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

familjer”                          

                               Kalle 9 år, expertspanare i projektet 

mellan barn och föräldrar 

I samarbete med: 1177, Nka, Region Skåne,Rädda Barnen 



   Webbplatsen Opratat  
ett verktyg för att underlätta samtal om tankar och känslor i 
familjer med barn med funktionsnedsättning 
 
160 barn med funktionsnedsättning, 4-12 år, unga, syskon, 
föräldrar, mor- och farföräldrar (målgrupperna) har  - ur 4 
perspektiv - berättat om: 
 
-  Vad är det vi inte säger till varandra i familjen? 
- Varför? 
- Hur kan det bli lättare? 

 
Barnet är huvudperson!  
  



www.Opratat.se 
 

      
 
29 maj 
lanserades sidan 
 
1 december  
är den helt färdig 
och övertas av: 
 
Nka – Nationellt 
kompetenscentrum 
anhöriga 
www.anhoriga.se 
 
 

http://www.opratat.se/
http://www.anhoriga.se/


8 teman om vad man inte pratar om 
Jag har nå´t        

Säger inte hur jag mår    

Behöver alltid hjälp      

Är det mitt fel?        

Tar ansvar för andra     

Skäms dom?          

Framtiden?          

Kommer han att dö?  
         gestaltas i 18 animerade filmer 
   



Filmen Mössan 
Om att vara syskon 

 
 
 
 
 
 
https://www.dropbox.com/sh/anmq6cg9jx2of68/AAANPTz8sJ
P9lLGEelDH4Mdza/F06_Mossan.mp4?dl=0 
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  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 
 





Barn som medforskare 

 Nivån på barns medverkan i forskning: 
 
 Nivå 1:  På barn – barn är inte alls involverade  
 Nivå 2:  Om barn – frågar barn om information 
 Nivå 3:  Med barn – medforskare i vuxnas undersökningar 
 Nivå 4:  Av barn – barn är initiativtagare och genomförare,  

    vuxna handleder 
 



Barn som medforskare 
Varför involvera barn? 
 

Barns medverkan genererar nya idéer och ny kunskap 
Barns rätt att påverka sin vardag – Barnkonventionen 
Barn självbild stärks av medskapande och delaktighet  
 Frågor till barn designade av barn ger högre svarsfrekvens 
 Frågor till vuxna designade av barn ger högre respons och 

gör vuxna mer benägna att svara på ”känsliga” frågor    
 

 

 (Alderson & Morrow (2011), Johansson, B (2010), Kellet (2010), Druin (2009), Gelman (2014) 

 



Pilotverksamheter testar 
 
 Elevhälsa 
 Barn- och ungdomshabiliteringar 
 Hjärnskadecenter 
 Korttidsverksamhet 
 LSS/biståndshandläggare 
 Växelboende 
 Förskola 

 
Gävle, Göteborg, Karlstad, Malmö, Umeå, Sandviken, 
Stockholm,  
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