om 
att nu gör ni si och nu gör ni så, risken är då att man tolkas 
som en lärare som inte säger ifrån riktigt, man blir den här 
vikarien som inte är så viktig och det är ju en av nackdelarna 
att jobba i skolan, just för att det finns de här rollerna och 
att det är svårt att kanske definiera den här nya rollen och 
särskilt då som vi hade ganska stora grupper…

De stora grupperna upplevdes ibland som en nackdel när det gällde att 
handleda barnen. Det var roligt att många barn ville vara med, men en del 
var möjligen med för att det inte fanns något roligare alternativ. Då blev 
engagemanget inte så stort, det hände att barnen sysslade med annat, 
vilket gjorde att forskarna behövde säga ifrån och då blev de inte de 
handledare	de	hade	tänkt	sig.	Vi	pratade	vidare	om	skolan	som	arena	för	



56 57forskning och att det har sina både för- och nackdelar. Forskarna sa att om 
de skulle arbeta mer med metoden som utvecklades i BAMM, så skulle 
det vara viktigt att problematisera just rollen man får som handledare för 
att vara mer medvetna än de själva var inom BAMM från början. 

… det är faktiskt inte så lätt att komma in och vara liksom en 
annan typ av vuxen, att man vill vara den här handledaren 
på en lite mer jämlik nivå. Det är inte bara att… hur goda 
ambitioner man än har så kommer man in i en redan färdig 
struktur och barnen har olika sätt att se på vuxna, olika 
kategorie. Det måste man ganska medvetet jobba på, hur 
man ska göra det, hur man ska presentera sig, vad man ska 
börja med för aktiviteter och så …

Vi	 samtalade	vidare	om	att	det	hade	varit	 lättare	om	det	hade	varit	
mindre grupper, men att det inte endast handlar om gruppens storlek. 
Det handlar även om att vara inne i skolans struktur, att sitta i ett klass-
rum och att ha aktiviteter som liknar skolaktiviteter. De menade att det 
är en utmaning, men att det är lärorikt.

Jag diskuterade även roller med barnen, jag frågade hur de upplevde 
de vuxna i BAMM, om de var annorlunda än lärarna i skolan. Någon 
svarade att de var som alla andra vuxna, någon annan menade att de 
var roligare och refererar just till sin handledare. En pojke resonerade 
om att vuxna ibland skrattar åt vad barn säger, men han tyckte inte att 
de vuxna i BAMM gjorde det, men att de ibland var för snälla. Han sa 
ungefär så här:

 BAMM lyssnade, men var ibland för snälla, de sa inte ifrån 
ordentligt. Vi blev lite för delaktiga.

Om forskning och om barn som medforskare
Jag ställde frågan om vad barnen tänkte när de fick frågan om de ville 
vara med och forska. Barnen berättade att det verkade roligt och en 
pojke berättade att han gärna ville ha reda på hur mycket man ska få i 
sig av olika vitaminer och sådant. Numera tyckte han inte att det var 
intressant	längre.	Vi	konstaterade	att	det	var	för	att	han	nu	hade	gjort	
det så mycket att han tröttnat. Någon annan beskrev att det inte var så 
roligt att forska i början men att det blev roligare.

»Kan ni berätta om vad man gör när man forskar?« frågade jag. En av 
dem svarade att han inte kom ihåg hur man gjorde. Jag undrade om de 
inte ställde en massa frågor och fick åter till svar att de inte kom ihåg att 
de forskade men att de gjorde andra saker. Jag frågade vidare:

Men är det inte det som är att forska då? För när ni gjorde 
saker så kanske ni tog reda på saker.

Vi tog ju reda på jättemycket grejer.

Barnen i den andra gruppen jag träffade berättade att de fick testa 
olika mat och frukter och att de provsmakade flingor. De tyckte att det 
var spännande att designa matsalen och att tänka sig hur den skulle 
kunna se ut. Det är tydligen väldigt långa köer där. De berättade om att 
de fick olika uppgifter av handledarna, men att de också kunde påverka 
vad de ville göra. De beskrev att de först arbetade med BAMM och 
med mat och sedan med teknik, att de var på Chalmers för att uppfinna 
saker. En pojke uttryckte att det är coolt att forska och att han upp-
täckte att forskarna i BAMM faktiskt var riktiga forskare.

Forskarna beskrev hur det var att handleda barnen, de menade att 
det fungerade bra att låta barnen leda dem. När barnen hade gjort 
färdigt något så ställde handledarna frågan om vad barnen tyckte, om 
det var något barnen inte hade fått reda på och om det var något de 
skulle kunna fråga mer om, om de kunde forska vidare om något. Många 
olika idéer kom upp i varje grupp, handledarna kunde inte följa alla 
idéer, utan fick följa någon tråd. De fick hålla sig till de idéer som var 
möjliga att utföra. Det var exempelvis inte möjligt att åka iväg någon-
stans för att undersöka något. 

Vidare	beskrev	handledarna	att	de	själva	har	lärt	sig	att	det	bland	
annat finns andra typer av förhållningssätt till mat, gällande barn, än 
dem som framträder i media. Barnen hade ett seriöst intresse för mat, 
ingredienser och olika »matlarm«. Även etiska frågor kom upp. Några 
barn var exempelvis intresserade av att veta var riset kommer ifrån, 
men dessa frågor var svårare att följa upp, de kunde ju inte åka till Asien 
för att titta på risfält. 

En gång i veckan träffades handledarna för att diskutera om hur det 
gick i de olika grupperna och hur man skulle kunna tänka sig att gå 
vidare utifrån det barnen ville. Handledarna fick förbereda eventuella 
besök, exempelvis ringa till skolmatsalen och fråga om det var okej att 
komma	dit.	Varje	vecka	så	väntade	de	in	vad	barnen	ville	och	fick	pla-
nera utifrån vad som var realistiskt möjligt att genomföra. 

 
… en viss typ av planering behövdes från vår sida av för
beredande och så gjorde vi det och så släppte vi det fritt 
och det funkade faktiskt. Jag menar det känns ju lite nojigt 
som vuxen att man inte har den där läroplanen för höstens 
medforskning, men det funkade jättebra och de hade ju 
jätte mycket idéer och var väldigt engagerade så.
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är det barnen som ska göra jobbet, man får se det som ett möte mellan 
barn och forskare:

… man får ju se det som ett möte, men att vi har en kompe
tens i hur man forskar och de har en kompetens i att vara 
barn och barnets perspektiv. Och det är klart att då får man 
mötas och det är inget fel att vi lär dem om hur man forskar.

När BAMM avslutades anmälde 15 barn sitt intresse för att fortsätta 
forska. I år fortsätter en doktorand vid Centrum för konsumtionsveten-
skap att handleda dem. Nu är det de verkligt intresserade barnen som 
fortsätter. Doktoranden har berättat att barnen har många idéer och 
att de nu vet hur de ska gå tillväga när de forskar. 

Om att inte ändra matvanor
En viktig poäng för handledarna var att de inte skulle tala om för bar-
nen vad som är rätt och fel i matsammanhang. Istället utgick de ifrån att 
barnen redan visste. Det faktum att de inte försökte ändra på barnens 
matvanor var en förutsättning för att barnen skulle kunna fungera som 
medforskare, att forskarna skulle forska med barnen, inte på dem. De 
menade att barnen förhoppningsvis ändå kan få en större medveten-
het om hälsofrågor, genom reflektion:

Man måste ju inte vara så hälsosam för att man forskar om 
hälsa, man kan ju ta det från det hållet och att det förhopp
ningsvis kan leda fram till en förståelse och en medvetenhet 
om hälsofrågor och så. Det ligger ju i förlängningen då, att 
man reflekterar över de sakerna. Inte bara veta att det är 
nyttigt och det är onyttigt.

När det var provsmakning första gången så bjöd handledarna på äpplen, 
senare var barnen intresserade av att provsmaka exempelvis flingor. Det 
fick handledarna respektera och den provsmakningen ledde i sin tur 
fram till frågeställningar om att det är problematiskt med det som är sött 
och hur man exempelvis marknadsför söta flingor för barn. Barnen tog 
reda på vad olika produkter innehöll och vad det finns för näringsämnen 
och vad man behöver för att må bra, de fick en fördjupad kunskap. 
Genom att handledarna följde barnens idéer fick de själva se olika för-
hållningssätt till mat som de annars inte hade sett om de hade fokuserat 
på vad som var rätt och fel. Barnen var väldigt intresserade av att få reda 
på vad man ska äta för att exempelvis orka med sin idrottsträning. De 

var intresserade av det kemiska, om vad till exempel glutamat innehåller. 
Att de var intresserade av dessa saker, sa forskarna, är helt naturligt vid 
tio års ålder och det behöver man förstå och respektera. 

Jag frågade barnen vad de hade lärt sig under tiden i BAMM. Någon 
hade lärt sig att kött innehåller mycket protein. En pojke uttryckte att 
han nu är mer noggrann med maten, att han tänker mer på dess inne-
håll. Han vill äta lite mer nyttig mat. Någon annan pratade om att man 
bör vara aktsam om vad man köper, att det exempelvis kan vara jobbigt 
att tänka på hur ägg framställs.

Bunkern
Om verksamheten
Bunkern invigdes i september 2007 och är en verksamhet som sysslar 
med	 musik,	 foto	 och	 film.	 Verksamheten	 är	 belägen	 i	 ett	 gammalt	
skyddsrum, därav namnet, i anslutning till en skola och fritidsgård inom 
Göteborgs Stad. I Bunkern finns replokaler som är fullt utrustade och 
som drivs i samarbete med ABF. I verksamheten finns en rockskola dit 
ungdomar kan anmäla sig och därigenom få möjlighet att få hjälp av en 
musikhandledare	en	gång	 i	veckan.	Vidare	finns	en	 inspelningsstudio	
samt tillgång till utrustning och redigering gällande foto, film och grafisk 
design. För att få behörighet till lokalerna krävs att ungdomarna går en 
gratis introduktionskurs för att lära sig utrustningen inom det område 
de är intresserade av. 

Kort om bakgrunden
Inom stadsdelen fanns ett tydligt musikintresse bland ungdomar, en 
handledarledd rockskola startade därför på fritidsgården redan 2004. 
Rockskolan växte och snart fanns det tio band som repade varje termin. 
Så småningom var banden inte längre i behov av en ledare utan repade 
istället på egen hand. De ungdomar som ville satsa på musiken önskade 
tomma replokaler där det fanns möjlighet till att använda sin egen 
utrustning och där man skulle kunna repa i större omfattning än vad 
som var möjligt på fritidsgården.

Vidare	byggdes	ett	rum	om	till	en	enklare	inspelningsstudio	under	
våren 2005. Många ville lära sig mer om att skapa musik via dator. Studion 
var svår att ljuddämpa och det ställde till problem eftersom skolan också 
använde lokalerna. Det uppkom önskemål om en större lokal med bättre 
förutsättningar för band att spela in. När fritidsgården arrangerade ett 
musikläger så uppkom ytterligare önskemål från ungdomar, nämligen att 
hitta en bra plats för foto- och filmredigering. Bland annat ville de göra 
musikvideos, gärna i anslutning till en inspelningsstudio. 
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lämpliga lokaler och när förslaget om det gamla skyddsrummet presen-
terades så beslöt Stadsdelsnämnden Älvsborg att avsätta medel för 
att möta önskemålen från ungdomarna. Skyddsrummet byggdes om till 
att bli det som i dag kallas för »Bunkern«. I processen bildades en bygg-
styrelse bestående av 10 ungdomar och en vuxen som arbetar som 
ungdomskonsulent och också är projektsamordnare för Bunkern. Den 
så kallade byggstyrelsen ansvarade för inrednings- och utrustnings-
frågor, den tog fram förslag och synpunkter gällande säkerhetsfrågor. I 
diskussioner uppkom idén om att ansöka om medel från Ungdoms-
styrelsen för att bland annat utveckla en modell för ungdomars infly-
tande som samtidigt skulle vara socialt främjande. Medel beviljades 
och Bunkern fick 450  000 kronor i projektstöd. Målsättningen med 
projektet var bland annat att utveckla en modell … för påverkan som 
förmår förena olika typer av delaktighet och inflytande samtidigt som 
den är demokratisk konsekvent. Modellen ska när den är färdig kunna 
vara möjlig att applicera på andra liknande verksamhete. 

Hur fungerar Bunkern?
I Bunkern vistas ungdomar på egen hand och intresset för att delta i 
olika kurser är stort. De framgångsfaktorer som beskrivs i en verksamhets-
berättelse från och med augusti 2007 till och med december 2008 tros 
vara de så kallade byggstenarna/ledorden man använder i verksam heten, 
vilka presenteras nedan i kursiv text. Det handlar om att de vuxna ska 
visa tillit och tilltro till ungdomars egen förmåga att ta ansvar. Det är 
viktigt att skapa känslan av ansvar och förtroende, den känslan ska 
genomsyra verksamheten. När ungdomarna har gått en introduktions-
kurs inom sitt intresse, eller gått en termin i Rockskolan, skriver de på 
en så kallad ansvarsförbindelse som möjliggör tillgång till lokalen och 
utrustningen. För dem som är under 18 år skriver även målsman under 
förbindelsen. Ansvarsförbindelsen skall fungera som stöd i verksam heten 
och den har tagits fram i samråd med ungdomar för att skapa utrymme 
för inflytande och förståelse. I samband med att ungdomarna kvitterar 
ut en nyckel får de även en genomgång av lås- och larmrutiner samt 
brandsäkerhet. De vuxna som vistas inom verksamheten är en vakt-
mästare samt olika ledare för musik-, film- och fotoaktiviteter. Ledarnas 
funktion är att utbilda, inte att kontrollera hur ungdomarna uppför sig. 
Samtalen mellan vuxna och ungdomar fokuserar mer på skapande-
processer än på ordningsfrågor. På så sätt tros känslan av förtroende, 
tillit och ansvar växa, vilka är ledorden för Bunkern.

Bunkern ska vara tillgänglig för ungdomarna, de ska kunna använda 
utrustningen när de får inspiration och skaparlust oavsett exempelvis 

ålder eller erfarenhet. Den fysiska tillgängligheten och den sociala 
aspekten, nämligen viljan att komma till Bunkern hör enligt verksam-
hetsberättelsen ihop. Ett så kallat kodat kortlås är installerat, vilket ökar 
säkerheten och skapar möjlighet för fler att få tillgång till egen »nyckel«. 
Lokaler och utrustning bokas via ett bokningssystem via en webbsida9 
som är utvecklat av ungdomar. Ungdomarna har sedan start haft önske-
mål om att det är viktigt att de som nyttjar lokalerna, vet vad som för-
väntas av dem. Det ska finnas en tydlighet i verksamheten vilken i sin 
tur skapar trygghet även då man kommer som nybörjare. Bunkern ska 
också präglas av flexibilitet, således finns det möjlighet att börja i verk-
samheten när som helst under året. Ungdomarnas förkunskaper och till 
viss del sociala situation ligger till grund för introduktionskursernas 
innehåll som kan variera från grupp till grupp. Den tekniska utrustningen 
ska vara användarvänlig och hålla god kvalitet, det kallar man i verksam-
heten för kvalitativ enkelhet. 

Det ska vara möjligt för ungdomarna att engagera sig i verksamheten 
under kortare eller längre perioder. De kan engagera sig generellt i 
verksamheten eller i en enskild önskan eller dröm om att göra något 
speciellt.	Verksamheten	är	uppdelad	 i	olika	 intressegrupper	och	alla	
med behörighet att nyttja verksamheten bjuds in till träffar minst en 
gång per termin där beslut om utveckling och underhåll tas. Ungdoms-
konsulenten/projektsamordnaren, som ansvarar för verksamheten strävar, 
tillsammans med ledare, efter att ungdomars alla förslag ska vara möjliga 
att genomföra, det har resulterat i att Kulturföreningen Ramaskri har 
bildats. Föreningen fungerar som ett nätverk för alla intresserade ung-
domar och består av olika projektutskott som representeras i en sty-
relse. Nya projekt tillkommer ständigt och gamla försvinner eller ändrar 
riktning. Genom forumen får ungdomar möjlighet att påverka sina fritids-
intressen. I verksamhetsberättelsen kallar man detta för mångdimen
sionellt inflytande vilket är en av byggstenarna tillsammans med kvali
tativ enkelhet, flexibilitet och tillgänglighet samt tydlighet. 

Samtal kring Bunkern
Nedan kommer intervjuer med ungdomar och projektsamordnare 
(kallad samordnare) för Bunkern att skildras. Det ska påpekas att sam-
ordnaren är ansvarig för verksamheten, men att det inte betyder att 
hon har sin arbetsplats på Bunkern. 

9 www.bokabunkern.nu
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Vi	pratade	en	lång	stund.	Samtalet	hade	kretsat	kring	olika	saker,	bland	
annat kring ansvar men även kring engagemang, stöd och gemenskap. 
Det var ett spännande samtal. Slutligen frågade jag ungdomarna om de 
ville skicka med mig något särskilt kring delaktighet, inflytande eller 
kring vuxnas attityder gentemot barn. Jag förklarade att jag ville veta 
vad som är viktigt för dem. Med andra ord, ville de förmedla något 
särskilt? De påpekade att det är viktigt att känna sig tagen på allvar och 
att ju mer ansvar man får, desto bättre är det. Någon pratade om att det 
är bra att vara på samma nivå som dem som är chefer eller ledare, att 
det går att prata med dem som kompisar. … Att inte de vuxna leder och 
att man själv är ungdom… 

Att få körkort – förutsättningarna
När det gäller Bunkern så är det ungdomars intressen som styr verk-
samheten och vad som krävs för att få tillgång till lokalerna och utrust-
ningen är att gå en introduktionskurs. Att gå en introduktionskurs kan 
liknas vid att ta körkort tycker samordnaren. När 18-åringar har fått kör-
kort har de ju fått förtroendet att de kan köra bil och klara sig i trafiken. 
På Bunkern behöver man inte vara 18 år för att gå en introduktionskurs, 
oavsett ålder lär man sig genom kursen att behärska den utrustning 
som finns att använda. Det är det som räknas. Då har ungdomarna fått 
de rätta förutsättningarna, körkortet. Då ska de också få förtroendet att 
kunna utnyttja Bunkern med dess utrustning när de själva vill. 

De ungdomar jag träffade menade att det inte finns särskilt mycket 
regler i Bunkern. Det är olika intressen som är i fokus. De uttryckte föl-
jande:

… Alltså man skulle kunna tänka sig att det var att »du får 
inte göra så och du får inte göra det…« … Fast det är ju väl
digt lite regler, alltså det är inte så att »du får inte göra det 
här och du får inte göra det här«, utan det är… Den enda 
regeln är egentligen drogfritt, det är väl nästan det enda… 
och plocka undan också …

Samordnaren berättade om det ansvar som följer med att ungdomar får 
tillgång till lokalen. Hon menade att ansvarsförbindelsen, som respektive 
person måste skriva på innan de får en nyckel, är framtagen tillsammans 
med ungdomar. Där finns punkter som handlar om att man inte får dricka 
alkohol i Bunkern, vidare finns inte så många punkter som innehåller 
»inte«. Det handlar mer om att man ska meddela om något i lokalerna går 
sönder eller meddela om man inte kan komma på de intressegrupper 

som anordnas en gång per termin. Ansvarsförbindelsen gås igenom nog-
grant med respektive person, vid genomgången påpekas att om man har 
några synpunkter gällande ansvarsförbindelsen så är det okej att ge 
uttryck för det. På Bunkern fattas nämligen beslut gemensamt och regler 
kan omprövas om de verkar förlegade. Ansvarsförbindelsen är något 
som finns för att verksamheten ska fungera och samordnaren menade 
att ungdomarna är bra på att följa förbindelsen. Hon berättade om de 
alternativ som finns exempelvis när det är stökigt:

… om man kommer hit och det är stökigt så har man två 
alternativ, antingen att meddela så att vi kan kolla vem som 
har varit där innan och säga att nu får ni skärpa er eller att 
man får städa upp själv. Man kan aldrig säga att »men det 
såg ut så här när vi kom«, det kan man aldrig göra, utan då 
har man det valet och det funkar jättebra.

Samordnaren uttryckte att det kan vara hämmande att prata för mycket 
om ansvar, men att det är bra att hela tiden vara öppen för synpunkter 
från ungdomarna och att de vuxna som vistas i Bunkern tar alla syn-
punkter på allvar. »Tror du att ansvar och inflytande hänger ihop?« frå-
gade jag. Frågan var inte lätt att svara på, hon menade att ansvar är ett 
tolkningsbart ord, och:

… samtidigt tror jag ju att för att kunna, att känna själv att 
man kan påverka någonting, då måste jag veta vad som 
förväntas av mig… och det där med ansvarsförbindelsen 
hänger ju ihop mycket med det här att det ska fungera … för 
att det ska vara roligt för dem som kommer efteråt och för 
att alla ska veta vad som gäller …

Relationer 
Ungdomarna och jag samtalade en hel del om ansvar och de förklarade 
att det inte finns någon personal som har en anställning för att jobba på 
Bunkern, annat än vaktmästaren och de som är kursledare. De diskute-
rade det ansvar man får i samband med att man får tillgång till loka-
lerna. De menade att det kanske är för att de blir betrodda som det är 
så lite skadegörelse i Bunkern. De berättade att det inte är så att någon 
får nycklar första dagen de kommer hit. Först så måste man gå en intro-
duktionskurs gällande sitt intresseområde samt få säkerhetsgenom-
gång, men att det även handlar om relationer:

… du får ju inte nyckeln om du inte har någon form av con
nection till dem som jobbar här, alltså kursledarna eller så… 
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att man… alltså man ger ju inte nyckeln till vem som helst 
som man inte känner liksom. Och just det att man bygger 
upp en relation också gör att man kanske värnar om det 
ännu mer för att man lär känna personer…

En av ungdomarna tyckte sig ha kompisrelationer till de vuxna i Bunkern 
och menade att de vuxna var lite coola och inte så »mammiga« som 
vuxna annars kan vara. De beskrev att de vuxna som finns i Bunkern 
inte ser ner på ungdomar, de menade att de vuxna trots allt har mycket 
makt och ansvar men att de inte utnyttjar det. I Bunkern får ungdomarna 
chansen att uttrycka sig. 

När verksamheten startade och när introduktionskurserna skulle 
starta så var det ett medvetet val att inte i första hand anställa kurs-
ledare som till sitt yrke var ungdomsledare och intresserade av film, 
musik och foto. Istället anlitades professionella ljudtekniker, filmare, 
fotografer och musiker som hade ett engagemang för ungdomar. Skälet 
var att sakfrågan verkligen skulle vara i fokus, det vill säga, det skulle 
vara fokus på ungdomarnas intressen och inte på ungdomar i sig. 

Om stöd och om att lösa saker tillsammans

Det är i sin kraft av sin större erfarenhet som den vuxne ska 
samverka med barnen.
(Korczak, 1998, s. 97)

»Har det hänt att någon vuxen någon gång har sagt nej till någon idé?« 
undrade jag. Ungdomarna kunde inte komma på att det har hänt, men 
berättade att för att någon idé ska bli verklighet handlar det för dem 
om att engagera sig. Ofta med stöd från någon vuxen, någon av ung-
domarna sa … alltså man löser det alltid tillsammans till sist. Om någon 
har problem eller om någon exempelvis vill ha hjälp med spelningar så 
hjälper de vuxna till, de visar vägen men de tar inte över och fixar allt. 
Några av ungdomarna uttryckte sig så här:

De ställer upp mycket på ens idéer… man kan nästan komma 
med oseriösa idéer och liksom, ja visst, de är öppna för all
ting, är det det vi vill göra, vi ungdomar, så tar vi beslut på 
det liksom… Alltså bara en sån här idé, alltså det är en sån 
himla öppen atmosfär liksom …

Idén de syftade på sist är idén om Bunkern som ju blev verklighet för att 
de vuxna var lyhörda för de ungas önskemål och intressen. Ungdomar 

har varit engagerade och med i hela processen, från idé till byggande. 
Under processen bildades en byggstyrelse, främst bestående av ung-
domar, som fattade beslut om lokalen. Senare ordnades även en öppen 
verkstad i lokalen, som var öppen en gång i veckan. Dit kunde de ung-
domar komma som ville hjälpa till med att ordna i lokalen. Det kunde 
vara allt från att bygga ljuddämpare till studion, måla väggar till att deko-
rera. I den öppna verkstaden togs beslut om olika saker kring lokalen av 
dem som var närvarande, byggstyrelsen kunde därför upphöra. 

Så småningom bildades olika intressegrupper som är knutna till 
Bunkerns	olika	verksamheter,	i	dem	diskuteras	olika	idéer.	Vidare	finns	
nu även ett kulturnätverk, Ramaskri, en förening med en egen styrelse 
och årsmöten. Föreningen vill skapa förutsättningarna för ung kultur. I 
Ramaskri finns representanter från Bunkerns olika intressegrupper och 
det finns nu olika utskott, det vill säga arbetsgrupper, inom föreningen. 
Samordnaren är Ramaskris mentor och olika medarbetare från fritids-
gården stöttar ungdomarna i de olika arbetsgrupperna. Enligt samord-
naren går Ramaskri och Bunkern ihop lite, alla som går kurser i Bunkern 
blir automatiskt medlemmar i Ramaskri. Föreningen tycker även till om 
Bunkern, även om budgetkalkylen för den löpande driften av verksam-
heten. En av ungdomarna berättade följande:

Ramaskri har ju ett inflytande i Bunkern genom att, dels 
finns det ju ett forum där samordnaren samlar alla. Hon är ju 
ansvarig, alltså budget, så det är ett forum där hon samlar 
olika delar av Bunkern och våra idéer. Men också att vi, mer 
eller mindre inom rimliga gränser bestämmer över budget 
och liksom därmed över kurser och så… Mer inflytande än så 
blir det ju inte…

Engagemang och flexibilitet
Jag frågade samordnaren om begreppet mångdimensionellt inflytande, 
om hon kunde förklara mer om vad det betyder. Hon förklarade att det 
handlar om att ungdomar har möjligheten att gå in i och ur ett engage-
mang, att kunna engagera sig tillfälligt i något för att sedan byta inrikt-
ning till något annat. En drivkraft i sig kan vara att engagera sig för någon 
annan, för att hjälpa andra. Ungdomarna tvingas inte in i en fast struktur, 
men att det också finns förväntningar på att de ska komma på medlems-
möten och att de ska lämna synpunkter. Det finns vissa ramar, men 
dessa är flexibla och möjliga att förändra. 

Hon säger att det är viktigt att som vuxen våga fråga, och att lita på 
att ungdomar har mycket bra idéer, det handlar om att fånga idéerna 
och stötta dem. Tillsammans kan man påbörja något, det handlar om att 



66 67våga och att följa ungdomarnas idéer. Om engagemanget tar slut, varför 
då engagera sig? Då kanske det finns annat som är viktigare. Det handlar 
om att vara flexibel.

Ungdomarna berättade att man i Bunkern väljer själv hur mycket 
man vill engagera sig i olika saker. En av dem sa att han fick kontakt med 
Ramaskri för att han spelar i ett band, så kom han till Bunkern och blev 
trevligt bemött, först var han bara där och repade. Nu är han engagerad 
i ett av Ramaskris utskott:

… nu utnyttjar jag något som är bra och jag gör något som 
är bra … och jag har valt att göra det, det är nice.

Även två andra ungdomar intygade att man väljer själv hur mycket man 
vill engagera sig. De går till Bunkern två gånger i veckan och repar och 
hittills har de varit nöjda med det.

Om att växa
Samordnaren menar att det är viktigt att vuxna finns för ungdomarna 
och att de är ett tydligt stöd. Hon sa att det är viktigt för nybörjare i 
verksamheten att känna att de har lika mycket att säga till om som hon 
själv och att de får känslan av att »vi gör det tillsammans«. Hon känner 
också av när de inte längre behöver så mycket stöd. Ungdomarna måste 
också känna att det är okej att misslyckas. Det är viktigt att ungdomarna 
får växa, att de kan gå från att vara nybörjare till experter inom sina 
intresseområden. De vuxna måste också sedan lita på att ungdomarna 
faktiskt är experter. Om ungdomarna får den tilliten så skapar det i sin 
tur lust att vara med i andra demokratiska processer:

Kan man vara med och påverka saker i sin närhet så växer 
man, många växer och vill utveckla det. »Jag är inget offer 
– jag kan påverka« …

Samordnaren pratade vidare om ungdomars expertis och menade 
att vuxna i 30–40 års ålder är långt ifrån ungdomarnas värld, det bör 
man som vuxen inse. Hon tycker att det är viktigt att ungdomarna får 
vara experter på sina områden och att vuxenvärlden istället ska stå för 
stöd och erfarenhet. Hon resonerade om vuxenhet:

Vuxenhet är inte alltid att sitta inne med svaren. Ju äldre 
man blir ju mindre svar har man. Det är så mycket spän
nande som händer i ungdomarnas värld, det gäller för oss 
vuxna att vara nyfikna på hur unga människor tänker, inte 

vara mästrande, utan våga fråga. I det förhållningssättet 
ligger trygghet och vuxenhet … våga ha kul och våga göra 
nya saker tillsammans.

När jag pratade med ungdomarna så upplevde jag att det finns en slags 
»Bunkeranda« och att samordnaren har haft en stor del i skapandet av 
den andan. Jag frågade vad de har fått med sig av att vara engagerade 
i verksamheten. En av dem uttryckte att det nu är möjligt för honom att 
arrangera egna spelningar för att han tidigare har fått stöd i det och vet 
hur man ska göra. Han sa att genom att vara i Bunkern så har han känt 
att det är möjligt att påverka. Konversationen fortsatte:

Ja men det är ju så här att även om man lägger ner massa 
tid på idéer och man prioriterar det här och det är mycket 
tid som ligger bakom från massa ungdomar, helt otroligt. 
Men det är inte så att man gör det, alltså, även om man gör 
det ideellt och man gör det för en god sak och så vidare. Man 
får det ju tillbaka … man får så mycket av det. Inte bara att 
man har sjyssta möten med mycket fika, men att man faktiskt 
utvecklas och lär känna folk och… man får upplevelser…

Vi har haft ett antal arrangemang och jag har inte vart så 
jättedelaktig i själva planeringen för jag har väldigt mycket 
annat; bandet, fotbollen och skolan … men jag känner att 
man gärna vill vara här. Det känns som man missar mycket… 
med att …

Tina: Vad missar man?
Det är gemenskapen av att göra någonting…



68 69

Möjligheter och               
svårigheter

Nedan ska jag fortsätta resonera om gemenskap, eller snarare om attityder, 
relationer och möten. Även inflytande och demokrati ska diskuteras. 
Just de sakerna kan vara väsentliga att lyfta så här avslutningsvis. 

Den här rapporten har för avsikt att tjäna som ett reflektionsmaterial. 
Ett annat syfte är att genom olika exempel inhämta kunskaper om möjlig-
heter och svårigheter kring barns och ungas delaktighet och inflytande. 
I skildringarna av samtal har möjligheter likaväl som svårigheter kommit 
fram. Dessa skulle man istället kunna benämna som olika aspekter av 
delaktighet och inflytande vilka är bra att vi är medvetna om.

Attityder, relationer och möten 
Korczak får inleda med tänkvärda ord:

Från vår tidigaste barndom har vi fått lära oss att det som 
är stort är mera värt än det som är litet.

»Nu är jag stor«, ropar barnet belåtet när man ställer det 
på ett bord. »Jag är större än du«, säger en annan stolt när 
han jämför sig med en jämnårig som är kortare till växten.

Det är tråkigt att behöva stå på tå och ändå inte nå upp. 
Det är svårt att gå i samma takt som de vuxna, när man går 



70 71i små steg. Ett glas glider så lätt ur en liten hand. När barn 
ska klättra upp på en stol, sätta sig i en bil eller gå upp för en 
trappa, sker det bakvänt och inte utan besvär. De når inte 
upp till dörrhandtaget, kan inte se ut genom ett fönster, ta 
ner något eller hänga upp något på en krok, för den sitter för 
högt. De syns inte i folkträngsel, de kommer i vägen och blir 
kringskuffade. Det är obekvämt och besvärligt att vara liten.

Respekt och beundran visas för det som är stort, för det 
som tar mycket plats. Men det som är litet anses obetydligt 
och ointressant. Små människor – små behov, små glädjeäm
nen, små sorger.

Vad är imponerande – en stor stad, höga berg, ett högt 
träd? Vi säger: »Ett storverk, en stor man.«

Ett litet barn väger så lätt, är så kort. Vi måste böja oss 
ner, sänka oss till barnet. 
(Korczak, 1998, s. 13)

Korczak problematiserade vuxnas attityder gentemot barn redan i början 
av förra seklet, ovan förklarar han hur vi redan från barnsben lär oss att 
beundra det som är större än oss. Orden är värda att beakta. 

I filmprojektet var utgångspunkten att filmen skulle bygga på ungdo-
marnas egna berättelser. Det var dags att fråga barnen hur de upplevde 
familjesituationen, fokus skulle flyttas från den missbrukande föräldern 
till barnen. Utan ungdomarna skulle filmen inte kunna göras. Ungdomarna 
ansågs från början vara experter på sitt område. I BAMM utgick fors-
karna ifrån att barnen var kompetenta individer, att barnen till exempel 
redan visste vad som var bra respektive mindre bra att äta. De utgick 
från att barnen redan hade tagit till sig fakta från olika typer av media, 
men även från föräldrars uppmaningar. Därför var de noga med att inte 
försöka ändra barnens matvanor. När det gäller Bunkern arbetade de 
vuxna aktivt från början för att inte hamna i ett slags fostrande av ung-
domarna. Istället ville de ge ungdomarna de rätta förutsättningarna för 
att utvecklas inom sina intressen och för att stödja dem på bästa sätt. De 
ansåg att ungdomarna är experter inom sina intresseområden. 

Mycket handlar om vuxnas attityder. De vuxna som har ingått i de 
här tre projekten har sett barn och ungdomar som kapabla människor. 
De är av uppfattningen att barn och ungdomar redan kan och att det 
de inte redan kan har de förmågan att lära. Det handlar också om ett 
möte. Inte främst ett möte mellan barn och vuxen, utan ett möte mellan 
medforskare och handledare eller mellan regissör, författare och sak-
kunniga eller mellan musik-, film- och fotointresserade och kursledare 
samt mentorer. 

För de vuxna i de beskrivna exemplen verkar det naturligt att se 
barn som kapabla, men förmodligen är det inte lika naturligt för alla 
vuxna. Teorin vittnar om att det finns olika sätt att betrakta barn på; 
som objekt, som subjekt eller som sociala aktörer. Enligt Regerings-
kansliet (2006) är artikel 12 den mest radikala i barnkonventionen. Enligt 
dem har hittills ingen stat rapporterat om några mer djupgående för-
ändringar när det gäller att barn fritt ska få uttrycka sina åsikter och bli 
lyssnade på. Det kan möjligen handla om de synpunkter som lyfts fram 
tidigare, nämligen att konventionsbarnet framstår som en stereotyp. 
Vidare	att	barnets	behov	av	skydd	är	nödvändigt	men	att	det	även	kan	
utgöra en begränsning för barnets självständighet. 

Att börja diskutera vuxnas förhållningssätt gentemot barn kan vara 
en början till förändring till att barn ska bli lyssnade på. Dels handlar 
det om, som Bartley (1998) påpekar, att slå hål på stereotypen barn. Det 
handlar om att inte se barn som objekt utan på barn som kompetenta 
individer, men att även ge dem stöd då de behöver. Det gäller också att, 
som Arnér och Tellgren (2006) uttrycker det, för oss vuxna att försöka 
ta reda på, våra egna »förgivettaganden« som även inbegriper vår egen 
syn på barn och barndom. 

Arnér och Tellgren (2006) hävdar att det är i relationen mellan indi-
vider som det meningsfulla finns. Det är i mötet mellan individer som 
något meningsfullt har skett i de tre exempel jag har beskrivit. Barnen 
hade inte kunnat forska utan handledarna. Likaså hade ungdomarna i 
Bunkern inte kunnat utvecklas i sina intressen om de inte hade fått stöd 
av kursledarna med flera. Ungdomarna i filmprojektet hade med lyhörda 
vuxna att göra och kunde stärkas i sitt förhållningssätt till sin bakgrund 
och växte på olika sätt. 

Det är i relationen till andra människor som det meningsfulla händer.

Inflytande och demokrati
Det är ett vanskligt företag att dela upp erövrade områden, 
fördela arbete och betala var och en, ordna förhållandena 
på den jord som människan har tagit i besittning. Hur många 
verkstäder behövs det och hur skall de spridas ut för att ge 
arbete åt arbetshungrande händer och hjärnor? Hur får man 
till stånddisciplin och ordning bland människomassorna? 
Hur skyddar man sig mot individens illvilja och ilska? Hur 
skall man fördela livstiden mellan arbete, vila och fritid, hur 
blir man kvitt apati, leda och tristess? Hur sammansvetsar 
man människor till välfungerande samhällen och hur under
lättar man insikten om när man ska splittra och omfördela? 
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skall elden dämpas.

Politiker och lagstiftare vidtar försiktiga åtgärder och 
allt emellanåt begår de misstag.

De överlägger och beslutar även om barnen. Men vem 
frågar de oskyldiga barnen om deras åsikt och medgivande? 
Vad kan de små överhuvudtaget ha att säga? 
(Korczak, 1998, s. 16)

Den gamle doktorns ord talar för sig självt. De speglar ett samhälle för 
närmare hundra år sedan. Om vi jämför med dagens samhälle, år 2010, 
vad har egentligen förändrats?

Tidigare har redogjorts för hur Hart (1992) diskuterar kring delaktig-
het och hur viktigt det är att individer får vara delaktiga i beslut, barn 
såväl som vuxna. Enligt Hart påverkar olika processer som inbegriper 
delaktighet och inflytande individers liv, även livet i det samhälle de bor. 
Han menar att det är med hjälp av sådana processer som ett demokra-
tiskt samhälle byggs, att vara delaktig är en grundläggande rätt som 
medborgare. 

Hart resonerar om att det finns olika åsikter om huruvida barn och 
unga ska få göra sin röst hörd i olika situationer. För några är barn sam-
hällets räddning. Andra hävdar att barns delaktighet är en naiv tanke 
eftersom barn inte har förmåga att kunna fatta beslut, som vuxna har. 
Andra tycker att barn ska skyddas från inblandning och ansvar gällande 
samhällets problem. Men Hart tycker att barn behöver bli involverade 
i meningsfulla projekt tillsammans med vuxna. Han menar att det är 
orealistiskt att tro att barn, vid 16, 18 eller 21 års ålder, plötsligt blir 
ansvarstagande, delaktiga vuxna, utan att tidigare ha fått praktisera de 
färdigheter och ansvarstaganden som krävs för att vara engagerad. Han 
menar att barn behöver få träna, de måste även lära sig att förstå att de 
rättigheter medborgare har också medför skyldigheter. För att lära sig 
dessa skyldigheter måste barn engageras i olika aktiviteter för att sam-
verka med personer som är äldre och mer erfarna än de själva. 

I de exempel vi har tittat på har barnen och ungdomarna varit enga-
gerade i olika aktiviteter, de har fått träna, med hjälp av vuxna. De har 
varsamt blivit motiverade och inspirerade till att delta, fatta beslut och 
de har blivit lyssnade på. Det har lett till tillförsikt om att det är möjligt 
att påverka och, som jag uppfattar, ökad självkänsla. 

Flera barn inom BAMM ville fortsätta forska och har kommit med 
många nya spännande idéer. Några av ungdomarna i filmprojektet har 
efteråt arbetat med skolprojektet som de mer eller mindre har drivit 
själva. Flera av ungdomarna i Bunkern har engagerat sig i föreningar, de 

arrangerar egna spelningar och jag har hört berättas om äldre ung-
domar i ett band som hjälper yngre ungdomar i ett annat band. 

Delaktighet och inflytande ger ringar på vattnet.

Avslutningsvis
Ovanstående exempel visar att det finns många möjligheter med att 
göra barn och ungdomar delaktiga och ge dem inflytande. Bland annat 
har det framkommit att barnen och ungdomarna i respektive exempel 
ser möjligheter i att kunna påverka olika processer, att det i sin tur har 
motiverat dem till ytterligare engagemang. Ungdomarnas engagemang 
har utvecklats med hjälp av vuxna, genom vuxnas förmåga att vara 
lyhörda och genom deras sätt att stötta. 

Förutom att det är viktigt att fundera över vuxnas attityder och för-
hållningssätt gentemot barn samt hur vi skapar förutsättningar för del-
aktighet och inflytande, så finns det ytterligare aspekter att fundera 
över. Bland annat kan det handla om att olika kontexter och strukturer 
kan befästa olika roller för barn såväl som för vuxna och att dessa kan 
vara	svåra	att	bryta.	Vidare	det	kan	vara	viktigt	att	ge	barn	och	ungdomar	
ordentligt med tid när det exempelvis gäller att lämna synpunkter. Alla 
bär vi på våra »bagage« och det kan ta tid att skapa förtroende. Det finns 
inget facit, ingen metod för inflytande som passar för alla åldrar. Barn, 
ungdomar såväl som vuxna uttrycker sig på olika sätt och det gäller att 
ta alla uttryckssätt på allvar. Möjligen handlar det till sist om att vara 
lyhörd	i	varje	möte.	Varje	människa	är	unik	och	varje	situation	är	ny.

Korczak fick inleda rapporten, han får också det sista ordet. Det 
förtjänar han, den gamle doktorn. Janusz Korczak – en sann inspiratör!

Låt oss kräva respekt för de klara ögonen, den släta pannan, 
för unga människors ansträngningar och självförtroende. 
Varför skulle skumma ögon, en rynkad panna, ett darrande 
grått huvud eller en resignerad hållning inge större respekt? 
(1998, s. 73)
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Att bli tillfrågade, att få uttrycka sin mening och att bli lyssnade 
på är rättigheter som alla barn och ungdomar har. Intresset 
för barns rätt till delaktighet är stort och växande och där-
med viljan att lära mer och få in såväl barns perspektiv som 
barnperspektivet i olika sammanhang. I denna bok ger Tina 
Eliasson en fördjupad bild av vad delaktighetens praktik 
innebär – både för barn och vuxna. 


