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Syfte
Hur barn med 
funktionsvariation/ 
funktionsnedsättning och 
deras vårdnadshavare 
upplever tillgänglighet och 
bemötande på Åland

Rapport på uppdrag av 
Ålands ombudsmanna-
myndighet
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Målgrupp och 

avgränsningar

• 7-17 år intervju

• 13-17 år enkät

• 0-17 år

Barn

Vårdnadshavare

FRÅGESTÄLLNINGAR

Hur upplever barn med 
funktionsvariation/ funktions-
nedsättning tillgänglighet på Åland?

Hur upplever barnens vårdnadshavare
tillgänglighet på Åland?

Hur upplever barn med 
funktionsvariation/ funktions-
nedsättning bemötande på Åland?

Hur upplever barnens vårdnadshavare
bemötande på Åland?
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METOD

Kvalitativ Kvantitativ

Etik

Anonymt

Skyddad mapp

Avgränsningar

Omformuleringar
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Kvalitativ datainsamling

Intervjustudie barn

Bemötande

• Lärare

• Omgivningen

• Öppenhet

Tillgänglighet

• Medvetenhet

• Skola

• Vardag 

• Fritid

”Autismen är jag mera försiktigt med att säga, 

för det tas upp i ganska dåliga sammanhang 

ibland.” 
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Intervjustudie vårdnadshavare

Bemötande

• Barnavdelning

• De Utvecklingsstördas Väl

• Daghem

• Skola

Tillgänglighet

• Skola

• Kunskap

• Vardag 

• Fritid

• Folkpensionsanstalten

• Kommun

• Nätverk

• Förbättringsförslag

”Att liksom där på ytp att de utvecklar programmet så att det kanske 

skulle finnas en som har en lite vårdinriktning på något sätt jag 

menar inte att man ska. Det är klart att man inte ska bli licensierad 

närvårdare eller sjuk men ändå lite vårdinriktning.”

”Det är det jag jobbar hårt för. Men inte att den ska vara skild från 

någonting annat, utan den ska nog vara ihop med en normal skola 

så att säga. För att dom barn som i stort klarar av det, kan gå så 

långt som möjligt i den vanliga men som inte klarar av det ska 

kunna gå. För där sägs det så, att dom här barnen ska gå i sin 

hemskola så att dom får vara nära sina kompisar, men dom här 

barnen har inga kompisar. Däremot kanske dom skulle ha 

kompisar om dom skulle gå i en specialskola och hitta 

likasinnade.” 

Utveckla yrkesträningsprogrammet

Inrätta en specialskola på Åland
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Kvantitativ datainsamling

Enkätstudie barn

Bemötande

• Skola

• Vardag

• Övrigt

Tillgänglighet

• Skola

• Kompisar

• Fritid

• Information
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Enkätstudie vårdnadshavare

Diabetes, dyslexi och 

drag av ADD. Lider av 

flera specifika fobier

Autismspektrumsyndrom, 

överaktivitet, 

sömnproblem, ångest, 

oro, talsvårighet, ev. 

Epilepsi, noll 

impulsförmåga, ljud- och 

ljuskänslig

Ovanlig medfödd 

ämnesomsättningssjukdom. 

Grav funktionsnedsättning. 

Inget tal, kan ej ta sig fram 

självständigt. Nedsatt motorik. 

Grav utvecklingsstörning

Utvecklingsstörning, tal- och 

motorikstörning. Klumpfot. 

Men även troligt autism och 

adhd

Down 

syndrom

Tecken på autism, 

ångest, ätstörning, 

självskadebeteende, 

social fobi Sköldkörtelrubbning, NPF 

problematik, ångest 

trotssyndrom, IBS

NPF: Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar
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I skolan Hemma På fritiden

Anser du att ditt barn får den hjälp barnet är i behov 
av?

Ja Delvis Nej
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45 %

55 %

HAR NI FUNDERAT PÅ ATT FLYTTA ELLER 
BYTA SKOLA/DAGHEM?

Ja Nej (n = 38)

Vi bytte för det blev 

helt ohållbart i 

kommunens 

grundskola hur de 

behandla barnet

Daghemmet förstod 

inte barnets behov 

och sitt ansvar för att 

tillgodose dem

För att kunskapen 

och viljan att lära sig 

om NPF i stort sätt 

är obefintligt på 

Åland

För att få bättre 

stöd, men inser att 

det stödet inte 

existerar på Åland
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Lärarna på skolan behandlar barnet bra Klasskompisarna är snälla Personalen på skolan förstår

Besvara enligt hur du upplever att ditt barn blir behandlat i 
skolan

Ja Delvis Nej
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Barnet har kompisar i skolan Barnet får anpassning i skolan Vuxna på skolan brukar fråga vad
barnet tycker

Barnet har kompisar utanför skolan

Besvara enligt hur du upplever att ditt barn blir behandlat i skolan

Ja Delvis Nej

Hur har ditt liv påverkats av ditt 

barns funktionsvariation/ 

funktionsnedsättning?

Otroligt mycket tid och 

energi går åt till att styra 

upp vardagen och kontakt 

till alla i nätverket.

Trött, mer bunden och 

begränsad, fått massor 

med kunskaper, 

erfarenheter och 

vänner runt hela 

världen

Vi får ingen som helst 

avlastning. Vilket gör 

att vi går på knäna här 

hemma.

Livet är komplicerat/ 

tungt & allt kretsar 

kring barnets behov & 

utveckling.

Jag har varit utbränd 

tre gånger sedan 

barnet föddes.
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Skolan Kommunens socialvård Hälso- och sjukvård Barnomsorgen

Hur anser ni att ni har blivit bemötta av

Bra Mestadels bra Bristfälligt Dåligt Inte varit i kontakt
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Föreningar Fritidssysselsättningar

Hur anser ni att ni har blivit bemötta av/ 
i samband med

Bra Mestadels bra Bristfälligt Dåligt Inte varit i kontakt
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Daghemmet Barn- och ungdomspsykiatrin

Hur anser ni att ni har blivit bemötta av

Bra Mestadels bra Bristfälligt Dåligt Inte varit i kontakt

Har du någon hälsning till de som 

bestämmer på Åland?

Dags att vakna kanske. Inse 

att NPF finns på riktigt. Inse 

att väldigt många barn och 

ungdomar som det inte går 

så bra för just nu i vårt 

samhälle, faktiskt har en 

NPF diagnos.

Öppna ögonen för de 

behov som bör bemötas 

på rätt sätt. Familjer går 

i kras, ekonomin i 

botten, alla mår dåligt

Individuella stödinsatser 

istället för att tro att 

samma passar för alla 

och att det som finns 

täcker allas behov

Tänker att det 

behövs både en 

NPF skola och 

resurscenter på 

Åland

Ta tag i problemet! Alla har 

inte föräldrar som lägger 

sig själva åt sidan och 

lägger ner hela sin själ i 

barnets skolgång utan att få 

ett penni betalt.

Att lyda konventioner för 

mänskliga rättigheter och 

läsa på om NPF samt 

funktionshinder. ÅL 

regering o politiker, 

hälsoministeriet mm är så 

nonchalanta och följer ej 

lagen

Gör all information 

lättillgänglig

Specialskola för barn 

med autism samt 

resurscenter med 

kompetent personal



03-10-2019

12

Resultat

Hur upplever barn med 
funktionsvariation/ 
funktionsnedsättning
tillgänglighet på Åland?
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Skola

Fritid
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Kompisar

Hur upplever barnens 
vårdnadshavare 
tillgängligheten på Åland? 
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Vardag

Skola
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Fritid

Information
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Önskemål

Hur upplever barn med 
funktionsvariation/ 
funktionsnedsättning 
bemötande på Åland?
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Fritid

Skola
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Kompisar

Hur upplever barnens 

vårdnadshavare bemötande 

på Åland?
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Skola

Daghem
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Fritid

Socialvård
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Hälso- och sjukvård

Barn- och 
ungdomspsykiatrin
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De Utvecklingsstördas Väl

Kritisk granskning

Validitet/ trovärdighet

• Deltagarna

• Öppen enkät

• Litet samhälle

• Anpassning

Reliabilitet/ tillförlitlighet

• Tidpunkt

• Metod
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Slutreflektion

• Mer anpassad 

kommunalskola

• Resurscenter

• Föräldrastöd

• Specialskola

Datainsamlingen

Vårdnadshavarna

Önskningar

Tack!


