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Vi har lärt oss mycket av att se hur andra gör. Tre år av fantastiska möten har satt fart på 
kreativiteten, både hos oss själva och hos våra samtalspartner. Nya idéer om förhållnings
sätt och metoder har fötts – några av dem testas redan i verksamheter runt om i landet. 

Handikappförbundens projekt Egen växtkraft har samlat in kunskap om hur barn och unga 
med funktionsnedsättningar kan vara del aktiga när de får stöd av samhället. Projektets medar-
betare har träffat många personer som ger stöd inom olika verksamheter samt chefer, forskare, 
politiker, myndighetspersoner och föräldrar – i Sverige och utomlands, till exempel i England.

Vi har naturligtvis även samtalat med barn och ungdomar, bland annat i projektets egen grupp 
av experter i åldern 11-19 år. Experterna har bidragit till innehållet i den här boken och de 
citeras i de flesta av pratbubblorna. 

Projektet har också kartlagt forskningen om barns delaktighet när de får stöd. 

Egen växtkraft har gjort många intressanta erfarenheter, bland annat att

•  barn och ungdomar kan vara delaktiga på många olika sätt i möten med vuxna som ger 
stöd. Och barn och unga kan vara delaktiga i alla led – från första kontakten till beslut och 
genomförande, uppföljning och utvärdering. Dessutom är det vad barnen vill. Det är faktiskt 
vetenskapligt belagt. 

•  personal vid landets stödverksamheter vill öka barns delaktighet. Flera verksamheter är, 
som sagt, redan igång med det arbetet. I den här boken presenteras ett axplock av de erfaren-
heter som projektet tagit del av.  

Vi delar med oss  
av andras erfarenheter



De exempel på förhållningssätt och konkreta metoder som boken presenterar är både väl etab-
lerade och under utveckling. Bokens avsnitt handlar om vad delaktighet egentligen innebär, 
varför barn ska vara delaktiga i sammanhanget, vad som krävs för att det ska vara möjligt – och 
hur det praktiskt kan gå till. 

Boken vänder sig till dig som har det primära ansvaret för att skapa förutsättningar för barns 
och ungas delaktighet – personal inom förskolan och skolan eller inom verksamheter som 
vänder sig särskilt till barn och unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Vi vill 
även nå beslutsfattare som ansvarar för personalens förutsättningar att arbeta enligt barnkon-
ventionen. Dessutom hoppas vi att innehållet kan vara till nytta för föräldrar och att de känner 
stöd, då barnens delaktighet hänger nära samman med föräldrarnas delaktighet. 

Egen växtkraft har även tagit fram boken Så gör du för att vuxna ska lyssna på dig. Det är 
en samling tips och idéer till barn och ungdomar som aktivt vill påverka. Boken kan också 
användas som stöd till vuxna i samtal med barn och unga.

Jag hoppas och tror att projektets båda böcker ska ge inspiration till det viktiga arbetet med 
barns delaktighet.

Ingrid Burman 
Handikappförbundens ordförande
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Är det verkligen meningen  
att en tre åring ska bestämma själv om  
hon ska ta sina mediciner? Eller strunta i 
sjukgymnastiken?



Nej. Delaktighet är inte  
samma sak som att bestämma.  
Det är så mycket mer.
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När barn och unga ska få stöd av samhället möts tre parter: Barnen och ungdomarna 
själva, deras föräldrar samt personal vid den verksamhet som ska ge stödet. Parterna tillför 
olika perspektiv och kompetens som alla behövs för att stöd och insatser ska få avsedd ef
fekt för barnet.

•  Barnet och föräldrarna känner familjens vardag bäst.

• Personalen har sin yrkesmässiga kunskap. 

Dessutom finns viktiga olikheter mellan barn och vuxna att ta hänsyn till för att planering, be-
slut och utförande ska överensstämma med barnets bästa. Barn och unga tänker ofta ”här och 
nu” och är experter på vad som är viktigt i den egna vardagen. Vuxna – föräldrar och personal 
– har siktet inställt på framtiden och tar ansvar för konsekvenserna av de beslut som fattas.  

barnet

föräldern personalen

Tre perspektiv



få stöd att  
kommunicera

bli lyssnad på

få möjlighet att  
uttrycka sina åsikter

förstå sitt  
sammanhang

Det här är barns delaktighet 
tycker vuxna som Egen växtkraft kommit i kontakt med

8



barnets åsikter syns i 
dokumentationen 

barnets åsikter ger avtryck  
i utformning och utförande

alla vet varför 
mötet sker

barnets synpunkter 
är en del i helheten

delta i möten om sig 
själv på sina villkor
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Testa

Är jag som vuxen 
beredd att dela  
inflytande och ansvar 
med barn?

• öppningar • möjligheter • skyldigheter

Nivå 5 
Barn delar makt och 
ansvar över besluts
fattande

Nivå 4
Barn involveras  
i beslutsfattande 
processer

Nivå 3 
Barns åsikter  
och synpunkter 
beaktas

Nivå 2
Barn får stöd i att 
uttrycka sina åsikter 
och synpunkter

Nivå 1
Barn blir lyssnade till

Är jag beredd att  
låta barn delta i mina  
beslutsfattande  
processer?

Är jag beredd att  
beakta barns åsikter 
och synpunkter?

Är jag beredd att 
stödja barn att ut
trycka sina åsikter och 
synpunkter?

Börja här:

Är jag beredd att 
lyssna på barn?

Finns ett förfarande 
som möjliggör för 
barn och vuxna att 
dela inflytande och 
ansvar över beslut?

Finns ett förfarande 
som möjliggör för 
barn att delta i  
beslutsfattande  
processer?

Möjliggör den besluts
fattande processen 
att barns åsikter och 
synpunkter beaktas?

Har jag tillgång till 
olika aktiviteter och 
metoder som stödjer 
barn att uttrycka åsik
ter och synpunkter?

Arbetar jag på ett sätt 
som möjliggör att barn 
blir lyssnade till?

Är det ett policykrav 
att barn och vuxna 
delar inflytande och 
ansvar över beslut?

Är det ett policykrav 
att barn ska vara  
involverade i besluts
fattande processer?

Är det ett policykrav 
att barns åsikter och 
synpunkter ska vägas 
in i beslutsfattande?

Är det ett policykrav 
att barn ska ges stöd i 
att uttrycka sina åsikter 
och sina synpunkter?

Är det ett policykrav 
att barn ska bli  
lyssnade till?

Vägar till delaktighet:dig själv och  
din verksamhet
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Barns delaktighet innebär betydligt mer än att barn ska få vara med och bestämma.  
Det handlar om att vuxna 

• lyssnar på barn och ungdomar och tar dem på allvar  
• ger barn och unga stöd att uttrycka sig  
• anser att barns och ungas åsikter är betydelsefulla 
• låter barn och unga vara med och fatta beslut och ta ansvar.

Den irländske praktikern och forskaren Harry Shier beskriver detta i sin modell för delaktighet 
Pathways to participation som illustreras på föregående sida. (På svenska: Vägar till delaktighet:  
Öppningar, möjligheter och skyldigheter). Modellen ger vägledning i hur verksamheter kan upp-
nå barnkonventionens krav om barns rätt att komma till tals.  

Delaktighet kan både mätas och utvecklas
Shiers delaktighetsmodell kan bland annat användas för att avgöra nivån av barns delaktighet. 
Du kan alltså testa dig själv eller din verksamhet: Hur bra är vi på att ge barn och ungdomar 
utrymme att vara delaktiga på riktigt? Ser vi det som en möjlighet för barnen? Eller som en 
skyldighet för oss? Den viktigaste diskussionen äger troligtvis rum när svaret på någon av 
frågorna blir nej. Då kan personalen börja fundera: Borde vi ha kunnat svara ja? Och: Vad be-
höver vi för att kunna svara ja? Hur kan vi förändra vårt arbetssätt? Är vi beredda på följderna?

Projektet Egen växtkraft har haft kontakt med verksamheter som prövat modellens använd-
barhet både för att utvärdera och utveckla förutsättningarna för barns och ungas möjligheter 
att påverka. Delaktighetsmodellen kan på så vis fungera som ett första steg mot att utveckla 
en strategi för att öka barns delaktighet i organisationen. Utifrån frågorna i rutmönstret på 
föregående sida kan du och din organisation successivt nå högre nivåer.

Delaktig på alla nivåer – i alla led
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1. Barn blir lyssnade till

Nivå 1 innebär att barn får möjlighet att uttrycka sig – och att ansvariga vuxna lyssnar. Det 
finns en föreställning om att barn inte är intresserade av att delta i beslutsfattande utan hellre 
gör något annat. Det stämmer inte, visar forskning. Tvärtom uttrycker många barn en önskan 
om att ha mer att säga till om.

2. Barn får stöd i att uttrycka sina synpunkter

Det finns många orsaker till att barn inte uttrycker sina synpunkter – blyghet, dåliga erfaren-
heter eller för lite tid. För att barn ska kunna uttrycka sig öppet måste de vuxna stötta barnen i 
att säga vad de tycker. På nivå 2 ger vuxna barnen stöd att uttrycka sig och positiv förstärkning.

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas

På den första nivån lyssnar vuxna på barn, på den andra arbetar de dessutom aktivt för att barn 
ska kunna uttrycka sig. Det innebär inte att vuxna automatiskt tar hänsyn till det barnet sagt 
och att barnets åsikter påverkar beslutsfattandet. På nivå 3 väger vuxna också in det barnet 
säger i beslut, men det är inte säkert att man beslutar i enlighet med barnets önskemål. Den 
vuxne ansvarar för beslutet – men det är viktigt att barnet får veta varför ett visst beslut fattats.

4. Barn involveras i beslutsfattande processer redan från början

På nivå 4 bjuder vuxna in barn att vara aktivt deltagande i beslutsfattandet, inte bara råd-
givande. Barn är direkt involverade där beslut fattas. På nivå 4 möts barn och vuxna redan från 
början, planerar tillsammans och fattar beslut tillsammans.

5. Barn delar makt och ansvar för beslutsfattande

På nivå 4 är barnet med i hela processen kring planering och beslutsfattande, men barnet kan 
ha begränsad makt att påverka besluten. På nivå 5, däremot, delas makt och ansvar fullt ut.

Fem nivåer av delaktighet
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Ytterligare tre steg på varje nivå: Öppningar, möjligheter och skyldigheter 
Stegen används för att analysera till vilken grad en organisation eller person står bakom princi-
perna om barns delaktighet och medbestämmande: Är vi beredda att låta barn och ungdomar 
påverka? Och hur mycket? 

Öppningar uppstår så snart organisationen eller personalen är beredd att börja tillämpa prin-
ciperna.

Möjligheter inträder då de vuxna kan börja arbeta praktiskt i enlighet med någon av modellens 
nivåer. Organisationen visar sitt engagemang för saken genom att erbjuda personal utbildning 
och tid för att utveckla nya arbetssätt.

Skyldigheter uppkommer då organisationen har fattat beslut om att förverkliga ett visst pro-
gram för ökad delaktighet utifrån modellen. Beslutet innebär att personalen ska arbeta enligt 
programmet, som integrerats i det dagliga arbetet.

Referenser: Shier, H. (2001). Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations. 
Children & Society 15: 107-117. 

Projekt Egen växtkraft har låtit översätta artikeln till svenska. Översatt har artikeln titeln: Vägar till 
delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter. (www.handikappforbunden.se)

Sinclair, R. (2004). Participation in practice: Making it meaningful, effective and sustainable. Children 
& Society 18: 106-118.
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Det är viktigt att alla barn och ungdomar får säga vad de tycker och att vuxna lyssnar och 
tar barnens åsikter på allvar. Men det är faktiskt extra viktigt för barn och unga som har en 
funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. De möter betydligt fler vuxna med åsikter 
som påverkar barnens vardag under uppväxtåren.

Barn och unga med funktionsnedsättning får ofta stöd från många olika personer. Det kan 
vara assistenter hemma och i skolan, förskollärare och lärare, sjukgymnaster på habiliteringen, 
audi onomer och ingenjörer på hörselhabiliteringen, konsulenter på syncentralen, handläggare 
i kommunen och på försäkringskassan, specialpedagoger, teckentolksinstruk tö rer, IT-tekniker 
och många andra. 

Barnen och deras familjer kan ha många kontakter samtidigt och antalet personer de möter 
blir med tiden allt fler.

Hur påverkar det barnets liv?
Alla dessa människor påverkar på ett eller annat sätt barnets dagliga liv. Det kan finnas många 
åsikter om vad som är barnets bästa. Därför bör planering och beslut som rör barn alltid 
grunda sig på samtal med barnen själva och med deras föräldrar.

•  Vad betyder det att ett barn eller ung person har möjlighet att säga sin mening när hon eller 
han får insatser av olika slag?

•  Och vad händer med barn och ungdomar som inte får vara delaktiga? Hur påverkas deras 
utveckling? Och hur formas deras tillit till sig själva och sin förmåga att ta ansvar för och styra 
sina liv? Kan en människa bli självständig som vuxen utan att ha erfarenhet av delaktighet 
under uppväxten? 

Vi är många som ska lyssna
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En bild av familjens kontakter
På nästa uppslag möter du Frida och hennes värld. Så kan en ”kontaktkarta” se ut för en familj 
när något av barnen har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. 

Frida träffar väldigt många vuxna utanför familjen, men Frida är inte på något sätt unik. Så här 
ser det ut för många barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer. Dessutom 
har vi inte fått med alla stödkontakter Frida kommer att ha under sin uppväxt – de är mång-
dubbelt fler.

Kartan visar olika funktioner som finns inom stödverksamheterna. Men Frida möter inte 
funktioner utan personer – och dessa personer byts ut allt eftersom tiden går. Om familjen bor 
i en storstad är personalomsättningen särskilt hög, ofta med bristande kontinuitet som följd. 
Saknas det då dokumentation om vad Frida och hennes föräldrar anser, så måste familjen be-
rätta om sin situation och sina behov om och om igen. 



 

 

 

 

 

 

 
Tycker du att bilden på Frida och hennes stödkontakter ser rörig ut?  
Så ser verkligheten ut för många för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.  
Och ändå är inte alla kontakter med...

Det blir en del extra kontakter

Barn och ungdoms habilitering
habiliteringschef, läkare, kurator,  
psykolog, sjukgymnast, arbets
terapeut, pedagog, logoped, sjuk
sköterska, sekreterare

Logoped
mottagning

Tolkcentral

Hör och syncentral

BUP, psykiatrisk  
öppenvård

Försäkringskassan
vårdbidrag, bilstöd

Specialpedagogiska  
skolmyndigheten
resurscenter, rådgivare, läromedel

Hjälpmedelscentral
hjälpmedelskonsulent 
hjälpmedelstekniker 
hjälpmedelsleverantör

Regionsjukvård
specialistvård

Dataresurs
center

Folktandvård, specialisttandvård
tandläkare, tandsköterska, tandhygienist, 
tandtekniker

l Landstinget

l Staten



 
  

 

 

 

 

Frida
lillebror, mamma och pappa

Länssjukvård
Barn och ungdomsmottagning,  
rehab enheter, akut, vårdavdelning,  
labb, röntgen med flera

Primärvård
distriktsläkare, distriktssköterska, 
MVC, BVC

Socialtjänsten
socialchef, biståndshandläggare 
socialsekreterare, LSShandläggare 
färdtjänsthandläggare

Förskola
verksamhetschef 
pedagoger, barnskötare

Resursenhet

Skola
rektor, specialpedagog 
fritidsassistent, skolsköterska 
skolpsykolog, assistent 
skolläkare, kurator, vaktmästare

l Kommunen

samt privata utförare

Bostad med  
särskild service
enhetschef, personal

Stödenhet
klientombud, personligt ombud

Daglig verk samhet
enhetschef, personal
ombud

Korttidshem
föreståndare, personal



Hur ska jag få en bra skolmiljö  
om man inte lyssnar ordentligt på 
vad jag säger? 

Ebba från Egen växtkrafts expertgrupp 

av barn och ungdomar
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Varför ska barn  
komma till tals?
Det finns flera starka skäl till att barn och ungdomar  
med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i planering 
och beslut som rör dem:

• Det tillhör barns och ungas rättigheter

• Barn och unga vill påverka

• Barn kan – mer än vuxna tror

• Barn och vuxna ser olika på samma sak och tycker olika saker är viktiga

• Delaktighet främjar hälsa, självständighet och frigörelse

• Insatser som svarar mot barns behov gör störst nytta

• Barns och ungas delaktighet gynnar också verksamheten och personalen
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Barn och vuxna värderar olika
Barn och unga är naturligtvis experter på hur de själva upplever sina liv. Om vi vuxna ska  
få tillgång till deras åsikter och erfarenheter måste vi visa att vi anser att barnen och ung
domarna är kompetenta. Och trovärdiga. 

Barn och vuxna tycker ibland olika om vad som är viktigt. Det beror delvis på att barn lever 
mer i nuet och det styr deras upplevelser och tolkningar av en viss situation. Det påverkar 
också barns uppfattning om vilket stöd som behövs. Vuxna som ska fatta beslut kring åtgärder 
kanske snarare tänker på framtida konsekvenser, med siktet inställt på en för barnet avlägsen 
framtid. Barn kan se andra möjligheter än vuxna, till exempel andra lösningar på problem. 

Det handlar också om att barn och vuxna tänker på olika sätt. Barn blandar känslor, fantasier 
och fakta som om det vore samma sak – en logik som kan vara svår för vuxna att tolka. Det 
här visas i en studie om barns sjukvårdsrädsla som bygger på barns berättelser om att vara sjuk.  

Ser olika på samma sak
En omfattande europeisk studie visar att föräldrar skattar barns livskvalitet betydligt lägre än 
barnen själva. Däremot uppger barnen att de känner mer smärta än föräldrarna tror. Studien 
bygger på svar från 500 barn med cerebral pares i åldern 8-12 år från sju europeiska länder. 

Både barns och vuxnas perspektiv behövs
För att barns behov ska bli rätt uppfattade och för att vuxna ska dra rätt slutsatser vid plane-
ring och beslut om insatser är det nödvändigt att vuxna får tillgång till barnets eget perspektiv 
– redan i början av beslutsprocessen. Projektets erfarenheter är att barn och ungdomar kan 
ha svårt att följa professionens råd och anvisningar. Orsaken är att vuxnas idéer om insatser 
helt enkelt inte är förankrade i barnens vardag. Det här uttrycker bland andra ungdomarna i 
projektets expertgrupp och yngre barn som projektets medarbetare samtalat med.



Varför? 21

Vuxna är alltså beroende av barns expertis om sig själva för att planering och beslut ska bli 
enligt barnets bästa, så som det uttrycks i barnkonventionen och svensk lagstiftning – och för 
att få avsedd nytta. Barn och unga är å andra sidan beroende av vuxnas förmåga att förutse 
konsekvenser av olika beslut. 

Mamma och 5åriga Frida
möter arbetsterapeuten som frågar hur Frida mår nu efter  
den behandling hon har fått för sina muskler.

Mamma: Det har ju gått riktigt bra eller hur, Frida? 

Frida: Nej, det gick inget bra. Det gjorde jätteont – och nu med.  
Men jag kan ju bita ihop vet du, mamma.

Referenser: Forsner, M. (2006). Att vara barn i sjukdom och sjukvård – barns berättelser om sina  
upplevelser av sjukdom och sjukvårdsrädsla. Avhandling. Umeå universitet.

White-Koning, M., Arnaud, C., Dickinson, HO., Thyen, U., Beckung, E., Fauconnier, J., McManus, V., 
Michelsen, SI., Parkes, J., Parkinson, K., Shirripa, G., Colvert, A. Determinants of  child-parent agreement 
in quality-of-life reports: a European study of  children with cerebral palsy. Pediatrics, 2007 (4) pp 8-4-814.

Øvereide, H. (2010). Samtal med barn. Lund: Studentlitteratur.
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Jag tror att det stärker ens självkänsla  
om man får vara med och bestämma. 

Jag har alltid uppfattat att de som ger mig 
insatser är väldigt lyhörda. Det är jättebra, 
tycker jag.

Agnes från Egen växtkrafts expertgrupp 

av barn och ungdomar
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För att må bra är det viktigt att bli litad på, respekterad, inkluderad och involverad i frågor 
som rör en själv. Dessutom är det viktigt att bli bemött som trovärdig, kapabel och kompe
tent. Det tycker barn och ungdomar själva.

Slutsatsen ovan är ett resultat i en svensk undersökning av hur barn i åldern 10-12 år själva ser 
på sin hälsa och sitt välbefinnande. Det finns fler undersökningar som visar på samma sak. 
Bland annat har tio nordamerikanska studier visat att hälsan för barn mellan 4 och 12 år påver-
kades positivt när de fick mer inflytande i förskolan respektive skolan. 

Viktigt att se sitt eget sammanhang
För att må bra behöver vi människor uppfatta vår tillvaro som begriplig, hanterbar och me-
ningsfull. Det beskrivs i teorin om känslan av sammanhang, KASAM. 

Känslan av sammanhang gör att den egna situationen går att förstå, att problem och svårighe-
ter går att hantera och att det finns en mening med saker och ting. Den här känslan utvecklas 
under barn- och ungdomsåren hos människor som upplever att de själva och det de gör är 
betydelsefullt. Därför behöver barn möta lagom stora  utmaningar – som går att begripa och 
hantera tillsammans med trygga vuxna. Det här gäller inte minst för barn och unga som behö-
ver kommunikationsstöd och kognitivt stöd.

Delaktighet främjar också självständighet 
Självbestämmande och autonomi är en form av delaktighet – och ett resultat av delaktighet. 
Barn och ungdomar behöver hjälp av kompetenta vuxna för att utveckla sin identitet och växa 
socialt. Det handlar bland annat om att få stöd för att uttrycka sina behov och önskningar. 
Föräldrar är oftast de som förstår barnet bäst. Det gäller speciellt små barn samt barn och 
ungdomar med kognitiva svårigheter eller som kommunicerar på annat sätt än med tal.

Delaktighet är bra för hälsan 
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Vuxna kan också visa vägen genom att vara förebilder, uppmuntra och sätta gränser. Det hand-
lar om att så tidigt som möjligt ge barnen verktyg att på sikt klara sig själva. Finns förutsätt-
ningar för delaktighet utvecklar barn och unga kompetensen att sköta sin vardag och ta ansvar 
för träning, medicinering och att föra sin talan och be om hjälp. Man växer med uppgiften och 
en bättre självbild och självkänsla gör steget in i vuxenvärlden lättare. 

Barnen behöver föräldrarnas stöd i den här processen, de behöver föräldrar som överlåter så 
mycket som möjligt till barnen och ungdomarna själva. Det är sällan lätt att släppa en del av 
kontrollen, särskilt inte om barnet behöver mediciner för att överleva eller om barnet vanligen 
har med sig en assistent eller ledsagare. 

Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, har tagit fram ett material för att 
stödja vuxenblivandet hos ungdomar med funktionsnedsättning. Materialet, som har titeln Ge 
mig vingar som bär – om transitionsprocessen mot vuxenlivet, vänder sig till föräldrar och andra 
viktiga vuxna i ungdomarnas vardag.

Referenser: Bremberg, S. & Wennerholm Juslin, P. (2004). När barn och ungdomar får bestämma mer 
påverkas hälsan. En systematisk forskningsöversikt. Statens Folkhälsoinstitut.

Kostenius, C. (2008) Giving Voice and Space to Children in Health Promotion. Avhandling. Luleå tek-
niska universitet.

Antonovsky, A.(2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur.

Ge mig vingar som bär – om transitionsprocessen mot vuxenlivet. Guide till föräldrar och andra betydelse-
fulla vuxna. Beställes via www.rbu.se
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Jobbet blir roligare när barnen och ungdomarna är engagerade i sin situation. Det säger 
personal som Egen växtkraft haft kontakt med. Och engagerade och motiverade med
arbetare är också ett mervärde för organisationen. 

Medarbetare som trivs stannar längre på sin tjänst och utvecklar sitt arbete. Och personal som 
har kontakt med en familj under längre tid kan förstås lättare skapa en förtroendefull relation, 
både till barnet och barnets föräldrar och syskon. Det ökar i sin tur möjligheterna att utforma 
det stöd som är rätt för varje enskilt barn. 

Egen växtkraft har frågat personal i olika verksamheter hur deras arbete påverkas av barns och 
ungas delaktighet. Projektet har också frågat hur medarbetarna påverkas som personer. Svaren 
pekar på att delaktigheten ger en mängd fördelar. Det handlar bland annat om att barns del-
aktighet behövs i beslutsprocessen för att insatser och åtgärder ska göra största möjliga nytta. 
Men det finns fler fördelar.

Barns delaktighet underlättar jobbet
Så här säger några personer som arbetar med att ge stöd åt barn och unga med funktionsned-
sättningar:

”Tror jag på barnet får jag barnet med mig och då går det lättare.”

”Grunden är att få ett samspel. Annars blir det ju inget av mitt arbete! Att nå barnet är ju vad 
jobbet går ut på, för att nå målen helt enkelt. Annars blir det helt fel.”

”Man kan ju inte utgå från att föräldrar och barn tycker samma sak. Risken är stor att man inte 
får reda på barnens tankar om man inte frågar.”

”Numera känns en utredning inte färdig om jag inte har pratat med barnet.”

Gynnar personalen och verksamheten
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”Har lärt mig att vara tydligare, så att barnet har en chans att förstå. Det är mitt ansvar att det 
fungerar, det är jag som har makten.”

”Har fått mer insikt om vad som är viktigt för barnet – och på vilket sätt, mer än jag förstod 
tidigare.”

Personliga vinster
Egen tillfredsställelse, bekräftelse, kul och spännande – det är uttryck som personal använder 
för att beskriva de personliga vinsterna av att barn är delaktiga:

”Spännande att få inblick i barnens tankevärld.”

”Roligt och spännande att få ta del av barnens egna frågor och funderingar som kanske ingen 
tänkt på.”

”Det är en utmaning. Man utvecklar sig själv när man ser barnen som jämbördiga. Det ger en 
bredare kunskap. Kul också, barnen säger många tänkvärda saker.”

”Jag har förändrats av arbetet. Nu känns det mer som jag är på barnets sida än tidigare.”

”Genom att jobba med barns delaktighet är jag med om att göra världen lite bättre!”

Vad är en bistånds- eller LSS-handläggare? En person anställd i kommunen som arbetar på upp-
drag från socialnämnden med att utreda och på delegation fatta beslut om bistånd antingen enligt både 
Socialtjänstlagen, SoL, och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller enbart LSS.
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Jag får bättre koll på vilken insats  
som passar barnet och gör bra från början. 
Det gör jobbet mer intressant och roligt.

Gunilla, LSShandläggare vid stadsdelen  

HägerstenLiljeholmen, Stockholms kommun



28 Varför? 

”Barnperspektiv” är mångtydigt och används bland annat som ideologiskt begrepp. I till 
exempel barnkonventionen speglas synsättet att barn är samhällsmedborgare. ”Samhällets 
barnperspektiv” och ”barnrättsperspektiv” är fler begrepp med bäring på handläggning av 
insatser till barn. Och – barnperspektiv är inte alltid barnets perspektiv.

Vuxnas barnperspektiv – är den kunskap om barn som vuxna utgår från när de avser att göra 
något utifrån barnets bästa. Att ha ett barnperspektiv innebär att ta tillvara barns erfarenheter, 
uppmärksamma och försöka förstå hur barnet uppfattar en situation och hur barnet agerar. 
Vuxnas perspektiv kan därför skilja sig från hur barnet upplever och förstår samma situation 
– barnets eget perspektiv.

Barnets eget perspektiv – vad barnet själv ser, hör, upplever och känner – det som är hennes 
eller hans verklighet. Det egna perspektivet tillför alltså barnets erfarenheter, iakttagelser och 
förståelse av sin tillvaro här och nu.

Samhällets barnperspektiv – att inför varje beslut eller åtgärd överväga om frågan kan röra 
barn och i så fall på vilket sätt. Det handlar om att se det med barnets ögon. Om beslutet eller 
åtgärden har konsekvenser för barnet, ska hänsyn tas till barnrättsperspektivet.

Barnrättsperspektivet – att samhällsföreträdare beaktar varje barns rätt att leva och utvecklas 
utifrån sina egna förutsättningar och behov. Det ska göras vid all planering och alla beslut som 
rör barn. Barn ska alltså kunna komma till tals vid alla beslut som rör dem och varje barns 
intressen ska uppmärksammas och övervägas. Det ska avsättas tillräckliga resurser, finansiella 
och andra resurser. Dessutom ska föräldrar ha förutsättningar att utöva sin föräldraroll och sitt 
föräldraansvar för barnets bästa.

Olika barnperspektiv
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Referenser: Sommer, D., Pramling Samuelsson, I. & Hundeide, K. (2010). Child Perspectives and 
Children’s Perspectives in Theory and Practice. London: Springer.

Halldén, G. Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. Pedagogisk forskning i Sverige. 
2003; nr 1-2, s 12-23.

Qvarsell, B.( 2001). Det problematiska och nödvändiga barnperspektivet. I Montgomery & Qvarsell 
(red) Perspektiv och förståelse. Att kunna se från olika håll. Stockholm: Carlssons.

Englundh, E. (2008). Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande. Statligt ansvar – regionalt lärande? 
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Janusz Korczak, J. (1929/1988) Barnets rätt till respekt. Stockholm: Natur och Kultur.

”Ni säger: Det är tröttsamt att umgås med barn.

Det är riktigt.

Ni tillägger: Därför att man måste sänka sig till deras nivå, 
böja sig, kröka på ryggen, göra sig liten.

Men där tar ni fel.

Det är inte det som är det tröttsamma. Det är snarare det 
faktum att man måste höja sig så att man når upp till deras 
känslor. Sträcka på sig, göra sig längre, ställa sig på tå.”

Janusz Korczak, polsk författare, 

barnläkare och pedagog, del tog 

i det offentliga samtalet om 1924 

års Genèvedeklaration. Många 

menar att han lade grunden till 

begreppet ”barnets bästa”.
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Barn är kompetenta, reflekterar över sig själva och vill vara med och säga sitt.  
Även små barn kan det – förutsatt att de får frågor och information på ett sätt  
som de förstår. 

Barn kan redan vid tidig ålder delta i planering och beslut av åtgärder som påverkar den egna 
vardagen. Och genom att vara delaktig och bli bekräftad utvecklar barn och ungdomar skicklig-
het i att kommunicera, prioritera och argumentera kring sina behov – att tydligt uttrycka och 
visa sitt perspektiv. 

Idag finns kunskap om att

•  barn tidigt kan förmedla sina upplevelser och uttrycka sina behov. Små barn gör det ofta 
med kroppen. 

•  en 1,5-åring kan fantisera och tänka ut händelser för framtiden. 

• barn redan i 2-årsåldern bearbetar och reflekterar över sin situation. 

• 3-åringar upplever att de kan dela upplevelser med andra och påverka andra.

•  4-åringar kan konstruera föreställningar om relationer. De kan också berätta om och  
värdera sig själva och andra utifrån avsikter, inte bara utifrån beteende.  

•  4-åringar kan uttrycka vad hälsa betyder för dem och också beskriva och förstå hur deras 
och andras beteende påverkar hälsan.

• 6-åringar kan förstå och bedöma sin egen kapacitet och sina begränsningar.

•  från 6 års ålder är barn kompetenta att skatta sin finmotoriska förmåga och själva sätta mål 
för sin arbetsterapi. 

Barn kan – mer än vuxna tror
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Referenser: Hartman, S. & Torstenson-Ed, T. (2001) Barns tankar om livet. Stockholm: Natur  
& Kultur. 

Missuna, Pollock, Law, et al. ( 2006). Examination of  the Perceived Efficacy and Goal Setting System 
(PEGS) with Children with Disabilities, Their Parents and Teachers. The American Journal of  
Occupational Therapy (60); 204-214.

Renlund, C. (2008). Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Barn om sjukdom och funktionshinder och om 
hur vi kan hjälpa. Stockholm: Gothia.

Øvereide, H. (2010). Samtal med barn. Lund: Studentlitteratur.

Trots denna kunskap är det fortfarande vuxnas perspektiv och tolkningar av barn som domi-
nerar. Men det är väsentligt att vuxna har – och visar – respekt för barnets perspektiv för att 
förstå hur barn genom sina erfarenheter själva bidrar till sin kompetensutveckling. Om barn 
får chansen att vara delaktiga på sina villkor och visa vad de kan bidra med, då förändras också 
vuxnas föreställning om barnets förmåga. Med tilltro till barnets kompetens blir mötet mellan 
barn och vuxna ett annat. 
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Det hör till barns och ungdomars rättigheter att få säga vad de tycker och tänker, känner 
och vill i frågor som rör dem själva. Vuxna har skyldighet att lyssna och bry sig om det  
barnen uttrycker. Vuxna får också stå för den långsiktiga planeringen. Barn och unga har 
rätt att leva här och nu.

Barnkonventionen
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, artikel 12:1, har varje barn 
rätt att vara delaktig i frågor som rör henne eller honom – och att bli lyssnad på.

”  Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.”

Barnkonventionen slår fast att vuxna ska lyssna på barn oavsett barnets ålder. Barn ska också 
få möjlighet att komma till tals så snart hon eller han har förmåga att uttrycka sig. 

Mognad kopplas här till vuxnas skyldighet att ta hänsyn till barnets åsikter. Men formulering-
arna ”mognad” och ”så snart barnet har förmåga att uttrycka sig” innebär samtidigt att barns 
kompetens ifrågasätts. Uttrycken problematiseras inte heller i förhållande till barns rätt till 
kommunikationsstöd, alltså att få förutsättningar att uttrycka sig. Argument för barns rätt till 
stöd för att utöva sin rättighet att kommunicera finns istället att hämta i funktionshinderkon-
ventionen.

Funktionshinderkonventionen
I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 7:3, betonas skyl-
digheten att stödja barn att utöva sin rätt att komma till tals. Där står att:

Barn har rätt att vara delaktiga
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” Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att 
fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på samma villkor som för andra 
barn och erbjudas stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder för att utöva 
denna rättighet.”

Barns och ungdomars rätt enligt lag 
I bland annat Socialtjänstlagen, SoL, och Lag om stöd och service till vissa funktionshind-
rade, LSS, finns bestämmelser om att barn ska få relevant information och ges möjlighet att 
framföra sina åsikter i samband med insatser. Där står också att barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Motsvarande rätt finns ännu inte införd 
i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. 

Referenser: Socialtjänstlagens (201:453) 3 kap. 5 § handlar om barnets rätt att komma till tals. 2011 
infördes en motsvarande bestämmelse, § 8, även i LSS, Lag (1993:397) om särskilt stöd och service till 
vissa funktionshindrade.
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Jag tycker att vuxna ska lyssna på  
vad barn och ungdomar säger. Inte bara 
göra som de själva tycker. Vi vill också 
vara med!

Malin från Egen växtkrafts expertgrupp 

av barn och ungdomar
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Barn vill vara delaktiga i planering och beslut som rör dem själva. Forskare har visat att 
barn sätter värde på att vara med i beslutsfattande processer. 

I en engelsk undersökning intervjuades 21 barn i åldern 5-18 år om möten med social service 
av olika slag. De flesta av barnen hade utvecklingsstörning och en tredjedel behövde kommu-
nikationsstöd. Barnen njöt av att vara delaktiga, bli lyssnade till och få möjlighet att välja. De 
kunde bland annat välja personalens tillvägagångssätt för att ta reda på vad barn tycker inför 
utredningar om vad barn behöver för socialt stöd (berätta historier, rita, leka etc). 

En annan engelsk studie visar också tydligt att barn vill vara delaktiga. I det här fallet gäller 
det barns kontakter med hälso- och sjukvården. Barnen i studien ville få information om vad 
som skulle hända och om effekterna av olika behandlingar och insatser. Barnen ville också att 
hälso- och sjukvårdspersonalen skulle fråga hur barnen såg på sin situation och sin hälsa. De 
ville också själva berätta för personalen – inte bara genom mamma och pappa.

What helps when it hurts heter ytterligare en undersökning i vilken barn mellan 4 och 16 år till-
frågats om sin uppfattning om den egna rollen i att minska smärta i olika situationer. Ganska 
få barn beskrev att de hade gjort på något särskilt sätt, men nästan alla barn uttryckte på olika 
vis att de minskat smärtan genom att själva vara aktiva.

Barn vill vara delaktiga

Referenser: Cavet, E. & Sloper, P. Participation of  Disabled Children in Individual Decisions About 
Their Lives and in Public Decisions about Service Development. Children & Society Volym 18 (2004), 
pp 278-290.

Boylan, P. (2004). Children’s Voices Project. Feedback from children and young people about a their expe-
rience and expectations of healthcare. Commission for Health Improvement. www.cgc.org.uk

Franck, L. S.; Sheikh, A. & Oulton, K. What helps when it hurts: children’s views on pain relief. Child: 
care, health and development. (2008), pp 430-438.
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Barn vill inte bli underskattade
”Många tror att jag är så skör, att jag inte klarar av saker och ting. Men då känner jag att 
jag ska visa dem att jag kan.”

Det säger Agnes, som går i gymnasiet och som är en av experterna i den grupp av barn och 
ungdomar som bidragit med sina erfarenheter till projektet Egen växtkraft. Här diskuterar hon 
med Louise och Emmy, som också var med i gruppen. Flera av ungdomarna arbetar aktivt på 
att forma bilden av sig själva för att bli rätt uppfattade och beskriver sina strategier vid kontakt 
med nya vuxna.

Louise: När jag är på möten tänker jag på att visa att jag är självständig och kan prata för mig 
själv. Och får man tid över, då drar jag det där med att jag åker slalom fast jag är blind. Det kan 
faktiskt ge lite effekt. 

Louise påpekar att hon också undviker att ta upp saker som är problematiska vid första träffen.

Louise: De vet ju ofta lite grann, men man tar inte upp för mycket dåliga saker för då får de fel 
intryck. Utan att man tar fram det som är bra – då blir det bäst resultat och då lyssnar de bäst. 

Emmy: Jag kör bara på och är som jag är. Det kanske tar ett tag, men jag känner att till slut 
måste de inse att jag är som vem som helst.

Emmy tillägger att det är viktigt att hon själv får visa vem hon är när hon möter nya människor. 
Hon tycker inte om när andra berättar att ”Emmy har Aspergers syndrom och därför gör hon 
så här eller så där”.

Emmy: Det kan bli problematisk när jag sedan träffar de här personerna själv för då har de fått 
en bild av mig som kanske inte stämmer. Det är synd. De vet inte vem jag är utan tror att jag 
är någon helt annan. De kanske bara har fått höra om mina problem, men jag är ju en ungdom 
– ingen sjukdom.
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Jag har mött mycket okunskap  
bland vuxna som man faktiskt skulle 
kunna ändra på – bara genom att prata 
mer med ung domar, få in det lite mer 
som vardag i samhället.

Louise från Egen växtkrafts expertgrupp 

av barn och ungdomar



När de frågar mig saker  
brukar jag tänka efter en stund 
innan jag svarar. Jag måste få tid  
att tänka först.

Malin från Egen växtkrafts expertgrupp 

av barn och ungdomar
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Vad behövs?
Vissa förutsättningar måste vuxna skapa för att barn  
och ungdomar ska kunna vara delaktiga i möten med 
vuxna som ger dem stöd, bland annat:

• Tillräckligt med tid

• Dialog mellan barn och vuxna

• Att barn får möjlighet att utveckla förmågan att vara delaktig

• Delaktiga föräldrar

• Personal som ser barns kompetens

• Chefer som lyssnar och stöttar sin personal

• Att barn har kunskap om den egna funktionsnedsättningen
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En dialog mellan barn och vuxna är en förutsättning för att barn ska kunna använda sig  
av sin rätt att vara delaktiga när insatser planeras, beslutas och genomförs. Dialogen är 
också nödvändig för de vuxna som möter barnen. Samtliga parter behöver få tillgång till 
varandras kompetens och perspektiv.

Vuxna kan till exempel dela med sig av sin kunskap om den funktionsnedsättning eller sjuk-
dom som barnet har. Vuxna kan förklara vad olika insatser innebär, till exempel vad ett kort-
tidshem är. Vuxna kan också göra sammanhanget begripligt för barnen genom att berätta vad 
som ska hända och vad personalen kan hjälpa till med. 

Barn och ungdomar kan förklara hur de uppfattar sin funktionsnedsättning eller sjukdom och 
hur hon eller han uppfattar sig själv och andra i sin omgivning. Vuxna behöver också få veta 
vad barnet tycker är viktigt i livet just nu, vad barnet har för intressen och vad hon eller han 
förväntar sig och hoppas på. Det är också viktigt att barn och ungdomar får tillfälle att berätta 
vad de är oroliga eller rädda för. 

Barn behöver inte ta ansvar för allt
Samtidigt som barn och ungdomar har rätt att delta i den process som leder fram till att de får 
ett visst stöd, ska de inte behöva ta ansvar för alla delar i processen. Barn ska kunna vara trygga 
i att vuxna tar ansvar för planering och viktiga beslut som kräver vuxnas kompetens. Det är 
också vuxna som får ha det långsiktiga perspektivet. Barn och unga har rätt att leva i nuet.

Dialog mellan barn och vuxna
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Övning ger färdighet
Delaktighet är något man lär sig genom att vara delaktig. Förmågor utvecklas av de 
erfaren heter vi människor gör, till exempel erfarenheter av att ta initiativ och av att bli  
inbjudna. Vi lär oss också mycket av att se resultaten av uthållighet och envishet. 

Projektets erfarenhet när det gäller barns möjligheter att utveckla sin förmåga att vara delaktig 
är ”ju tidigare, desto bättre”. Även riktigt små barn bör alltså ha möjlighet att vara delaktiga när 
de får stöd av vuxna på grund av sin funktionsnedsättning.

Tillräckligt med tid är A och O
För att det ska fungera i praktiken behöver barnen och ungdomarna få tillräckligt med tid för 
att uttrycka sig. De behöver också få rätt stöd för att kunna göra det, till exempel ha tillgång 
till de kommunikationshjälpmedel de behöver. Och: Vi vuxna ska lyssna på barnen och ung-
domarna och bekräfta dem – visa att vi hört, att vi förstått och också visa hur vi kommer att 
använda den kunskap vi fått genom barnen. (Se nivå 3 i delaktighetsmodellen på sidan 10).

Samtidigt som barn lär sig hur de kan vara med och påverka sin situation, växer insikten och 
känslan av att de faktiskt kan vara delaktiga. Vuxna kring barnet behöver tänka på detta och 
agera därefter. Det gäller föräldrar och det gäller personal som ger stöd av olika slag. Det gäller 
också de personer som utformar regler och riktlinjer och som bestämmer hur verksamheten 
ska byggas upp och fungera.

Referens: Alderson, P.(2007). Competent children? Minor’s consent to health care treatment and 
research. Social Science & Medicine (65) 2272-2283.

Egilson, S. & Hemmingsson, H. (2009). School participation of  pupils with physical and psychosocial 
limitations: a comparison. British Journal of Occupational Therapy. (4) pp 144-152.

Söderbäck, M. (red. (2010) Barns och Ungas rätt i vården. Stiftelsens Allmänna Barnhuset.
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Barn med funktionsnedsättningar behöver stöd av sina föräldrar på samma sätt som andra 
barn. Men de är beroende av sina föräldrar i fler situationer och ofta under längre tid i 
livet. Barnens delaktighet börjar därför med föräldrarnas delaktighet. 

Det utökade föräldraansvaret innebär att se till att barnet får de stödinsatser som hon eller han 
behöver för sin utveckling och hälsa. Därför måste föräldrarna ta reda på vilka insatser som 
finns, vad insatserna innebär, vart man ska vända sig och också se till att barnet verkligen får 
stödet. Det här – ofta tunga – ansvaret behöver återföras till verksamheterna.

Föräldrars delaktighet förutsätter också kunskap och stöd. Bland annat för den viktiga föräldra-
uppgiften att prata med barnet om funktionsnedsättningen och förklara vad som ska hända vid 
besök i olika stödverksamheter. 

En annan viktig uppgift för föräldrarna är att se till att barnet kommer till tals i de här sam-
manhangen. Det handlar om att säkra barnets möjlighet att skaffa sig erfarenhet i att uttrycka 
sin åsikt från första början och vidare genom uppväxten, i alla de möten barnet har med vuxna 
som ger stöd och insatser.

Personalens stöd till barn via föräldrarna kan till exempel vara att

• ge föräldrarna stöd i att tala med sitt barn om funktionsnedsättningen.

• hjälpa föräldrarna att utveckla barnets kommunikation.

•  erbjuda samlad information på olika sätt – muntligt och skriftligt, via till exempel informa-
tionsblad, en internetportal etc.

•  minimera antalet kontakter och mötestillfällen genom att samverka bättre – över verksam-
hetsgränserna.

Barns delaktighet går via föräldrarna
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Föräldrars inflytande och delaktighet utövas genom barnens och ungdomarnas delaktig
het. Genom att barnen förstår – får information och erfarenhet som blir till kunskap – får 
också föräldrarna kunskap, bland annat om barnets kompetens.

Föräldrar lär genom att få syn på barnets kunskaper, att förstå en situation på nytt sätt med 
hjälp av barnets ”glasögon”. Barnen är visserligen beroende av sina föräldrar för att kunna vara 
delaktiga fullt ut i planering och beslut av stöd. Men föräldrar behöver också hjälp av sina barn. 
Föräldrarna behöver få veta hur barnen ser på saken för att förstå hur de som föräldrar bäst 
kan stötta sina barn i att vara delaktiga.

Det är barnets inflytande och delaktighet som är utgångspunkten för resonemanget. Föräldrar-
nas delaktighet blir här ett medel för att nå målet: Barnens delaktighet. 

Föräldrars delaktighet går via barnen
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En viktig förutsättning för barns delaktighet i mötet med olika verksamheter är vad man 
kan kalla barnkompetent personal. Den allra viktigaste ingrediensen i barnkompetensen är 
tilltron till att barn och ungdomar har förmågan att reflektera över sin situation och fram
föra sina åsikter. 

Den formella utbildning som krävs för olika yrken inom stödverksamheterna är naturligtvis 
också en del av barnkompetensen, liksom kunskapen om barns generella utveckling och be-
hov. Men i just det här sammanhanget handlar barnkompetens också till stor del om att kunna 
kommunicera med barn som har olika förutsättningar. Till det krävs kunskap, men också ett 
visst mått av påhittighet. 

Kommunikation. Personalen behöver ha kunskap om olika alternativa kommunikationssätt, 
men också kunna se vilka kommunikationssätt som kan passa vid vilket tillfälle. Ibland kanske 
man får uppfinna – eller åtminstone utveckla – metoder. Det handlar också om att väcka bar-
nets intresse och motivation. Att ha barnkompetens innebär att utgå från det självklara att alla 
barn i alla åldrar har något att berätta om sin situation. 

Personalen behöver också bygga upp en relation till barnet. En förutsättning för verklig delak-
tighet är faktiskt att barnet vill samarbeta – och det vill de flesta barn om det skapas en relation 
mellan barn och personal.

Förberedelser. Barnkompetent personal förstår vikten av att barn och föräldrar är väl förbe-
redda innan de möter personalen och dess verksamhet. Både barn och föräldrar behöver veta 
vad som ska hända, vilka de ska möta och varför mötet äger rum. 

Information. Personalen har utvecklat information om verksamheten som riktar sig till barnet. 
Man har också tagit fram information som riktar sig till föräldrarna utifrån kunskapen om vad 
föräldrar behöver veta för att kunna stödja sina barn.

Personal som ser barns kompetens
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I verksamheter som ger stöd behöver all personal

• förstå varför barn ska få utrycka sin mening och bli lyssnade till.

• ha hög tilltro till barns kompetens att vara delaktiga.

•  ha gemensamt förhållningssätt och gemensam syn på hur man kan stödja barns delaktighet 
i beslut och insatser.

• ha insikt om vad barns delaktighet innebär.

• förstå vad barn vinner på att vara delaktiga.

• förstå vad verksamheten (och personalen) vinner på att barn och ungdomar är delaktiga.

Referens: Doverborg, E. & Pramling, I. (2003). Att förstå barns tankar. Metodik för barnintervjuer. 
Stockholm: Liber.

Söderbäck, M.(red.) (2010) Barns och Ungas rätt i vården. Stiftelsens Allmänna Barnhuset.

Øvereide, H. (2010). Samtal med barn. Lund: Studentlitteratur.
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Personalen behöver tydligt stöd från ansvariga chefer och politiker i arbetet med att  
stärka barns möjligheter att påverka sin situation. Tillgång till tid är ett exempel på stöd. 
Det gäller personal i alla verksamheter som barn möter.

De förutsättningar som ledningen ger avgör till stor del personalens möjligheter att utveckla 
barns delaktighet i verksamheten. Det handlar både om att ge utrymme i form av tid och att 
uppmuntra idéer, om att ge stöd genom tydliga mål, genom verksamhetsledningens beslut och 
i form av politiska beslut – liksom stöd i genomförandet av besluten. 

Chefen behöver ha insikt om skillnaden mellan vuxnas barnperspektiv och barnets eget per-
spektiv och vad det innebär i praktiken. En chef  med den förståelsen kan se till att medarbe-
tarna har förutsättningar att utveckla barns och ungas delaktighet i verksamheten.

Stöd genom policydokument (handlingsplaner)
Personal kan få stöd i sitt arbete för barns delaktighet genom ett konkret, välförankrat och 
politiskt beslutat policydokument (se tankarna om skyldigheter i Shiers delaktighetsmodell på 
sidan 13).

Karlskrona kommuns handikappnämnd har antagit en sådan handlingsplan. Den stödjer per-
sonalen att arbeta så att barn blir lyssnade till, får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunk-
ter – och att dessa beaktas. Ledamöterna i handikappnämnden har tagit ansvar för att barns 
delaktighet tar tid: I handlingsplanen står att det krävs resursförstärkning av barnhandläggare 
för att kunna ”upprätthålla ett tydligt barnperspektiv i verksamheten” beträffande barns rätt 
att komma till tals och bli delaktiga.

Chefens funktion: Lyssna och stötta
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Kunskap om den egna funktionsnedsättningen är en viktig förutsättning för barns och 
ungas möjlighet att vara delaktiga. Men barnen har ofta bristande kunskap om sin funk
tionsnedsättning eller sjukdom.

En bra början på kontakten är därför att ta reda på vad barnet vet eller tror sig veta: Vad har du 
för funktionsnedsättning? Vet du varför? Vad innebär funktionsnedsättningen för dig? Berät-
tar du för andra? Vad säger du då? Och hur säger du det?

Barn vet nästan alltid att de ”har något”, redan från småbarnsåren. Men de vet inte alltid vad 
de har, vad det innebär och hur de kan hantera situationen.

Varför är det så viktigt att veta? 
”Något av det viktigaste vi kan hjälpa barn med är vissheten att de själva kan göra något för 
att förändra.” 

Meningen är hämtad ur boken Doktorn kunde inte riktigt laga mig, av Christina Renlund. Hen-
nes erfarenhet som psykoterapeut – liksom projektets – är att barn behöver begriplig kunskap 
om sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom. Den kunskapen är en viktig förutsättning för 
att kunna påverka sin livssituation, till exempel genom att vara delaktig i planering, beslut och 
genomförande av insatser. 

De egna föreställningarna kan skrämma 
Det finns fler viktiga skäl till att barn ska ha kunskap om sin funktionsnedsättning. Kunskap 
före bygger egna – ofta ganska skrämmande – fantasier. Det kan handla om varför barnet fått 
funktionsnedsättningen – det händer att barn tror att de själva på något sätt orsakat skadan. 
Det kan också handla om prognosen: Kan det bli värre? Kan jag bli sämre? 

De här frågorna kan gnaga i det tysta. Därför måste vuxna försöka ge svar trots att fundering-

Vad vet barn om sin funktionsnedsättning?
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arna inte uttalas högt. Att vänta in barnets egna frågor är att lägga för mycket ansvar på barnet. 
Det är vuxna som ska ta initiativet – utifrån barnets nivå. 

Att inte veta om sin skada  
är ju som att inte veta  
om sig själv.

Referens: Renlund, C. (2008). Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Barn om sjukdom och funktionshin-
der och om hur vi kan hjälpa. Stockholm: Gothia.
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Barn lär sig på olika sätt och det finns många vägar till begriplig kunskap om sig själv och 
den egna funktionsnedsättningen, till exempel genom gruppverksamhet av olika slag. Det 
är något som många stödverksamheter och ideella organisationer erbjuder, bland andra 
funktionshinderförbunden. 

Gruppernas syften kan skilja sig åt, men de har alla en social och bekräftande dimension – att 
det finns andra som jag. Projektet vill lyfta fram två exempel på gruppverksamhet som lär barn 
och ungdomar mer om sina funktionsnedsättningar. 

Fyraåringar utvecklar sin hörselidentitet 
Hörselhabiliteringen Rosenlund i Stockholm håller i hörsel- och språkgrupper för barn i åldern 
4-5 år som har hörapparat eller cochleaimplantat. 

Barnen träffas i grupper om fyra-sex barn cirka åtta gånger för att lära sig om sin hörselskada, 
utveckla sin hörselidentitet och bli hörselmedvetna. Barnen får också kunskap om vem som 
gör vad och varför på hörselhabiliteringen. Samtidigt träffas barnens föräldrar i en egen grupp.

Specialpedagogerna som håller i grupperna använder lek och sång för att lära barnen att an-
vända sina hörhjälpmedel och att använda språket för att kommunicera. Barnen övar och får 
på så sätt också redskap för att berätta hur det är att vara hörselskadad och att tala om vilket 
stöd de behöver.

Vuxen med samma funktionsnedsättning leder gruppen
Dyslexiförbundet FMLS ordnar träffar för ungdomar med dyslexi. Tanken är att stärka ung-
domarna genom att visa att det finns hjälpmedel och strategier för att klara skolan trots svå-
righeterna. Och en enda träff  på två och en halv timme räcker långt för att stärka tron på den 
egna förmågan. Inger Rålenius, som leder de här grupperna, har sett ungdomar förvandlas 

Olika sätt att lära om sig själv
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från nonchalanta och ointresserade till ivriga och mycket intresserade. En pojke hade tröjluvan 
långt nerdragen över ansiktet och tittade inte upp överhuvudtaget när han kom till gruppen. 
Men under träffen ”kom han ut ur luvan” och efteråt gick han fram och tackade med orden 
”Det här var ju bra, faktiskt!”

Gruppledaren har själv dyslexi och använder sig av sina egna erfarenheter. Hon berättar om 
hur omöjlig hon upplevde sin situation i unga år, men visar också på tips för att göra tillvaron 
lättare. Ungdomarna känner igen sig i henne och ser att det är möjligt att klara ett liv med dys-
lexi. Kan hon, så kan de.

Det är inte bara ungdomarna som får aha-upplevelser. Föräldrar – som har rollen som åhörare 
under större delen av tiden – blir ofta förvånade över att deras barn har sådan insikt om sin 
situation och kan formulera hur de tycker och tänker.  
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De barn och ungdomar som ingår i projektets expertgrupp säger att de vill få kunskap 
om sin funktionsnedsättning eller sjukdom från sina föräldrar i första hand. Men många 
föräldrar tycker att det är svårt att prata med barnet om funktionsnedsättningen och dess 
konsekvenser.

Projektets erfarenheter är att det är viktigt för både barn och föräldrar att så tidigt som möjligt 
vänja sig vid att tala om barnets funktionsnedsättning. En mamma berättar hur hon pratat med 
sin son om det ända sedan hon vaggat honom i famnen som liten bebis. Hon pratade, vag-
gade och sjöng. Om och om igen. På så sätt bekantade hon sig själv med orden och med sina 
känslor: ”Så att jag är van vid dem när jag ska berätta igen för Elias sedan, när han behöver 
veta och förstå mer.”

Mammans ord fick familjens terapeut att fundera: Om man tidigt pratar om funktionsnedsätt-
ningen – blir det mindre svårt och laddat då? Och: ”Kanske är det så att om föräldrar pratar 
med sitt lilla barn om funktionsnedsättningen så hjälper det föräldrarna att vara nära barnet 
och att läka sorg. Och kanske får barnet på det sättet föräldrar som tidigare orkar och kan vara 
närvarande.”

Temadag förbereder föräldrar för samtal med sina barn 
Resursverksamheten inom Habilitering & Hälsa, i Västra Götalandsregionen, anordnar tema-
dagar för att stödja föräldrar att samtala med sina barn. Föräldrarna får verktyg för att reflek-
tera över hur barnen bygger sin självbild och hur barnet ser på sin funktionsnedsättning.

Frågor som tas upp 

• Vad tror du barnet behöver veta om sig själv? 

• Vad kan barnet säga till andra? 

När föräldrar ska förklara
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• Hur förklarar syskonen funktionsnedsättningen för andra? 

• När är ett bra tillfälle att prata med sitt barn? 

Några tips från temadagarna:

• Tala med barnet tidigt.

• Se till att barnet får kunskap om sig själv.  

• Den som är känslomässigt närmast barnet har ansvar att berätta.

• Utgå från barnets utvecklingsnivå och uttryckssätt.

Referens: Renlund, C. (2008). Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Barn om sjukdom och funktionshin-
der och om hur vi kan hjälpa. Stockholm: Gothia.
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Att ha en syster eller bror med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom ger upphov 
till tankar och känslor som kan vara svåra att hantera. Därför behöver även syskonen kun
skap om funktionsnedsättningen.

Kunskapen hjälper barn att förstå sitt syskon med funktionsnedsättning och förstå familjens 
livsvillkor. Men det är också viktigt för syskonen att få veta om de själva bär på anlag, om funk-
tionsnedsättningen eller sjukdomen kan komma att bryta ut hos dem. Det händer att syskonen 
tror att funktionsnedsättningen smittar. 

Det är alltså viktigt att ge stöd till samtliga barn i familjen. Det allra viktigaste för syskonen 
är – utöver att få kunskap om funktionsnedsättningen – att få träffa andra barn som lever i en 
liknande situation.  

Stöd i syskongrupper 
Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting erbjuder syskongrupper till barn i förskole-
åldern. Samtidigt träffas barnens föräldrar för att utbyta erfarenheter.

Syftet är att hjälpa små barn att hitta ord och uttrycksmedel för sina funderingar. Barnen har 
ett stort behov av att prata om sina tankar och upplevelser på sitt eget vis. Att träffa andra barn 
kan förebygga problem senare i livet. Det blir också lättare att i vardagen prata om sina tankar 
om sig själv och sitt syskon. 

Syskon behöver också få veta 

Referenser: Renlund, C. (2009). Litet syskon: om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom 
eller funktionsnedsättning. Stockholm: Gothia. 

Alwin, A-M. (2008). Ensam på insidan. Syskon berättar. Stockholm: Cura.
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Böcker, filmer och webbplatser kan vara till stor hjälp för föräldrar och personal som ska 
förklara för barn och ungdomar vad en funktionsnedsättning innebär. Informationsmaterial 
ger också barnen och ungdomarna möjlighet att själva ta reda på mer, främst via nätet.

Här ges några exempel på webbplatser och filmer som projektet Egen växtkraft stött på. Tips 
på barn- och ungdomsböcker finns däremot i samlade i slutet av boken (sidan 118). Glöm inte 
att det också finns många nätforum och bloggar, där unga själva presenterar sitt perspektiv!

Webbplatser som förklarar
Det finns webbplatser, bland annat knutna till funktionshinderförbund och vården, som har 
särskilda avdelningar för barn och ungdomar – eller åtminstone lättlästa texter. 

www.bup.nu är en webbplats som hör till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, inom Stock-
holms läns landsting. Webbplatsen informerar om hur BUP jobbar och kan ge ungdomar svar 
på frågor om egna problem och bekymmer.

www.sjalvhjalppavagen.se Självhjälp på vägen är en webbplats om neuro psykiatriska funktions-
nedsättningar som tagits fram av Riksförbundet Attention och Barn- och ungdomspsykiatriska 
kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Barn kan lära sig om bland annat adhd, Aspergers 
syndrom och bipolär sjukdom genom att läsa texter eller lyssna via talande webb. 

Filmer om vad som händer i kroppen och hjärnan
Ninjakoll är ett läromedel om hur hjärnan fungerar och vad det innebär att ha en utvecklings-
störning. Filmen har tagits fram av FUB:s Stiftelse ala, Riksförbundet För barn, unga och 
vuxna med utvecklingsstörning, FUB, och U.N.G., en enhet inom Habiliteringen i Stockholms 
läns landsting. Målgrupp: Ungdomar som själva har en lindrig utvecklingsstörning. 

Informationsmaterial 

Referenser: www.attention-riks.se och www.fub.se
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Webbplatsen Självhjälp på vägen, om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har tagits 
fram av Riksförbundet Attention och Akademiska sjukhuset i Uppsala.
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Jag läste på internet om en tjej som 
 inte visste att hon hade en funktionsned
sättning innan det kom upp i skolan.

Men det ska ju inte komma som en chock  
i klassrummet.

Louise från Egen växtkrafts expertgrupp 

av barn och ungdomar
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Så tycker ungdomarna själva
Är barn och ungdomar intresserade av att få information om sin funktionsnedsättning?  
Vad upplever de för nytta av kunskapen? Vem ska berätta för dem? Och hur?  
Så här tänker några av ungdomarna i projektets expertgrupp.

Agnes: Jag har alltid varit intresserad av att veta varför jag är si eller så. Att inte veta om sin 
skada är ju lite som att inte veta om sig själv. Man vill ju känna sig själv, veta hur man fungerar. 
Jag har lärt mig det mesta om min cp-skada av läkare eller genom att fråga min mamma. Men 
jag har alltid vetat att jag har något, jag har ju aldrig kunnat gå.

Louise: Jag läste på internet om en tjej som inte visste att hon hade en funktionsnedsättning 
innan det kom upp i skolan. Det ska ju komma genom föräldrarna, tyckte hon. Och det tycker 
nog jag också. Jag föddes med synnedsättning och när jag var sex år blev jag helt blind. Jag ber 
ofta mina föräldrar berätta – och jag kan fortfarande få veta sådant som är nytt för mig. Men 
det är ju inte för att de undanhåller saker – de har bara glömt att tala om det. Därför tycker jag 
att man ska fråga, för man vill ju veta.

Emmy: Det verkar vara lite annorlunda för mig. Jag fick veta att jag har Aspergers syndrom när 
jag var tio år, av en psykolog. Men mamma har alltid sagt att det var något speciellt med mig, 
att jag har speciella behov. Så när jag fick diagnosen blev hon jätteglad. Jag blev också glad.

Agnes: Hur har det hjälpt dig att du fått diagnosen?

Emmy: Jag har träffat människor som kan hjälpa mig. Jag har fått en kontaktperson som kan få 
ut mig och bli mer social. Det hade jag inte fått utan diagnos. Diagnosen förklarar också vissa 
saker och gör det lättare att förstå varför jag gör som jag gör. Men diagnosen är inte en lämplig 
förklaring till allt jag gör. 

Agnes: För bara något år sedan fick jag reda på att jag hade ett synfel till följd av cp-skadan 
som gör att man har dåligt lokalsinne och svårt med matte, svårt att fästa blicken… Det är 
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många små grejer. Jag har nytta av att veta det – och det är bra att min mattelärare vet för även 
om jag har pluggat så kan jag ha svårt att till exempel läsa av koordinatsystemet.

Vem informerade dig om ditt synfel?

Agnes: En ögonspecialist, tror jag. Hon är bra, men en negativ grej var att hon sade att jag nog 
inte skulle klara matte B. Det var inte så kul att höra. Först kände jag att det är ingen idé att 
satsa på matten, hon är ju proffs och borde veta. Men sedan, när jag fick G på första provet, 
då kände jag att det går visst. Och idag blev jag godkänd i nationella provet! Men jag kan ju 
inte döma ögonspecialisten så. Hon är proffsig annars, hon tänkte nog inte på hur mycket det 
skulle påverka mig.

Louise: Tror du att hon ville att du inte skulle känna skuld om du inte klarade matten? 

Agnes: Ja, men hon kunde istället ha sagt att synskadan kan göra det lite svårare med matten.

Måste man prata om sin diagnos? 

Agnes: I min klass pratar jag ganska mycket om min funktionsnedsättning för jag vill förklara 
för mina klasskamrater. När jag började i gymnasiet berättade jag för nya klassen.

Emmy: Det gjorde jag också. Det var några andra som sade att de hade adhd och damp när vi 
presenterade oss för varandra. Vi satt i en ring och jag sade att jag har Asperger och en av mina 
klasskamrater hade samma diagnos, så där hade jag en väldig tur! Annars försöker jag förklara 
om det behövs, men jag tycker inte att andra alltid behöver veta allting. Och jag vill egentligen 
inte berätta på en gång, för jag föredrar att de ska få träffa mig ett tag innan de får veta.

Louise: Det går ju inte att dölja att jag är blind, men jag har aldrig varit blyg för att prata om 
det och därför frågar mina kompisar mig om de vill veta något. Samtidigt gör jag det inte till 
världens grej. Det är inte det enda jag pratar om.
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Emmy: Jag tycker det är svårt när folk ställer följdfrågor om Asperger för jag vet inte riktigt 
vad jag ska svara.

Agnes: För du vet väl inte hur funktionsnedsättningen yttrar sig egentligen?

Emmy: Nej, jag kan bara säga att jag brukar göra så här…

Jag försöker förklara om min funktions
nedsättning när det behövs. Men jag tycker 
inte att andra alltid behöver veta allting.

Emmy från Egen växtkrafts expertgrupp 

av barn och ungdomar



Vi som är yngre tänker  
på ett annat sätt än de som är äldre. 

Det kan handla om vilken hjälp  
man behöver och vilken hjälp som  
är överflödig.

Louise från Egen växtkrafts expertgrupp 

av barn och ungdomar
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Hur kan barn  
vara mer delaktiga?
Barns och ungdomars åsikter behöver synliggöras  
i alla led – i planering av insatser, beslut, genomförande, 
uppföljning och utvärdering.

• I samtal mellan barn och vuxna: Kommer barnen till tals? Förstår vi vuxna?

• I den fysiska miljön: Är den utformad så att barn känner sig välkomna?

• I planering: Finns till exempel tillräckligt med tid?

•  I förberedelser: Hur informerar vi om verksamheten? Om vad som ska hända?

• I varierande och lustfyllda situationer och metoder: Vill barnet delta?

• I uppföljning och i utvärdering: Hur tycker barnen att insatsen har fungerat?

• I dokumentation: Hur kan barnens åsikter synas?



62 Hur?

Före mötet

Här presenteras några frågor att ställa sig inför möten med barn och ungdomar som  
kommer till verksamheten för att få stöd. 

Lång eller kort kontakt?
Det har betydelse för förberedelserna om det är fråga om en långvarig, regelbunden kontakt 
för barnet (till exempel i förskolan, skolan, habiliteringen, syncentralen eller biståndshandläg-
garen) eller enstaka möten med långa mellanrum (till exempel hjälpmedelscentralen). 

Vid tätare långvariga kontakter har personalen i sikte att bygga upp en förtroendefull relation 
och över tid kommer det att ges flera tillfällen att ta reda på vad barnet tycker och tänker. 
Handlar det däremot om ett enstaka möte gäller det förstås att skapa utrymme för barnets 
synpunkter vid detta tillfälle och tydligt visa varför man träffas. Inför mötet är det bra att ta in 
mycket information från andra, till exempel från personal som skickat remiss eller föräldrar. 

Vem är mötets huvudperson?
Kontakta gärna medföljande (föräldrar, syskon eller assistenter) i förväg och klargör att barnet 
är huvudperson under mötet. Berätta att ”det är viktigt att du är med, men håll dig gärna i 
bakgrunden” för att skapa utrymme för barnets tankar och åsikter under mötet. Så gör man 
bland annat på Got-IT Resurscenter på Gotland.

Tid och plats?
Om det är möjligt, se till att barnet kan vara delaktigt redan innan ni träffas. Hon eller han kan 
till exempel vara med och bestämma var och när ni ska träffas. Stäm av med barnets kalender, 
så att mötet inte krockar med aktiviteter som är viktiga för barnet.

Vem följer med barnet?
Fråga barnet: Vilka vuxna, syskon eller kamrater vill du ska vara med på mötet? 

Att tänka på inför första kontakten
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Före mötet

Hur informera om verksamheten och vad som ska hända?
Barn och ungdomar behöver få veta vilka de ska träffa och vad som ska hända – dels för att 
känna sig trygga, dels för att kunna vara delaktiga. Men undersökningar visar att det finns barn 
som inte har en aning om varför de ska gå till en viss verksamhet och vad de ska göra där. 

Se därför till att inbjudan även skickas till barnet. Inbjudan beskriver syftet med mötet och vem 
barnet ska träffa. Vid sidan av inbjudan kan det behövas annan information om verksamheten, 
information som riktar sig direkt till barn och ungdomar. Har verksamheten tagit fram egna 
foldrar? Eller finns information till barn och unga på hemsidan? Kan även små barn – och 
barn och unga som inte läser – hitta den informationen och ta del av den?

Ur undersökning gjord av  
Barn och ungdomshabiliteringen i Region Skåne

”Jag vet inte varför jag går på habiliteringen. Jag vet inte heller vad det är för fel på mig, jag 
vet inte hur länge jag haft det, men jag tror att jag var hos någon doktor precis när jag börjat 
skolan. Jag vet inte vad det kan bero på, det enda min mamma har berättat är något test som 
jag varit på. Jag kan vara lite stökig ibland förresten, det är kanske det som är problemet.” 

”På habiliteringen träffar jag någon tant. Jag vet inte vad hon heter och vad hon jobbar med. 
Men hon frågar en massa frågor i alla fall. Det är habiliteringen som bestämmer hur ofta jag 
ska komma dit. Det är ingen som frågat mig i alla fall. Kanske frågar de mamma om det.” 
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Före mötet

Signalerar miljön att barnet är välkommet?
För barn som kommer första gången till en verksamhet kan det vara ett obegripligt samman-
hang. Allt är nytt – nya ansikten, nya ljud och dofter och nya lokaler. En del barn tycker också 
att det är skrämmande. Det underlättar att miljön signalerar ”här jobbar vi tillsammans med 
barn”. På barn- och ungdomshabiliteringen i Örebro har man tagit fasta på det. Där är alla be-
söksrum och lokaler utrustade med bilder och bildkartor som hjälper barnen att orientera sig 
i lokalerna och också kommunicera med hjälp av bild- och pekprat, ett sätt att kommunicera 
som verksamheten tagit del av via DART, Kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg. 

Placeringen i samtalsrummet påverkar också barns möjligheter att vara delaktiga. Vilka sitter 
nära eller bredvid varandra? Passar stolarna barn? Finns lämpliga leksaker? Det kan vara vik-
tigt för barn att känna igen sig vid nästa besök. Kanske ska man alltid ses i samma rum? Eller 
åtminstone ha vissa saker med varje gång, saker som barnet känner igen?

Hur kommunicerar vi?
Det kan behövas hjälpmedel av olika slag för att kommunikationen ska fungera. Barnet kan-
ske inte kommunicerar med tal utan använder alternativ och kompletterande kommunikation, 
AKK. Det kan också vara så att barnet behöver tolk av något slag. 

Referenser: Bolin, C., Bovide Lindén, P., Persson, S. (2003). Barns upplevelser av delaktighet i sin habi-
litering. FoU-rapport 1/2003. Region Skåne.

www.dart-gbg.org DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktions-
nedsättning som arbetar med AKK – alternativ och kompletterande kommunikation – och datorstöd.
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Före mötet

Det kan ge trygghet att känna igen sig i rummet. Ibland räcker det med en bekant leksak. Den här 

lilla indianen finns i ett skåp med leksaker hos MunHCenter, specialisttand vården i Göteborg. För 

en av deras unga besökare, en liten pojke, är det viktigt att indianen alltid finns på plats. 
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Före mötet

Det krävs planering för att lyckas skapa utrymme för barns åsikter och upplevelser i alla 
steg på vägen mot en insats. På nästa sida visas en hjälpreda för den planeringen. 

Hjälpredan är tänkt som ett stöd för att få med samtliga parters perspektiv och samtliga par-
ters särskilda kompetens. Vad tycker barnen och ungdomarna är viktigast? Vilket stöd vill de 
ha? Och hur ska stödet ges? Av vem? Var? När? Vad anser föräldrarna om saken? Och vilka 
alternativ kan personalen presentera?

”Treparts-tänket” genomsyrar hela processen. Alltså: Allas synpunkter och kunskap i alla steg 
– förberedelser, kartläggning, mål, genomförande, uppföljning och utvärdering. Det här syn-
sättet behöver också avspeglas i dokumentationen, både i journalanteckningar och i individu-
ella planer av olika slag.

Skapa utrymme för barnets röst

Under alla steg, checka av att
• barnet blir lyssnat till 

• barnet får stöd att uttrycka sina synpunkter 

• barnets synpunkter beaktas.

När det är möjligt, se också till att
• barnet/den unge är involverad i beslutsfattande

• barnet/den unge delar makt och ansvar för beslutsfattandet med vuxna.



Planeringshjälpreda

Före mötet Under mötet Efter mötet

Process  
för planering 
och genom
förande

Förberedelser Kartläggning Mål Genomförande 
Insatser

Uppföljning 
Utvärdering

Barnets  
perspektiv

Föräldrarnas  
perspektiv

Personalens 
perspektiv

Vid behov: Fortsätt  
genom att börja om  
på nytt.
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Före mötet

När föräldrarna bjuds in till ett möte, kan barnet samtidigt få en egen inbjudan. Den kan 
vara utformad på olika sätt beroende på hur barnet kommunicerar – skriftligt, i bilder eller 
med symboler. Eller kanske i form av inspelat tal.

Berätta vad som ska hända. Redan i inbjudan till första mötet kan du berätta varför ni träffas 
och vad ni kommer att prata om. 

Berätta om dig själv och verksamheten. Beskriv de personer som barnet ska möta. Vad job-
bar de med? Vad kan de hjälpa till med? Vad heter de? Och hur ser de ut? Det kan vara bra att 
bifoga fotografier av handläggaren, kontorshuset och receptionen. 

Om du själv ska träffa barnet: Presentera dig lite mer utförligt och berätta vilken roll du har. 
Genom att vara personlig visar du att du vill prata med det barn som får inbjudan. 

Skicka med frågor i inbjudan som föräldrar och barn kan fundera över tillsammans. Fråga 
också vad barnet vill ta upp på mötet. Personal som har prövat detta märker skillnad – barnen 
är mer aktiva i samtalet. 

Vykort välkomnar barn och ungdomar
Habiliteringen för barn och vuxna i Uppsala skickar ett särskilt utformat vykort hem till barn 
och ungdomar när det ska göras en planering. Föräldrarna har tidigare fått information om att 
deras barn kommer att få en egen inbjudan och hur den ser ut, nämligen att den huvudsakligen 
består av bilder som symboliserar sådant som det kan vara aktuellt att tala om. 

Syftet är att barn och ungdomar ska kunna göra sina röster hörda på habiliteringen. De ska 
också få möjlighet att sätta egna mål för sådant de vill klara själva eller ha hjälp med.

Barnets egen inbjudan



Vykortet är en inbjudan till 

barn och ungdomar från 

habiliteringen för barn och 

vuxna i Uppsala (fram och 

baksida av kortet).
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Före mötet

För att kunna ge ett barn stöd i att uttrycka sina åsikter och erfarenheter behöver du känna 
till hur barnet kommunicerar. 

Bra att ta reda på före första mötet:

•  På vilket sätt förstår barnet bäst? Hur kan barnet bäst använda sina kognitiva förmågor? 
(Tolka sinnesintryck, vara uppmärksam, nå bästa minnesfunktion etc).

• Hur ser och hör barnet?

• Position i rummet – hur ska vi sitta? Vad fungerar bäst?

• Behöver barnet en tolk?

•  Använder barnet alternativa kommunikationssätt? Vilka?

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, kan användas om barnet av olika anled-
ningar inte kommunicerar med tal. Redskap för AKK kan vara alternativa kommunikationssätt 
som till exempel tecken som stöd till tal, foton, bilder, pictogram, bliss-symboler och konkreta 
föremål. AKK-redskap inbegriper också kommunikationshjälpmedel som datorer, samtals-
apparater (pratapparater) eller kommunikationskartor. Det kan också vara en person som ut-
gör kommunikationsstödet. 

Ofta använder barnet en kombination av olika kommunikationssätt beroende på situationen 
och hennes eller hans kommunikativa utvecklingsnivå.

Fråga också:

•  Har barnet ett kommunikationspass?

Ta reda på hur barnet kommunicerar



Exempel på kommunikationspass

ANTON SVENSSON
Mitt kommunikationspass, innehåll:

Om mig sidan 1

Min familj sidan 2

Om autism sidan 3

Så här pratar jag sidan 4

Jag förstår bättre om du... sidan 5

Jag gillar... sidan 6

Jag gillar inte... sidan 7

Jag kan... sidan 8

Jag behöver hjälp med… sidan 9

Jag jobbar på att… sidan 10

Viktiga personer, platser och händelser sidan 11

På gång just nu! sidan 16

Jag förstår bättre om du...

1.  kollar att jag ser på dig (det är mycket svårt för mig  
att flytta min uppmärksamhet).

2.  går nära mig och/eller tar fysisk kontakt så att jag ser  
att du talar till mig.

3.  talar lite långsammare och använder kortare meningar  
än vanligt.

4.  förtydligar dig själv genom att använda ett tydligt tonfall, 
gester, tecken, peka, bilder.

5.  väntar in mig. Det tar oftast en stund att förstå. Det som 
du gör automatiskt måste jag koncentrera mig på!

6.  upprepar samma sak en gång till då jag inte verkar förstå.

Jag behöver hjälp med att...

•  du förklarar vad som ska hända (gärna med en bild  
eller tecken och inte så många ord).

•  bli påmind om när jag gör fel – försök säga och  
visa hur jag ska göra istället!

•  dela maten – särskilt svårtuggade saker som kött  
(känseln i munnen är inte så bra).

• bli påmind om att vänta på min tur.
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Före mötet

Kommunikationspass är ett dokument, till exempel en liten bok, som beskriver hur barnet 
kommunicerar på bästa sätt. Passet kan bland annat innehålla information om vad barnet 
tycker om att göra eller inte göra, vad barnet behöver hjälp med och hur hon eller han gör sig 
förstådd och vill bli bemött. 

Barnet tar med sig passet när hon eller han träffar nya vuxna som ska utreda eller ge stöd, till 
exempel handläggare och personliga assistenter. Eftersom det viktigaste står i passet, behöver 
barnet eller medföljande förälder inte upprepa samma information varje gång de träffar nya 
personer. Någon behöver ansvara för att passet hålls uppdaterat. 

Mer information om och mallar för kommunikationspass: www.dart-gbg.org

Komplettera kommunikationspasset med film. Triangle, en brittisk organisation som arbetar 
med kommunikationsstöd till barn och unga i olika sammanhang, kompletterar ibland kom-
munikationspasset med rörliga bilder. Bilderna visar sådant som är svårt att beskriva skriftligt. 
Det kan vara en filmsekvens som visar hur barnet kommunicerar, till exempel genom olika 
blinkningar. Film är ett verktyg för att tydligt visa på skillnaden i olika sätt att blinka och hur 
de olika blinkningarna ska tolkas.

Referenser: Heister Trygg, B. & Andersson, I. (2009). Alternativ och kompletterande kommunikation i 
teori och praktik. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet.

Anton Svensson kommunikationspass finns på: DART, Kommunikations- och dataresurscenter  
www.dart-gbg.org

Mer information om kommunikationspass med filmsekvenser finns på : www.triangle.org.uk
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Föräldrar som projektet varit i kontakt med betonar hur viktigt det är att förbereda sina 
barn inför möten med ny personal eller ny verksamhet. Det är också viktigt att förbereda 
barn och ungdomar inför behandling, även om barnet varit med om liknande förut. 

Men på vilket sätt kan föräldrarna förbereda barnen? Det här tipset har kommit från en 
mamma till ett barn med blödarsjuka. Hon brukar göra så här: 

”Jag förbereder mitt barn redan hemma, före mötet med personalen. Jag sitter ned med ho-
nom och talar om vad kommer att hända när vi till exempel ska träffa doktorn. Jag uppmuntrar 
mitt barn att komma med sina funderingar och sina frågor. Sedan skriver jag ned dem och tar 
med dem till doktorn. Under mötet läser jag upp vad mitt barn har funderat på (om han inte 
vill läsa upp det själv). På så sätt kan han få svar på sina undringar.” 

Familjen förbereder sig hemma
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Före mötet

På följande sidor presenteras några exempel på hur olika verksamheter gör för att  
för bereda barn inför besök. 

Information som underlättar för föräldrarna
När LSS-handläggare vid stadsdelen Hägersten-Liljeholmen i Stockholms kommun ska träffa 
barn och ungdomar, informerar de föräldrarna i förväg så att de kan förbereda sitt barn och 
sig själva:

”Vi förklarar att vi vill höra barnets inställning till insatsen och lyssna på barnets synpunkter 
på sin situation. Vi berättar att vi gärna vill träffa barnet och att mötet är en del av utredningen 
som dokumenteras. När det gäller uppföljning av redan beviljade insatser vill vi veta vad barnet 
tycker om insatsen: Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Hur tänker barnet om sin 
situation och hur vill barnet ha det framöver? 

Vi berättar också att det är bra att barnet är med från början i processen. Därför ber vi att 
föräldrarna förbereder barnet inför mötet med handläggaren. Ska vi träffas för allra första 
gången ber vi föräldrarna att prata med sitt barn om barnets situation och om vad hon eller 
han vill förändra, utveckla eller göra mer av. Vi vill också att föräldrarna pratar med sitt barn 
om funktionsnedsättningen.”

Tecknad berättelse förklarar för små barn
Undra undersöker mätningen är en tecknad berättelse i bokform och en film som Habilitering 
& Hälsa i Stockholm läns landsting tagit fram för att förbereda 2- och 3-åringar inför CPUP-
mätning. CPUP är ett förebyggande uppföljningsprogram så att rätt behandling ges i rätt tid åt 
barn som riskerar att utveckla muskelförkortning eller höftledsluxation.  

Barnet får berättelsen i samband med kallelsen, så att hon eller han har gott om tid att läsa 

Verksamheten informerar i förväg
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Jeanette Milde har illustrerat boken Undra undersöker mätningen 

om CPUPmätning, från Habilitering & Hälsa i Stockholm.

boken och se på filmen tillsammans med sina föräldrar. Barnet får på så vis 
veta hur mätningar av armar och ben går till och kan lättare förstå vad som 
kommer att hända. 

På första sidan i berättelsen finns plats för personalen att skriva sina namn 
och klistra in foton. Det finns även plats för personalen att skriva ner sitt eget 
favoritdjur – det ger en ingång till samtal med barnet.  
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Hörsel och språkgrupp 
På hörselhabiliteringen Barn och Ungdom i Stockholm erbjuds barn i åldern 4-5 år att träffas 
i grupp och lära sig om sin funktionsnedsättning och om olika strategier och förhållningssätt 
för att höra så bra som möjligt. På köpet lär sig barnen om verksamheten och vad personalen 
gör. Information om gruppverksamheten skickas hem till både barn och föräldrar. Barn har 
varit med och bestämt hur informationen ska se ut.

Hörselhabiliteringen Barn och Ungdom i 

Stockholm informerar barn inför gruppverk

samhet (bilderna på sidorna 76 och 77).
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Före mötet
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Vad händer när jag blir sövd? 
Barn vill veta vad som ska hända. Det tar www.narkoswebben.se fasta på. Webbplatsen hör 
till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm och är ett exempel på begriplig och användbar 
information till barn. Här kan barn ta reda på vad som händer när man blir sövd. 

Webbplatsen är ett verktyg för att förbereda barn inför undersökningar, behandlingar och ope-
rationer. Här finns filmer och serier anpassade för barn i olika åldrar. Det går också att lyssna 
på tonåringar som berättar hur det känns att bli sövd.

Narkoswebben informerar 

barn som ska sövas vid 

Astrid Lindgrens Barnsjuk

hus i Stockholm.
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Bilder visar vad som ska hända 
Mun-H-Center inom specialisttandvården i Göteborg har tagit fram en bank med bildstöd. 
Bildbanken består av foton som används när personalen gör en individuell plan för de barn 
som besöker kliniken. Det finns en uppsättning basfoton att utgå ifrån. Basfotona komplet-
teras med individuella bilder för varje barn. 

Bilderna föreställer exempelvis lokalerna och den person som barnet ska träffa. För vissa barn 
fungerar det bättre med bilder på till exempel en tandborste och en munspegel. 

Samtalsstöd i serieform
Familjerättsbyrån i Göteborg har tagit fram ett informationsblad till barn inför samtal om 
vårdnadsfrågor. Det är en kort berättelse om Pelle vars föräldrar ska skiljas. Pelle är lite orolig 
och undrar hur det ska bli. Han får veta vad domstolen och familjerättsbyrån ska göra. Familje-
sekreteraren Otto Andreasson berättar:

”Vi lämnar Pelle-informationen till barnet när vi gör hembesök. Så går vi igenom den med bar-
net och föräldern sitter med. Barnet får behålla informationsbladet. Vi brukar göra hembesök 
hos båda föräldrarna, så barnet får ofta två genomgångar och två informationsblad.” 

När familjerättsbyrån sedan träffar barnet för enskilt samtal kan man återkomma till vissa delar 
i informationsbladet, till exempel att det är dags att skriva till domstolen.

Informationsbladet När Pelles föräldrar skulle skiljas visas på nästa sida.
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Familjerättsbyrån i Göteborg berättar för barn vad som händer vid skilsmässa (2 av 4 sidor).



Hur? 81

Före mötet

Doktorslek på skolan förbereder sjukhusbesöket 
På Långsättersskolan i Nyköping har man inrett ett doktorsrum och ett väntrum. Alla redskap 
och tillbehör är autentiska. Delar av utrustningen har skolan fått från sjukvården, till exempel 
en riktig undersökningsbrits, en blodtrycksmätare och ett stetoskop. Genom leken får barnen 
möjlighet att förbereda sig inför kommande undersökningar. De får också tillfälle att bearbeta 
tidigare sjukhusupplevelser. När det blir dags att göra besöket på sjukhuset i verkligheten är det 
föräldern som går dit med sitt barn.

Barn och lärare på Lång

sätters skolan i Nyköping för

bereder läkarbesök genom 

att leka doktor.
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Måste barnet vara med på alla möten? Vill barnet det? Vad tycker föräldrarna?  
Och hur tänker personalen?

Det händer naturligtvis att barn tycker att det blir lite för mycket av möten och planering och 
stödinsatser. En av ungdomarna i projektets expertpanel uttryckte det så här: ”Man har ju ett 
liv utanför habiliteringsplanen också...” 

Det händer även att föräldrarna – eller verksamhetens personal – önskar möten utan att barnet 
är med. 

Barn och ungdomar bör ändå komma till tals, till exempel via sina föräldrar eller på annat sätt 
– kanske genom att skicka mejl. Barnets synpunkter och erfarenheter behöver ju finnas med 
i beslutsunderlaget. Det är också viktigt att alltid ordna möten där barnet får ta del av själva 
beslutet och reagera på det.  

Kan vuxna träffas utan barnet?



Hur? 83

Före mötet

”Vi upplever att de barn som förberett sig tillsammans med sina föräldrar inför mötet med 
oss handläggare har en stor fördel.”

Så säger en LSS-handläggare i Stockholm som haft kontakt med projektet Egen växtkraft. 
Handläggaren fortsätter:

”Barnen är bättre insatta och verkar förstå syftet med mötet. De tycker inte att det är konstigt 
att vi pratar om deras funktionsnedsättning och olika stödinsatser. De har redan pratat med 
sina föräldrar om detta, vilket ger dem en trygghet. Vissa barn och ungdomar har också för-
berett frågor till oss. 

Barn som kommer oförberedda kan ha svårare att förstå varför de måste träffa oss. De har 
heller inte funderat på vad de tycker och känner kring sin situation.”

Vad är vitsen med alla dessa förberedelser?
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Mötet börjar redan i receptionen
Kontakten med verksamheten börjar redan i entrén, där det ofta finns en reception och ett 
väntrum för barn. Receptionisten eller andra personer som tar emot barnet kan agera så 
att barnet känner sig extra väl bemött. 

De personer som hälsar välkommen på plats kan till exempel be barnet att själv uppge sitt 
namn och barnet svarar sedan på sitt eget sätt. Det kan finnas utrustning för AKK i recep-
tionen för de barn som behöver, till exempel en pratapparat som är inprogrammerad för att 
barnet ska kunna svara på frågan: Vem ska du träffa idag?

Eva Carlsson är receptionist vid hörselhabiliteringen på Rosenlund i Stockholm:

”Jag är den första som barnen träffar och därför är det viktigt hur jag möter dem. När ett barn 
kommer hit försöker jag få ögonkontakt och visa att det är barnet som är i fokus. En hel del 
barn verkar överraskade, kanske är de ovana att bli tilltalade före föräldern. Vissa barn är lite 
blyga och vågar inte svara mig direkt.”
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Det är inte alltid lätt att veta hur vi vuxna ska förhålla oss i samtal med barn och ungdomar. 
Särskilt inte när det rör viktiga eller svåra saker. Men – osäkra eller inte – vuxna har trots 
allt ansvaret för att samtalet leder till en gemensam bild av barnets situation, baserad på 
samtliga parters erfarenheter och upplevelser. Hur gör vi då för att få till ett sådant samtal, 
där barn och vuxna samarbetar och där barnet har huvudrollen?

När vi hälsar sätter vi tonen
Kommunikationen börjar redan när vi hälsar och det första intrycket påverkar hur samtalet 
kommer att förlöpa. Om du vill visa att barnet ska spela en aktiv roll i mötet, kan du till exem-
pel låta barnet presentera sin förälder. 

Barn och unga bedömer dig från första stund. De kollar särskilt noga av om det är meningen 
att de själva ska vara en del av det som händer. Sätt dig därför bredvid eller nära för att kunna 
ge barnet full uppmärksamhet. Se till att ni kan ha ögonkontakt – om barnet tycker det är okej. 

En del barn tycker att det är besvärande att tilltalas direkt, åtminstone vid första träffen. Det 
kan underlätta att istället rikta fokus mot en gemensam aktivitet eller leksak. 

Var tydlig med roller och regler 
Berätta vilka roller och regler som gäller innan samtalet börjar. Vuxna som följer med barnet 
har kanske en roll i kommunikationen genom att fungera som tolk. 

Om en förälder har många frågor kan personalen vara tydlig med att det finns utrymme för 
dem senare – men att barnet får sin tid först. Det kanske är lämpligt att ha ett enskilt möte med 
föräldern före eller efter mötet med barnet. 

Barnet är samtalets huvudperson
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Berätta vad som ska hända 
Berätta vad som ska hända och vad som är syftet med samtalet. Återkoppla till den informa-
tion som barnet fått tidigare. Ta reda på vad barnet vet om vad som ska hända. 

Berätta hur mycket tid ni har på er. Vad tycker barn, föräldrar och personal är viktigt att prata 
om under den tiden? Gör en överenskommelse.

Engagera barn och unga i samtalet 
Börja med att skapa kontakt: Hur kan du engagera barnet? Hur kommer barnet bäst till tals? 

För att bygga upp relationen med barnet kan du ha stor nytta av den information som du har 
fått om barnet före mötet. Fråga om sådant som hon eller han visat sig vara intresserad av. Det 
hjälper dig att få igång samtalet och etablera kontakt. 

Underlätta för barn att berätta
Om du själv börjar berätta blir det lättare för barnet att också berätta något. Du kan tala om 
något du tycker är viktigt och som anknyter till sådant som ert samtal ska handla om. Så små-
ningom kan barnet komma in på sådant som är viktigt för henne eller honom. 

Du kan också ställa öppna frågor: När? Var? Hur? Vem? och Vad? Men tänk på att ge barnet 
tid att svara. Vill vi ta del av barns tankar behöver barnet ha merparten av samtalsutrymmet.

Barnens Rätt I Samhället, BRIS, har lång erfarenhet av att samtala med barn. På organisatio-
nens hemsida www.barnperspektivet.se får vuxna – personal som föräldrar – handfasta råd, som 
att kombinera öppna frågor med att använda ord som berätta, beskriv och förklara.

Det handlar om att vara nyfiken, tålmodig, lyssna, ta barnet på allvar och tro på det som hon 
eller han berättar. 
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Bekräfta vad barnet berättar
Det är också viktigt att bekräfta det barnet berättar. De barn och unga som medverkat i pro-
jektet anser att det finns tydliga tecken på att vuxna är intresserade: Vuxna upprepar vad barnet 
sagt, försäkrar sig om att de hört rätt, förstått rätt och – om det behövs – ber barnet förklara 
igen och skriver ner det barnet säger.

Prioritera barnet i samtalet
Vänd dig direkt till barnet för att visa – både för barn och föräldrar – vems information och 
synpunkter du är intresserad av. 

Försök behålla kontrollen över samtalet, så inte medföljande vuxna tar över. Fortsätt titta på 
barnet när du ställt en fråga. Om du istället flyttar blicken till andra vuxna är det som att öppna 
upp för att de ska svara i barnets ställe. Det går sekundsnabbt för barnet att uppfatta detta.

Två vuxna som samtalar kan förvirra och underminera barns och ungdomars självsäkerhet. 
Det blir lätt en allians mellan de vuxna som minskar barnets deltagande. Det kan också leda till 
att språket blir komplicerat. Håll hellre språket för enkelt för de vuxna än för svårt för barnet.

Tidens betydelse 
Tid är en viktig faktor för fungerande kommunikation. Även barn utan funktionsnedsättning 
kan behöva mycket tid för att föra fram sin åsikt. Men när barnet använder alternativ komplet-
terande kommunikation behövs ofta lite längre möten. Vuxna måste kunna vänta in, vara tysta 
och låta barnet tänka och ta den tid som krävs.

Tidsbrist kan naturligtvis vara fråga om bristande resurser, men tillräckligt med tid är avgö-
rande för att nå fram till rätt insats. Ineffektiva satsningar är som bekant tids ödande och kost-
samma i längden – men framför allt kan det få konsekvenser för det enskilda barnet, att insat-
sen upplevs som ett personligt misslyckande: Kan det bero på mig?
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Prata enskilt 
Vid en utredning eller individuell planering kan personalen föreslå att barn och föräldrar först 
pratar enskilt med någon ur personalen. Sedan möts alla tillsammans och sammanfattar. Det 
skapar mer utrymme för att få fram vad var och en tycker. 

En LSS-handläggare, som brukar arbeta på det sättet, skickar också förklarande information 
om detta till barn och föräldrar.

Tolkens roll i samtalet  
Barn och unga som är vana att använda tolk kan själva berätta hur de vill att tolken ska agera. 
Men det är ändå personalens uppgift att engagera tolken i kommunikationen för att föra sam-
talet framåt. En tolk fungerar som brygga mellan olika språk (engelska, spanska etc), men 
också mellan talat språk och exempelvis teckenspråk. 

Ställ frågorna direkt till barn och föräldrar och inte till tolken. Det hjälper också om du talar i 
korta tydliga meningar, så att tolken kan översätta mer korrekt och exakt.

Flexibla metoder
Varje möte med ett barn är unikt, och det krävs kanske mod att våga tänka nytt och vara lite 
påhittig för att varje barn ska få säga vad hon eller han tycker. Det är extra viktigt för barn och 
ungdomar som av olika skäl har svårigheter att kommunicera. 
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Berätta vilken hjälp du behöver av barnets förälder. Hon eller han kan spela en av görande 
roll för att skapa kontakt och få barnet att känna sig trygg i situationen. 

Föräldrarna har kunskap som behövs. Föräldrarna känner ofta sitt barn bäst, vet hur man bäst 
pratar med barnet och vad hon eller han behöver hjälp med. Poängtera tidigt om du vill ha 
hjälp av föräldern att tolka barnets signaler. 

Det kan vara till stor hjälp att involvera föräldern direkt. Ska du exempelvis ta blodprov på bar-
net, kan du börja med att göra det på föräldern. Du kan också göra nätverkskartor som både 
barnet och föräldern ritar, var för sig. Det kan vara ett sätt att få igång ett samtal om barnets 
livssituation, relationer, känslor – ja, nästan vad som helst. 

Föräldrar behöver också känna sig trygga
Det är viktigt att föräldern känner sig bekväm med situationen. Är hon eller han osäker kan 
det skapa problem. Ibland försöker till exempel medföljande föräldrar bidra med frågor för att 
hjälpa barnet att förstå. Föräldern vill kanske också visa när barnet inte förstått. Men det kan 
göra det svårare för barnet att säga till vid tillfällen då hon eller han faktiskt inte har förstått. 

Var tydlig med vilket stöd som behövs
Hjälp vuxna att hitta balansen i att stödja barnet genom att ta ett steg tillbaka och inte svara i 
barnets ställe. Var tydlig med vad du vill att andra vuxna ska göra. Det kan bli förvirrande om 
föräldrar och assistenter tror att du behöver information eller annan hjälp från dem när du 
egentligen behöver deras tysta närvaro. 

Visa också att det är barnets kunskap du vill åt, och att det är något annat än den kunskap som 
den medföljande personen har om barnet.

Ta hjälp av föräldern 
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Föräldrarna kan lära dig tolka barnet
Föräldrar kan vara till stor hjälp för personal som behöver lära sig att läsa av ett barns kropps-
språk och andra signaler för att förstå vad barnet vill uttrycka. Som personal kan du fråga 
föräldern:   

• Hur uttrycker ditt barn oro, sorg, glädje och ilska? 

• Vad gör barnet glad och hur ser du det? 

• Vad gör barnet ledset och hur ser du det? 

• Kan barnet förmedla ja och nej? Hur? 

• Visar barnet intresse för bilder? Hur? 

Om barnet inte vill berätta  – kan det bero på att

• vuxna svarar i barnets ställe?

• vuxna säger åt barnet att vara tyst och sitta still?

• vuxna ger sin egen syn på saken?

Eller kan det vara så att barnet inte uppfattar poängen med att vara med på mötet? Det kan 
leda till att hon eller han inte är motiverad utan bara känner sig tvingad att gå med.
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Delaktighet innebär bland annat att bli lyssnad till. Barns och ungdomars delaktighet  
förutsätter alltså att vuxna kan konsten att lyssna.

Konsten att visa att man lyssnar

Signalerar med ett leende
Här är ett exempel på barns och ungdomars delaktighet i möten med personal när en ung 
person kommunicerar via kroppsspråk. Scenen utspelas i en bostad med särskild service för 
barn och ungdomar:

En pojke står i sitt ståskal när det närmar sig middagsdags. Han kommunicerar genom sitt 
kroppsspråk. En kvinna ur personalstyrkan kommer fram till honom och talar om att det snart 
är dags att äta middag. Hon inväntar en signal på att pojken har uppfattat hennes budskap och 
hur han tar emot det. Hon får ett leende och går vidare till en annan syssla. 

Kvinnan återkommer senare och säger att hon om en mycket liten stund kommer att hjälpa 
pojken ur ståskalet och över till hans rullstol och därefter till matbordet. Efter några minuter 
drar hon fram pojkens rullstol så att han ser den, sätter sig framför och nära och berättar igen 
vad hon tänker göra. ”Är det okej?” frågar hon. Sedan väntar hon en stund till. 

Först när pojken tydligt ler börjar hon hjälpa honom över i rullstolen. Hon berättar om varje 
moment hon gör – innan hon gör det – samtidigt som hon läser hans kroppsspråk och svarar 
på de signaler han förmedlar. 
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Tips från barn till vuxna

Jag vet att vuxna lyssnar på mig när

• de ser mig i ögonen.

• de antecknar vad jag säger. Då förstår jag att det är viktigt.

• de frågar igen när jag sagt något – inte bara säger Hm och Mmm...

• de är tysta och inte pratar hela tiden.

Tips från föräldrar till personal

• Håll ögonkontakt med barnet, var på samma nivå höjdmässigt som barnet.

• Ställ följdfrågor, som: Vad spännande, vad hände när du...?

• Ge barnet tid att uttrycka sig, så att hon eller han hinner tänka efter.

• Ge dig inte förrän du upplever att du förstår barnet.

•  Visa att du bryr dig om vad barnet säger, till exempel genom att komma ihåg det  
nästa gång ni träffas.

• Mena det du säger.

• Satsa på ”personkontinuitet”, bygg relationen till barnet på sikt.
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Vuxna som ger stöd åt barn och ungdomar ställer många personliga och känsliga frågor. 
Mer sällan berättar vi vuxna något personligt om oss själva. Men genom att visa lite av dig 
själv, kan du underlätta för barnet att börja berätta.

I England använder personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst en modell för att pre-
sentera sig själva för barn. Presentationen kallas About me guide, på svenska döpt till Om mig! 
Den innehåller en personlig beskrivning av vad den vuxne till exempel gillar eller inte gillar, vad 
hon eller han drömmer om och så vidare. Om mig! innehåller också en enkel förklaring av den 
vuxnes roll inom verksamheten. Beskrivningen illustreras med foton, teckningar och ord som 
anpassas utifrån det barn som ska ta del av informationen.

Personalen skickar presentationen till barnet inför ett möte. Det är dels ett sätt att förbereda 
barnet på vem hon eller han ska träffa, men framför allt ger det en ingång till samtal. Personal 
i Sverige som har använt sig av Om mig! anser att de får bättre kontakt med de barn och unga 
de träffar och att det blir ett bättre samtalsklimat. 

Presentera sig själv och få igång samtalet 
Margaritis Skouras på barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö använder Om mig! i arbete 
med barn i åldern 5-10 år. Han tycker att det är en bra relationsskapande metod, ett enkelt sätt 
att få igång ett samtal. Han beskriver hur han använt presentationen i samtal med en åttaårig 
pojke med lindrig utvecklingsstörning:

”Pojken hade varit hos mig några gånger, men hade svårt att sitta och prata och koncentrera 
sig. Jag bestämde mig för att pröva guiden tillsammans med honom. Jag började med att visa 
att jag bor i Malmö genom bilden på tornet Turning Torso. Efter en liten stund började pojken 
berätta att han tittat på tornet med sin pappa.”

När de kom fram till sidan där det står att Marios (som Margaritis kallas till vardags) tycker om 

Slå an en personlig ton
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att träffa vänner blev pojken intresserad igen. Han berättade om de personer han själv hade 
omkring sig och Marios hämtade några små gubbar.

”Allt eftersom pojken berättade byggde jag hans nätverkskarta med gubbarna. Han såg själv 
hur nära han är sin mamma och hur han placerat andra personer i familjen och klasskompisar.”

När de kom fram till sidan där Marios beskriver vad han inte tycker om började de prata käns-
lor. Då tog Marios fram ett annat bildhjälpmedel, Nallekorten (se sidan 99), som förstärkning. 

Marios anser att bilderna hjälper barn att koncentrera sig på samtalet.

”En annan fördel är att vi har fokus på något annat istället för att sitta och titta på varandra, vi 
har något gemensamt att prata om”, säger han och tillägger:

”Guiden är också ett sätt att visa att allt är tillåtet att prata om – vad man tycker om, och vad 
man inte tycker om.”

Referenser: Council for disabled children (2009). Making ourselves heard. Exploring disabled children’s 
participation… National Children´s Bureau. www.ncb.org.uk
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Samtalsmetoderna behöver anpassas utifrån det enskilda barnets sätt att utrycka sig. Efter
som vi inte alltid kan veta vad varje barn ”nappar på” gäller det att ha tillgång till olika me
toder och helt enkelt testa vad som fungerar. Varför inte sätta ihop en egen verktygslåda?

Projektet har mött personal inom socialtjänsten som har fyllt en väska – ett slags verktygslåda 
– med olika typer av material att ha på kontoret eller ta med vid hembesök. Materialet är tänkt 
att hjälpa barn och ungdomar att reflektera och tycka – inte bara om det som händer här och 
nu, utan även om det som hänt igår eller kommer att hända imorgon. 

Verktygslådan kan till exempel innehålla:

Kritor och papper. Om ett barn tycker om att rita kan det vara ett bra sätt att förmedla hur 
hon eller han känner sig – eller som hjälp till att beskriva eller förtydliga något. Både barn och 
vuxna kan beskriva händelser eller nya situationer med hjälp av teckningar. Det är lätt att rita 
känslobilder med glada och ledsna ansikten och ställa frågor: Är du glad? Ledsen? Det går 
också att värdera genom att rita en skala med ansikten som visar olika miner: Hur glad är du? 

Men allt behöver man inte göra själv. Det finns färdiga skalor att använda och ett slags ritbok 
som stöd i samtalet (se sidan 99).

Foton och andra bilder. Många barn kommunicerar med hjälp av bilder. Bilderna är ofta per-
sonliga och kan samlas i böcker, mappar eller pärmar. Det är som regel en fördel att välja de 
bilder som barnet brukar använda. 

Ibland kan det vara bra att ta hjälp av någon som är van vid att kommunicera med barnet i 
vardagen, till exempel en assistent eller någon från barnets skola. Föräldrar kan kanske ta foto-
grafier som plockas ihop till en personlig bilderbok. Det finns också färdiga bilder att använda 
för att beskriva till exempel känslor, som Nallekorten (se sidan 99).

Sätta ihop en egen verktygslåda



Hur? 97

Under mötet Under mötet

Berättelseböcker kan användas för att beskriva olika händelseförlopp. Böckerna kan sedan 
vara till hjälp både hemma och i skolan eller på andra platser där barnet vistas. Berättelserna 
kan också hjälpa de barn och ungdomar som känner sig osäkra inför nya situationer, till exem-
pel inför en vistelse på korttidshem. 

Det går att bygga hela berättelser enbart med bilder, gärna egna fotografier. En bildserie som 
beskriver resan till korttidshemmet kan visa 

• packa ”korttidsväskan” som först ska med till skolan

• taxi hämtar på skolan

• taxi kör till korttids

• barn och personal som är glada när barnet kommer fram

• sova två nätter och leka två dagar på korttids

• hämtas med taxi vid korttidshemmet

• komma hem till glada föräldrar.

Nätverkskartor. Barn och vuxna kan tillsammans rita en nätverkskarta för att få en beskrivning 
av hur det sociala och professionella nätverket ser ut. Barnet skriver sitt eget namn på kartan 
eller klistrar in en bild på sig själv. Sedan kompletterar man med namnen på de personer som 
betyder mycket för barnet: Vänner, familj, släkt, skolpersonal och andra. Personer som är mer 
betydelsefulla för barnet placeras centralt, närmare mitten av kartan. 

Det kan också vara intressant att låta föräldrar och barn göra varsin karta. Många föräldrar blir 
förvånade när de ser sina barns kartor. Det är ganska vanligt att barnen ritar in betydligt fler 
kompisar än vad föräldrarna tror att barnen har.  
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Lappar där det står Ja/Nej/Bra/Dåligt. Barn som tycker det är svårt och jobbigt att uttrycka sig 
kan delta i samtalet genom att visa på olika lappar där det till exempel står ja eller nej. Det är 
vanligt att barn slappnar av när de får veta att de bara behöver visa svarslapparna. 

Samtalsmatta används tillsammans med perso-
ner som har tal-, språk- och kommunikations-
svårigheter eller koncentrationssvårigheter.

Åsikter och känslor förmedlas med hjälp av 
bil der, så att även barn och unga som behöver 
kommunikationsstöd kan vara delaktiga i pla-
nering och beslut. Bilderna fästs på en vanlig 
dörr matta med yta av filtliknande tyg och sam-
talsledaren ställer enbart öppna frågor. 

Samtalsmattan används i kombination med öv-  
riga kommunikationssätt och kommunikations-
hjälpmedel som barnet har.

Läs mer om hur samtalsmattan fungerar i 

Hjälpmedelsinstitutets skrift Samtalsmatta. 

Svenska erfarenheter av metoden. 

Referenser: Ferm, U., Sigurd Pilesjö, M., Tetngel Jöborn, M. (2009). Samtalsmatta. Svenska erfarenhe-
ter av metoden. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet. 
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Nallekort kan användas som stöd för att 

tala om känslor och för att sätta igång 

samtal. Björnarna kan till exempel illustrera 

familj, kompisar, personal eller barnet själv  

(© St Luke’s Innovative Resources).

Det här är boken som handlar om dig är en 

ritpratbok för barn som har svårt att uttrycka 

sig i ord. Här finns illustrationer och frågor 

om känslor, upplevelser, tankar och dröm

mar – och plats för barnet att uttrycka sig.

Referenser: Cim von Greyrez, E. (2011). Det här är boken som handlar om dig. Helsingborg: Nypon Förlag.

Nallekorten beställes från www.mareld.se
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Vad gör personal när barn och föräldrar har olika åsikter? Eller när personal och barn tycker 
olika? Eller personalen och barnets föräldrar?

Det är inte ovanligt att till exempel barn och föräldrar ser olika på samma situation. Barnet 
kanske tycker att vardagen fungerar bra som den är, utan hjälpmedel, medan föräldern har en 
annan åsikt om vad barnet behöver. 

Vad kan de olika synsätten bero på? Förstår inte barnet sitt bästa? Blundar hon eller han för 
sina svårigheter? Eller handlar det om att barnet lever i nuet? Föräldern kanske planerar framåt 
och ser hur barnet utvecklas och stödbehovet förändras. Föräldern kan också oroas av konse-
kvenserna om barnet avvisar ett stöd som de vuxna anser är nödvändigt. 

När barn, unga och vuxna har olika åsikter kan du

•  se till att barn och unga får förklara hur de tänker och också motivera sina åsikter.

• se till att vuxna (föräldrar och personal) förklarar hur de tänker.

• svara på barnets frågor.

• bekräfta att du förstår och lyssnar på barnets tvivel inför en situation.

•  förklara varför en insats som barnet inte vill ha, trots allt är nödvändig.

•  vänta med att fatta beslut till ett senare tillfälle när barnet har fått tillräckligt med tid och 
kunskap för att förstå och hantera situationen.

När barn och föräldrar tycker olika

Referenser: Coyne, I. (2006). Consultation of  Disabled Children in hospital: children’s, parent’s and 
nurse’s perspectives. Journal of Clinical Nursing (1) pp 61-71.
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Under mötet Under mötet

Avsluta mötet
I slutet av ett möte behövs en sammanfattning av vad man pratat om.  
Gå också igenom vad som ska hända framöver.

Den information och de erfarenheter som har utbytts i samtalet – vad betyder det för barnet, 
för föräldrarna och för personalen? Orden kan ha olika innebörd för olika människor. 

Både barnets och förälderns behov behöver uppmärksammas, de kan skilja sig åt. 

Diskutera:

• Vad är vi överens om i det här skedet? 

• Vad vill barnet eller den unge? 

• Vad vill barnets föräldrar? 

• Vad anser personalen? 

Tänk också på att

• vara tydlig med vad som har diskuterats och vad som har bestämts. 

• fråga barnet vad som varit bra och vad som varit mindre bra. Be barnet berätta. 

• kontrollera om barnet vill prata om något annat också. 

• berätta för barnet vad som kommer att hända framöver. 

• berätta också hur barnet kan kontakta dig igen (om det är möjligt). 
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Dokumentera barns och ungas åsikter
Att dokumentera barns erfarenheter och åsikter i journaler, plandokument eller liknande är 
ett tydligt och konkret sätt att ta barns och ungas perspektiv på allvar. 

En LSS-handläggare i Hägersten-Liljeholmens stadsdel, Stockholms kommun, beskriver här 
hur hon gör när hon tagit del av ett barns synpunkter:

”Vi dokumenterar alltid barnets inställning till insatsen i utredningen. Det kan vara genom citat 
eller barnets berättelser eller genom att redovisa hur hon eller han svarat via känslobilder eller 
andra bilder. I utredningen finns rubriken Barnets synpunkter på sin situation och inställning till 
insatsen. Vi berättar för barnet att vi gör anteckningar för att komma ihåg vad barnet har sagt 
och stämmer av med barnet att vi har uppfattat henne eller honom rätt. Vid uppföljningar av 
beslut brukar vi gå igenom den tidigare utredningen och stämma av om det man skrev sist 
fortfarande överensstämmer med det barnet eller den unge anser just nu.”

Barnet är subjekt 
Den som skriver exempelvis barnets journal bör återge barnets egna ord och inte göra egna 
tolkningar. I en text som tydligt visar barnets eget perspektiv är det barnets egna erfarenheter 
– och bara det barnet faktiskt säger – som visas i texten. Barnet är subjekt. 

Inget av det barnet säger ifrågasätts eller värderas heller. Annars blir det lätt så att barnet inte 
medverkar som aktiv part. Forskning inom det sociala området har visat att barn och unga med 
funktionsnedsättningar liksom små barn i allmänhet (under tre år) i huvudsak framställs som 
objekt i sociala utredningar. Här ett exempel på hur det inte ska se ut:

”Maja var tillbakadragen och tyst under hela besöket. Hon sade inte någonting till oss och det 
gick inte heller att få någon direkt kontakt med henne.”
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Dokumentera – inte bara skriftligt 
Barns och ungdomars åsikter kan dokumenteras i skriven text, ljud och bilder. Det kan vara 
samtalsmattor som fotograferats, teckningar eller filmsekvenser som visar barnets synpunkter. 

Om du använt samtalsmattetekniken kan foton från olika tillfällen jämföras, till exempel vid 
utprovning av hjälpmedel: Så här tyckte du om ditt hjälpmedel sist, nu gör vi förändringar. 
Hamnar bilderna på samma ställe då? Och så tas ett nytt foto. Bilddokumentation kan ge bar-
net återkoppling på vad som hänt under ett tidigare möte. Bilderna visar vad man pratat om 
och fungerar som stöd för minnet. Nästa gång ni ses kan du referera till tidigare samtal med 
hjälp av bilderna. Det här är också ett sätt att visa att vuxna tar barnets åsikter på allvar.

Vem har sagt vad
Det ska redovisas i dokumentationen vem som sagt vad – om det är barnet, föräldrarna, per-
sonalen eller någon annan som pratar. För att detta ska bli tydligt kan följande rubriker införas 
i det journalsystem som används i kommunen eller landstinget: Barnets åsikter, Förälderns åsik-
ter, Personalens åsikter. På några orter i landet pågår arbeten med att införa detta.

Går det att använda typografimallar i journalsystemet? Med en enkel knapptryckning väljer 
man då hur texten ska se ut. Barnens uttalande får ett särskilt utseende, föräldrarnas uttalanden 
har en annan stil och så vidare. På så sätt blir det lättare att göra tydliga journaler. 

Dokumentera individuell planering
Dokumentationen fyller viktiga funktioner för barnet, den unge och familjen. I samtliga indivi-
duella planer, oavsett typ, bör vissa uppgifter finnas med som

• vilka som deltog

• syftet med planeringen
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• hur barnet vill att det ska vara (mål på kort och lång sikt)

• vad som ska göras för att målen ska uppnås

• vem som tycker vad

• vem som gör vad 

• när det ska vara klart

• tid för nästa möte

• datum för uppföljning 

• datum för utvärdering. 

Personalen sammanställer dokumentationen, men kontrollerar med barn och föräldrar att man 
uppfattat dem rätt och korrigerar eventuella felaktigheter eller missuppfattningar. Var och en 
som uttryckt en åsikt ska kunna känna igen det som finns med i dokumentationen. Det gäller 
även barn och ungdomar.

Referenser: Sundhall, J. (2009). Tystade barn? Om barns röster i utredningstexter. I: Eriksson, M. (red). 
Barns röster och våld. Att tolka och förstå. Gleerups.

Stenhammar , AM. (2011). Individuell planering – ett sätt att få grepp om tillvaron. I: Strandberg, T. 
(red). Förhållningssätt och möten. Arbetssätt inom social omsorg. Lund: Studentlitteratur.
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Uppföljning och utvärdering
Idag finns det många olika sätt att fånga barns upplevelser av stöd. Här presenteras några 
exempel på metoder som projektet Egen växtkraft har tagit del av.

Barnet utvärderar sina samtal
Inom Skola-Socialtjänst, Socialtjänstens utförardel i Motala kommun, arbetar man med barns 
utvärdering av barnsamtal. Barnsamtal erbjuds barn när föräldrarna står i begrepp att separera 
och går i samarbetssamtal. Föräldrarna är inte med under barnsamtalet, som syftar till att barn 
och unga ska få information och kunskap och själva kunna berätta för någon utanför familjen 
vad hon eller han tycker är viktigt. 

I Motala erbjuds barnet tre samtal, bland annat om skillnaden mellan att vilja och bestämma, 
om hur det egna nätverket ser ut, om känslor och om barnets drömbild av framtiden. Bar-
net godkänner vilka delar av samtalet som ska återkopplas till föräldrarna. Barnet bestämmer 
också själv om hon eller han ska vara med vid återkopplingen.

Tycka till med hjälp av samtalsmatta
På Regionhabiliteringen i Västra Götaland undersöker en specialpedagog om barn och ung-
domar upplever behandlingen lättare efter förberedande och bearbetande lek i Leksjukhuset. 
Här görs en jämförelse med barn som inte fått samma möjlighet. 

Barnen i undersökningen är 2-18 år och kommunicerar med tal eller alternativ och komplet-
terande kommunikation, AKK. För att varje barn ska kunna göra en utvärdering används en 
samtalsmatta där barnet kan gradera leken och besöket. Utifrån resultatet av barns – och för-
äldrars – upplevelser planeras förbättringar av den aktuella vården.
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Ansiktsuttrycken används 

av socialtjänsten i Motala 

när barn utvärderar samtal i 

samband med föräldrarnas 

skilsmässa. 

På Regionhabiliteringen i 

Västra Götaland värderar 

barn sina upplevelser med 

hjälp av en sam talsmatta 

med tre graderingar: 

”Bra”, ”Dåligt” och  

”Varken eller”.
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Ritpratboken Det här är boken 

som handlar om dig innehåller 

flera sidor som kan användas 

vid uppföljning och utvärdering 

av en insats.  

Referenser: Cim von Greyrez, E. (2011). Det här är boken som handlar om dig. 
Helsingborg: Nypon Förlag.



Bra vuxna lyssnar på en, förstår en  
och kommer med bra råd – som min  
kurator. Jag använder de råden.

Malin från Egen växtkrafts expertgrupp 

av barn och ungdomar



Så vill barn och unga 
att vuxna ska vara
Projektet Egen växtkraft har haft en egen expertgrupp av 
barn och ungdomar i åldern 11-19 år. De har erfarenhet 
av att få stöd från olika verksamheter och av att leva med 
funktions nedsättning eller långvarig sjukdom. 

På följande sidor ger de sin syn på hur vuxna ska vara  
när de möter barn och ungdomar.

 109
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Ta hänsyn, lyssna och ge förslag
Här diskuterar projektets expertgrupp sina erfarenheter av möten med vuxna  
som arbetar i olika verksamheter.

Louise: Jag var mycket på sjukhus när jag var liten eftersom jag gjorde flera operationer. Jag 
minns en sjuksköterska som var jättebra. Hon tog hänsyn. Och hon lyssnade. Och framför 
allt förstod hon hur hon skulle vara mot barn. Jag kunde aldrig vänja mig vid droppet, jag var 
så rädd för nålen. Den bra sköterskan tog det alltid lugnt. Det var bara hon som kunde sätta 
dropp på mig. Jag kommer ihåg en gång när jag kanske var 5 eller 6 år. Hon frågade mig hur 
mitt nya dockskåp såg ut in i minsta detalj – dockskåpet var ju det bästa jag visste, så jag berät-
tade och berättade. Och vips! Så var nålen i armen och jag hade inte skrikit någonting. 

Agnes: Förut hade jag skenor för att göra foten stadig. Jag tycker det är viktigt att vara så 
självständig som möjligt och upplever att den person som tillverkade skenorna förstod det. 
Hon försökte hitta lösningar genom att till exempel ta fram en skena som jag kunde sätta på 
mig själv. Men egentligen ville jag ju aldrig ha de där skenorna. Och till slut kom hon på att jag 
kunde ha inlägg i skorna istället – och då slapp jag skenorna, precis som jag ville. Det kändes 
som om hon lyssnade på mig, verkligen. Det tycker jag var jättebra.

Malin: Jag tycker att det är viktigt att vuxna väntar på svar. När de frågar mig saker brukar jag 
tänka innan jag svarar. Jag måste tänka en stund först.

Emmy: Mmm, man ska också kunna fråga vad man vill utan att bli avfärdad... Jag har en jätte-
bra LSS-handläggare. Jag är rätt tyst och säger inte så mycket, men hon frågar ändå och hon 
tittar lite extra på mig när det är flera vuxna med. Hon är verkligen intresserad av vad jag har 
att säga när det gäller beslut om mig. Och nu har jag världens bästa psykolog också. Jag väljer 
vad jag tar upp och hon ger olika förslag på hur jag kan göra, men hon säger inte ”Gör så här”. 
Fast i början tänkte jag ”Varför ska jag göra som hon säger? Jag vill inte!” Men nu provar jag 
och märker att ibland funkar hennes förslag jättebra och ibland inte. Man ser i alla fall andra 
sätt att hantera olika situationer, det får igång tankarna. 
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Jag har en jättebra LSShandläggare.  
Jag är rätt tyst och säger inte så mycket.  
Men hon frågar ändå och är verkligen  
intresserad av vad jag har att säga  
när det gäller beslut om mig. 

Emmy från Egen växtkrafts expertgrupp 

av barn och ungdomar
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Vuxna som säger nej ska ha bra  
argument – och kunna förklara hur  
de tänker.

Malcolm från Egen växtkrafts expertgrupp 

av barn och ungdomar
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Mål, motivation och mothugg
Här kan du följa delar av ett annat samtal i projektets expertgrupp. Det handlar om läng
tan, vilja och att sätta mål – och om hur man bäst når de mål man satt. Det handlar också 
om framtidsdrömmar och hur andra reagerar på dem.

Emil: Om jag verkligen vill göra saker så gör jag det. Jag vill till exempel dj-nissa och spela golf  
och på ett eller annat sätt går det. Jag har fått två hjärnblödningar. Efter den andra hjärnblöd-
ningen blev jag halvt förlamad – och spela golf  med bara en hand, det är ju inte lätt... Men 
mamma och pappa spelade ju och jag var med – och jag var så sugen. Så jag provade att slå 
några bollar i alla fall. Först fick jag fick fett ont i handen, men övade och övade och efter typ 
två somrar funkade det. Nu slår jag längre än jag gjorde före hjärnblödningen. Det känns bra.

Har ni drömmar om framtiden som ni diskuterat med vuxna?

Louise: När jag var liten ville jag gärna bli veterinär, det var min stora dröm. Så jag pratade med 
mina föräldrar och då sade de ”Har du tänkt på det här? Och ”Det här kan bli svårt”. De sade 
inte ”Nej, du kan inte” utan bara argumenterade för och emot och då insåg jag att det kanske 
inte är det mest ideala yrket om man är blind. Det var realistiska invändningar, men när folk 
säger saker som bara är strunt och jag vet det – då lyssnar jag inte. 

Agnes: Min mamma försöker alltid få mig att vara realistisk. Jag skulle vilja jobba inom vården 
och bli sjuksköterska, men hon tycker att jag är lite darrig – hur ska jag kunna sätta en nål, 
liksom. Jag är ändå lite glad för att hon säger det till mig för jag kan sväva iväg, men samtidigt 
tänker jag att det borde kunna gå på något sätt. Jag vet i alla fall att jag vill jobba med män-
niskor. Och jag försöker argumentera för att det ska gå, men hon har fått mig att tänka lite 
annorlunda. Så ibland är det bra att vuxna säger vad de tycker. Jag känner att jag får bestämma 
själv i slutändan, men man påverkas ganska mycket ändå av vad de säger. 

Ebba: Det har hänt att jag har velat göra samma sak som en kompis på skolan gör, men då tror 
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vuxna att man vill det bara för att kompisen gör det. Jag blir så fundersam för det är jätte mycket 
så runt mig. Jag brukar säga ”Nej, så är det inte, ni går till överdrift”. För jag blir faktiskt kränkt. 
Jag kanske vill ta det steget för att jag tycker att det verkar roligt. Och man har all rätt att tycka 
likadant som sina vänner.

Louise: Du får väl ta och bevisa att det inte är så, och göra det där som du vill göra i alla fall.

Agnes: Ja, precis! Och berätta varför det är bra att göra det.

Malcolm: Men du kanske vill göra samma sak som din kompis – vad är problemet med det? 

Hur kan vuxna komma med invändningar så att det ändå känns okej?

Malcolm: De ska ha bra argument. Och kunna förklara hur de tänker.

När vuxna tycker annorlunda än ni själva – kan ni stå på er då?

Louise: Det beror på om det är realistiskt det de säger.

Agnes: Det handlar också om hur angelägen man egentligen är, om det verkligen är något man 
brinner för.

Har ni varit med om att någon sagt ”Jo, du kan” fast ni själva inte trott det?

Malcolm: Det hände faktiskt mig senast idag. I skolan skulle vi städa och jag brukar inte hjälpa 
till så mycket för jag är inte så stark i armarna. Men läraren typ tvingade mig att ställa upp en 
stol på bänken och jag sade bara ”Nej det går inte”. Sedan försökte jag i alla fall igen och igen, 
men det gick ju inte och då sade jag ”Men jag har ju ingen motivation! Man måste ha motiva-
tion!” Då sade läraren att om jag fick upp stolen skulle jag få en godis, så då försökte jag igen. 

Men det var lite problematiskt för stolsbenet fastnade i rullstolen. Till slut gick det ändå med 
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Först ville jag inte prova att spela golf för  
jag trodde inte det kunde fungera. Men så sade 
jag till mig själv "Försök, testa!"

pyttepyttelite hjälp. Och när jag gjorde det hejade alla i klassen. Motivation är ju alltid viktigt 
vad man än gör – hur får man motivation?

Emil: I början efter hjärnblödningen ville jag inte göra ditten och datten. Jag ville till exempel 
inte prova att spela golf  för jag trodde inte det kunde fungera. Men så sade jag till mig själv 
”Försök, testa!” Och jag blev förvånad över att det gick. Jag lärde mig också att klä på mig med 
bara en hand – testa det! Det är inte lätt, speciellt strumporna. Men jag har blivit van nu och 
jag kan konstigt nog öppna ett mjölkpaket med bara en hand, spela playstation med en hand 
och så. Till slut fungerar det. Ingenting är omöjligt.

Emil från Egen växtkrafts expert

grupp av barn och ungdomar
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Louise: Nej, det är det verkligen inte. Egentligen så funkar faktiskt det mesta om man bara vill. 
Så brukar jag försöka tänka för det finns så många smarta lösningar – även om man inte tror 
det först. Det är bara det att man inte vet om dem.

Emil: Mmm, när man fått den här skadan som jag har så blir man lätt deprimerad och bara ”Å,  
det är så synd om mig.” Men om man alltid är så kommer ju ens vänner att lämna en, ingen 
orkar vara med en. Och man mår ju dåligt själv av det och så vill inte jag ha det. Så jag tänkte 
tvärtom, att det finns några bra saker också. Jag kan ju faktiskt gå och röra mig och prata igen 
– prata är jag dessutom ganska bra på nu för tiden...

Louise: Det är viktigt vilken inställning man själv har, men det är också viktigt att föräldrar och 
andra vuxna ser vilka möjligheter som finns. Jag är blind, men det hindrar inte min familj från 
att göra det vi vill – som att åka slalom eller segla. Fast vi kanske gör det på ett annat sätt. Om 
man ser funktionsnedsättningen som ett problem så blir det automatiskt ett problem. Därför 
är det bra att ha föräldrar och kompisar som pushar en och ser till att man tror på sig själv. 

Agnes: Nu för tiden är jag som de flesta tonåringar som inte orkar hjälpa till, men när jag var 
mindre hade jag verkligen viljan. Jag var så envis och jag såg det som ett misslyckande om 
någon hjälpte mig. Men frågan är hur långt man ska dra det. Man ska inte behöva förneka att 
man har problem.

Louise: Nej, det får inte gå för långt. Ibland måste jag acceptera att jag inte kan göra samma 
saker som alla andra. Det gäller att hitta en balans. Självklart finns det en gräns för vissa saker 
– men inte för allt.



Ibland glömmer jag att vuxna också 
kan ha dålig självkänsla. 

Men jag har ju ingen aning om vad de 
har gjort eller hur de har det hemma. 
De kanske har gjort slut med någon 
samma dag. 

Agnes från Egen växtkrafts expertgrupp 

av barn och ungdomar
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Mer läsning för vuxna
Arnér, E. & Tellgren, B. (2006). Barns syn på vuxna – att komma nära barns perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur.

Boken bygger på samtal med sexåringar. De berättar om hur de uppfattar vuxna de har 
omkring sig och vilken betydelse vuxna har för dem.

Barnombudsmannen (2011). Unga direkt – metod för att lyssna på barn. 
Unga Direkt är en metod som Barnombudsmannen använde för att lyssna på barn och 
unga i den sociala barnavården. Unga Direkt kan ge vuxna kunskap, information, idéer och 
synpunkter från barn och ungdomar själva. 

Sektionen för barnrättsfrågor. (2011). Har barn alltid rätt? Landstinget Sörmland.

Barn och unga har rätt att bli informerade, att delta och att bli lyssnade till i vården. Men 
för att det ska fungera i verkligheten måste det finnas vuxna som ser till att barn och unga 
kan ta det utrymme de har rätt till. Hur tänker och agerar vårdpersonal i Landstinget Sörm-
land i möten med barn och deras föräldrar? 

Drakos, G. & Hydén, L-C. (2011). Diagnos och identitet. Stockholm: Gothia Förlag

En antologi som tillkommit på initiativ av Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Hur berättar  
jag om mig själv för andra och hur skapas deras bild av mig?

Eliasson Roos, E. (2010). Att möta annanheten 2. Bibliotekstjänst i Lund. (www.btj.se) 

Boken innehåller kommenterade boktips grupperade under olika rubriker. Varje kapitel 
inleds med en beskrivning av den aktuella funktionsnedsättningen och här ges mängder av 
tips på böcker både för barn och vuxna. 

Tips på litteratur
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Juul, J. (2010). Ditt kompetenta barn. På väg mot nya värderingar för familjen. Stockholm: Wahl-
ström & Widstrand

”Lyssna på era barn” och ”Lita på deras kompetens” uppmanar Jesper Juul i den här boken 
där han presenterar ett nytt sätt för barn och vuxna att umgås på som bygger på jämlikhet 
och lyhördhet. 

Lindberger, L. Arbetssätt och organisation för AKK. Rapport från Habilitering & Hälsa, Stock-
holms läns landsting, 2011-06-15. 

En rapport som beskriver kunskapsläget i landet angående AKK-kompetens och hur kun-
skap om AKK utvecklas. 

Lorenz, D. (2010). Ungdomar med Aspergers syndrom. Att mötas i samtal. Stockholm: Gothia 
Förlag.

En bok med praktiska råd och tydliga exempel på hur man kan skapa bättre möten och 
samtal mellan ungdomar med Aspergers syndrom och vuxna. Det ökar förutsättningarna 
för äkta delaktighet.

Percy-Smith, B. & Thomas, N. (2010). A Handbook of Children and Young People’s Participation. 
Perspectives from theory and practice. London and New York: Routledge.

Antologi som ger en bred bild av läget för barns och ungas delaktighet ur olika aspekter. 
Såväl personligt som medborgerlig demokratisk delaktighet berörs ur ett globalt per spektiv.

Stenhammar, A-M. (2010). Lyssna på mig! Barn och ungdomar med funktionsnedsättning vill vara 
delaktiga i möten med samhällets stödsystem. Högskolan i Halmstad.

En systematisk kunskapsöversikt om barns och ungas möjligheter till delaktighet i beslut 
om samhällsinsatser vid funktionsnedsättning.



120 Litteraturtips 

Material producerat av projektet Egen växtkraft

Hur kommer barn till tals hos er? Personal på bland annat syncentraler, barn- och ungdoms-
habiliteringar och datatek har svarat på enkätfrågor om hur personalen tar reda på barnens 
synpunkter när insatser planeras och genomförs. Rapport 2010.

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? är resultatet av en idéverkstad, ett seminarum arrange-
rat av projektet Egen växtkraft. Tips och tankar utbyttes mellan föräldrar till barn och ungdo-
mar med funktionsnedsättning, personal från olika stödverksamheter och myndigheter samt 
forskare. Rapport 2010.

Projektets material kan beställas från www.handikappforbunden.se

Böcker för barn och ungdomar – och vuxna
De här böckerna kan ge barn och unga förståelse för sin funktionsnedsättning eller långvariga 
sjukdom. Böckerna blir redskap för att berätta för andra och att själv lära sig hantera situa-
tioner som uppstår. Böcker för barn och föräldrar att läsa, lära av och tänka nytt tillsammans.

Ahlbom, J. (2008) Jonatan på Måsberget. Penndraget.

När Jonatan var nyfödd var han den vackraste, finaste, klokaste och gladaste pojke som 
någonsin funnits. Det sade hans pappa. En symbolisk saga om människor utan vingar – 
om annorlundaskap.

Ask, Emelie. (2007). Sockersjukan anfaller. En liten bok om diabetes. 
Emelie Ask, som skrivit boken, fick diabetes vid 12 års ålder. Hon berättar om sina upple-
velser och om andras reaktioner. www.vipdip.se 
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Axelsson Östlund, Helena (2007). Jerker – första spelningen. Stockholm: Bonnier Carlsen 

En bok om att ha dyslexi. Tolvårige Jerker och hans band har fått sin första spelning. En 
tjej ringde efter talangjakten och frågade om bandet ville spela på en artonårsfest. Och de 
skulle få tusen kronor i gage! Jerker känner sig alldeles uppjagad efter samtalet, nu måste de 
visa att de är värda pengarna! Det enda som gäller för okända band är att få spelningar, det 
har han läst i Okej, då kan det ena leda till det andra. Och rätt som det är sitter det någon 
i publiken som jobbar på ett skivbolag ... 

Bergström, Gunilla (2007). Den stora boken om Bill och Bolla: han så klok och hon en stolla. 
Stockholm: Rabén & Sjögren.

En bok om en särskild syster som Bill hade fått, en syster som kunde tralla och skratta… 
men inte riktigt fatta.

Daniels, Lucy. (2004) Rufs får en kompis. Stockholm: B. Wahlströms.

Om synnedsättning. Det har kommit en ny pojke till Mandys och James skola. Han heter 
Joey. Ända sedan han flyttade till Welford med sin mamma har en liten övergiven hund 
följt efter honom.

Haddon, Mark (2003). Den besynnerliga händelsen med hunden om natten. Stockholm: Wahl-
ström & Widstrand.

En ungdomsbok om hur det är att ha autism. Christopher kan alla världens länder och 
deras huvudstäder och alla primtal upp till 7 507.

Hooperman, Kathy & Kingsley, Jessica. (2008). All Dogs Have ADD. Publishers.

All Dogs Have ADD takes an inspiring and affectionate look at Attention Deficit Disor-
der, ADD, using images and ideas from the canine world to explore a variety of  traits that 
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will be instantly recognisable to those who are familiar with ADD. This delightful book 
combines humour with understanding to reflect the difficulties and joys of  raising a child 
with ADD and celebrates what it means to be considered ’different’. 

Hoppman, Kathy. (2005). Möss och utomjordingar: ett aspergeräventyr. Lund: Studentlitteratur

När vännerna Ben och Andy upptäcker att ett rymdskepp kraschlandat i trädgården, tror 
de först inte sina ögon. Rymdvarelsen som kommer ut ur skeppet kallar de Zack och de 
blir snabbt goda vänner. 

Kjellsson, Pia. (1996). Carolinas Hjärta. Hjärtebarnsföreningen.

I den här boken möter läsaren Carolina som fått sitt hjärta lagat i en operation.

Kullberg, Tove (2007). Tove-va-va. Eriksson & Lindgren.

Toves mamma och pappa brukar kalla henne för Tove-va-va, eftersom hon nästan aldrig 
lyssnar och alltid säger: Va? Men det är stor skillnad på att lyssna dåligt och att höra dåligt! 

Lidbeck, Petter. (2004). En dag i prinsessan Victorias liv. Bonnier Carlsen.

Victoria, familjens prinsessa, berättar om en helt vanlig dag i sitt liv. Dagen då fröken 
Jeanette var ledsen, dagen med plånboken i badhuset och dagen då hon letade rätt på sin 
mammas borttappade förstånd. En varm och rolig berättelse om en flicka med Downs 
syndrom.

Lindgren, Annica & Vagge, Niclas. (2003). Full rulle, Tim! Västerås: Författarhuset.

Tim tog sig tyst fram genom rummet. I den gamla, skrangliga sängen låg Vaktis och snar-
kade så att mustaschhåren stod rakt upp. Tim använder rullstol.
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Linn Persson, Gunilla (2008). Märtas Saga. Riksförbundet FUB För barn, ungdomar och vux-
na med utvecklingsstörning.

Märta gör saker på sitt sätt. Finurligt och frimodigt utforskar hon livet. Att förstå och bli 
förstådd är en resa för oss alla.

Lärn, Viveca ( 1997). Svantes vante. Stockholm: Raben & Sjögren.

Om Svante som har svårt med läsning och skrivning i skolan.

Nordqvist, Cecilia (1995). Hjärtat kan ha fel. Stockholm: Hjärtebarnsföreningen.

Barnbok som förklarar hur hjärtat fungerar och tar upp några olika fel man kan ha i hjärtat. 
Från ca 10 år. 

Sorby, Ginny (2007). Sukari min vän. Stockholm: Bonnier Carlsen.

Om ett möte mellan en döv, 13-årig flicka och en schimpansunge, Sukari, som kommuni-
cerar via teckenspråk. Trots att Joey varit döv sedan 6 års ålder, har mamman inte tillåtit 
henne att lära sig teckenspråk. Vändningen för Joey kommer när hon träffar Charlie och 
schimpansungen Sukari. Charlie har tagit hand om Sukari sedan föräldrarna dödats av 
bushmeat-jägare och har lärt henne teckenspråk. I hemlighet lär sig Joey att teckna och 
tiden hon tillbringar med Charlie och Sukari får henne att växa och blomstra som individ. 

Svensson, Katrin (2007). Vad har du i örat Kajsa? Trollhättan: Kikkuli förlag.

Om att ha hörapparat.

Wänblad, Mats. (1996) Lilleving. Stockholm: Bonnier Carlsen.

Boken handlar om en liten fågelunge som inte kan flyga som sina syskon eftersom hans 
vingar är så ynkligt små.
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Material producerat av projektet Egen växtkraft

Så gör du för att vuxna ska lyssna på dig är en tipsbok av och för barn och ungdomar som vill 
påverka stödet de får av samhället. Kan användas av barn och unga själva eller som stöd i 
samtal med vuxna – föräldrar eller personal inom olika verksamheter. En stor del av innehållet 
bygger på diskussioner i projektets expertgrupp av barn och unga med funktionsnedsättning 
eller långvarig sjukdom: Emmy Fritzell Heljestrand, Agnes Grip, Tomas Gustafson, Malcolm 
Halvarson, Louise Jannering, Ebba Jonsson, Emil Sohlberg och Malin Ziesemer.

Boken kan beställas från www.handikappforbunden.se





Jag har hörapparat och det är många  
läkare och andra som fixar med apparaten. 
Det är viktigt att jag berättar vad som är 
det största problemet för mig. /Ebba

Varför ska barn vara delaktiga när de får stöd? Barn och unga har rätt att vara 

delaktiga i frågor som rör dem själva – och de vill komma till tals. Vuxna som ger stöd till barn 

och ungdomar med funktionsnedsättningar behöver dessutom barns kunskap, åsikter och förslag 

på lösningar – som ofta är andra än de som vuxna har tänkt ut.

Hur ska det gå till? Tanken med den här boken är att inspirera genom att visa hur andra 

har gjort. Vi delar helt enkelt med oss av andras erfarenheter genom konkreta exempel från olika 

verksamheter runt om i landet. Så här gör de. Hur gör du?

Boken är en del av projektet Egen växtkraft


