
  

”Det här jobbet handlar om hur man 
pratar om tankar och känslor i sina 

familjer” 
                          

     medforskare, 9 år 



Pusslet – barnets perspektiv 
 

http://www.anhoriga.se/opratat/alla-filmer/pusslet/


21 medforskande barn och 

unga  

har tillsammans med vuxna skapat 
www.opratat.se 

 

• Barn med funktionsnedsättning 

• Ungdom med funktionsnedsättning 

• Syskon 

 

        

http://www.opratat.se/


      (O)pratat främjar hälsa 

 

När man ser och hör hur andra tänker 

får man bekräftelse – jag är inte ensam 

 

När man får ta del av varandras 

perspektiv får syn på hur ”den andre” 

tänker 

 



med hjälp av: 
 18 filmer          (vad och varför) 

  42 berättelser (hur underlätta) 

 Bilderböcker 

 Spel om känslor 

 

Webbplatsen har ett barntilltal 
 

Under ”För vuxna” finns: 
-   Webbkarta 

- Vägledning 

- Barn är medforskare…. 

 

- Sidan är syntolkad, texttolkad  

 och teckentolkad 

 

- Och översatt till: 

   engelska, somaliska, arabiska,   

   tigrinja  

 

   

 Opratat  
 - underlättar samtal om tankar och känslor 



Definitioner 

Funktionsnedsättning – en nedsättning av 
fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga 

 

Funktionshinder – en begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för en person 
i relation till omgivningen 

 

 

Socialstyrelsen, termbank 



•Fysiska – t ex rörelsenedsättning 
 
• Neuropsykiatriska och kognitiva 
funktionsnedsättningar t ex ADHD 
 
• Sensoriska t ex syn- och hörselnedsättningar 
 
•Intellektuella funktionsnedsättningar 
 
• Medicinska funktionsnedsättningar  t ex astma, 
diabetes 

Fem funktionsnedsättningsområden 



Skillnader i livsvillkor mellan barn med 

funktionsnedsättningar och barn i allmänhet: 

 

Ökat beroende barn – föräldrar, både nu och 

i framtiden     

Kommunikationssvårigheter 

 Utsatt för mer våld i nära relationer än barn i 

allmänhet 

 Alla dessa kontakter……… 

 

 

  





 
 Artikel 7:3 i 

”funktionsrättskonventionen” 

  

”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 
funktionsnedsättningen och ålder för att utöva 
denna rättighet”. 
 

FN:s Konvention för mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 



  Opratat.se 

bygger på intervjuer/samtal med: 
 

160 barn med funktionsnedsättning, 4-12 år, unga, 
syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar (målgrupperna) 
har berättat om: 

 

-  Vad är det vi inte säger till varandra i familjen? 

- Varför? 

- Hur kan det bli lättare? 
 

  



8 teman om vad man inte pratar om 

Jag har nå´t            

Säger inte hur jag mår     

Behöver alltid hjälp      

Är det mitt fel?  

Skäms dom?       

Tar ansvar för andra            

Framtiden?          

Kommer han att dö?     



  Opratat - en webbplats med barntilltal 

 
 

  

  talar till barnet och tilltalar barnet, bland annat genom humor 
  och ärlighet. Den är enkel och barnet ”äger sajten” 
 

  Barnet förstår:  

vad som händer 

var hen befinner sig 

vad sajten går ut på och  

hur den används  

 

  Webbplatsen  fungerar för barn – och vuxna som inte läser och 
  tar hänsyn till barnets motorik och förståelse av sammanhang 
 



Pratar inte om: Funktionsnedsättningen 
(gäller vuxna: föräldrar och mor- och farföräldrar) 

VARFÖR? 

 F: vill inte skrämma,  

göra ledsen, slå hål på  

drömmar, oroa – dvs.  

skyddar barnet 

 F: egen sorg        

- dvs. skyddar sig själv 

 M/F: tycker att F ska säga  

till barnet men säger inte –  

för att vill inte riskera relationen  

 Holmsen, M (2010)  

Samtalebilder Et kommunikasjonsverktoy 



Barn och syskon vill prata – vill veta om 

funktionsnedsättningen.. 
 

 

För att förstå, få kunskap 

Veta hur göra 

Tänka själv 

”Det är ju jag som har det/har nåt…” 



På temat: Jag har nå´t 

Filmen Pusslet – barnets 

perspektiv 
 

http://www.anhoriga.se/opratat/alla-filmer/pusslet/


Filmen hemma 

Hemma – förälders perspektiv 

http://www.anhoriga.se/opratat/tema/jag-har-nat/tema-hur-jag-mar/hemma/


 

 

 

 

Matteprovet 
 

 

 

Matteprovet – syskonets perspektiv 

http://www.anhoriga.se/opratat/tema/jag-har-nat/tema-hur-jag-mar/matteprovet/
http://www.anhoriga.se/opratat/tema/jag-har-nat/tema-hur-jag-mar/matteprovet/
http://www.anhoriga.se/opratat/tema/jag-har-nat/tema-hur-jag-mar/matteprovet/
http://www.anhoriga.se/opratat/tema/jag-har-nat/tema-hur-jag-mar/matteprovet/
http://www.anhoriga.se/opratat/tema/jag-har-nat/tema-hur-jag-mar/matteprovet/


       

    Man ska vara ärlig 

 

 

 

”Alltså jag tycker att, alltså jag tycker att man ska gå 

rakt på sak. För jag vet hur det är när det är nånting.  

Om t ex min mamma när hon ska berätta nåt då är 

hon så försiktig och låter som att det inte är någon 

fara alls. Men hon säger det så många gånger så 

det blir fel – det stämmer inte.  

Jag tycker man ska vara ärlig och berätta som det 

är. För det kommer ända att finnas kvar där.” 

          Kevin 8 år 



Berättelse: Säga till bestämt 

Syskon 



Temat:  

Barn skyddar sina föräldrar 

 



Lägret 

http://www.anhoriga.se/opratat/alla-filmer/lagret/


BARNET: 

 

Vad bra att du finns Nalle! Till dig kan 
jag säga allt. Du lyssnar så bra när jag 
är ledsen och bara vill gråta. Det bästa 
med dig är att du bara lyssnar. Du blir 
inte ledsen, orolig eller arg. Jag 
behöver inte förklara så mycket. 
  



FÖRÄLDERN: 

När mitt barn väljer att prata med Nallen hellre än 

med mig gör det ont i hjärtat. Vill att hon ska veta 

att hon alltid kan berätta och att jag alltid vill 

försöka lyssna och hjälpa. 

 

En annan förälder 

Jag tror att nallen vet mycket mer än vad jag vet 

 

 



Sjukhuset 

sjukhuset 

http://www.anhoriga.se/opratat/tema/kommer-han-att-do


Mormor Eva 

mormor 

http://www.anhoriga.se/opratat/alla-berattelser/mor-och-farforaldrar/jag-vill-vara-som-bomull/


Hur använda Opratat 

VÄGLEDNINGEN 

 

Bygger på erfarenheter från 

drygt 20 pilotverksamheter 



Hur Opratat fungerar 
 ”Jag vill inte prata om hur det är för mig. Då är Opratat jättebra. 

Då kan jag visa sidan istället så slipper jag förklara.” 

 Medforskare 9 år 

 ”Vi visade filmer från Opratat för föräldrar som inte träffat varandra 

tidigare. Vi har aldrig varit med om att föräldrar börjat prata så 

snabbt och så personligt.”  

 Personal på habilitering  

 

 ”Om vi börjar prata om barnet på filmen är det lättare för barnet 

att börja prata om sig själv.”  

 Personal på korttidshem  

 

 ”Innehållet är bra mot tabun. Materialet i sig signalerar att det inte 

är farligt att prata, utan bra att prata.”  

 Lärare och elevassistenter i grundsärskola  



 Barn är medforskare i  

Opratat 
 

 

Bild: Mattias Gordon 



Varför barnen vill vara medforskare 

” Jag gillar att hjälpa andra. Det är spännande. 

Jag själv har fått mycket hjälp.” 

 

”Jag vill gärna hjälpa andra barn att prata med 

sina föräldrar om jobbiga saker. Våga prata om hur 

jobbigt det kan vara i skolan.” 

 

”Roligt när ens tankar används av vuxna 

 

”Vuxna behöver oss. Dom är inte barn längre” 

”Vi pratar om viktiga saker i livet” 



Varför involvera barn? 

Bl.a. för att: 

 Barn är experter på att vara barn idag, något 

vuxna inte är och därför inte kan 

Genererar nya idéer – ny kunskap 

 Barns rätt att påverka sin vardag 

 Stärker självbilden 

 Kreativa visionärer 

 Frågedesign där barn medverkat i ger  

 svarsfrekvens 

 



      Förutsättningar 
Nr 1! Vuxnas förväntningar och tillit till 

barns kompetens 

Tid! 

 Inbjudan och information – flera gånger 

och till barn och deras föräldrar 

Begriplig process 

Utmana invanda föreställningar om vad 

barn klarar av 

Barns intresse för ämnet 

Miljön viktig 

Metoder 

Presentera resultatet tillsammans 

 




