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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka hur några barn med fysiska funktionshinder i Syrien upplever 
sina vardagliga aktiviteter och sin delaktighet i samhället. Ett ytterligare syfte var att undersöka 
vilka insatser som görs/har gjorts för att öka aktivitet och delaktighet för dessa barn. 
I studien ingick fyra deltagare, två pojkar och två flickor. Datainsamlingen skedde med hjälp av 
intervjuer. En egenutformat frågeformulär användes under intervjuerna.  
Resultatet visade att alla deltagare upplevde aktivitetsproblem. Upplevelserna kring 
aktivitetsproblemen varierade. Någon upplevde att de inte kunde utföra sina fritidsintressen, andra 
hade problem med personliga dagliga aktivteter, och andra problem med produktivitet. I Syrien 
fanns inga arbetsterapeuter och studien visade bland annat att barn med fysiska funktionshinder var 
i behov av arbetsterapeutiska insatser. Insatserna varierade kraftigt beroende på var barnet bodde, i 
Damaskus var insatserna och möjligheterna för funktionshindrade bättre än i Qamishli.   
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1. Inledning 
 

Enligt en rapport från barn- & ungdomshabiliteringen i Umeå (Ståhle-Öberg, 2003) finns det inga 

arbetsterapeuter i Syrien. Bristen på arbetsterapeuter i landet väcker frågor om hur barn med fysiska 

funktionshinder upplever sina vardagliga aktiviteter och om barns behov av t ex hjälpmedel och 

andra insatser för att öka delaktigheten tillgodoses. Detta är en av anledningarna till varför jag valde 

att utföra studien just om barn med fysiska funktionshinder i Syrien, en annan anledning är att jag 

ursprungligen kommer från den kurdiska delen av Syrien.   

 

 

2. Bakgrund 

 
2.1 Syrien 

Syrien är en stat i Mellanöstern med Damaskus som huvudstad. Landet har en yta på 185 180 km². 

År 2006 hade landet enligt en beräkning 19,5 miljoner invånare, där av ca 1,8 miljoner bokförda 

kurder. Enligt en beräkning från år 2004 var 4 av 10 syrier personer under 15 år (Karlsson, 2007). 

Arabiska är det officiella språket. Ungefär 80 % av befolkningen är muslimer (varav 85 % sunni 

och 15 % Shia) och 20 % kristna. Landets naturtillgångar är olja, fosfat, naturgas, marmor, salt och 

asfalt. Syrien är medlem i FN och all dess underorgan förutom världshandelsorganisationen 

(Skyttmo, 2005). Syrien är republik och styrs av presidenten Bashar Al-Assad. För att styra landet 

får han hjälp av landets säkerhetsrådgivare, ministrar och andra medlemmar som är med i det 

styrande partiet Baath (Arab Socialist Resurrection) (Human rights, 2008). Bland folket är han 

omtyckt och hans bild syns ofta i media och på gatorna. I folkmun kallas han vanligen för Dr 

Bashar eftersom han är utbildad ögonläkare i England. Presidenten Bashar Al-Assad jobbar för att 

modernisera och utveckla landet genom att höja utbildningsnivån och öka datoranvändningen. 

Under hans tid som president har det skett en hel del positiva förändringar för landet (Skyttmo, 

2005), bland annat har han beslutat om obligatorisk utbildning till och med nionde klass. 

Grundskolan, gymnasiet och universitet som är statliga är kostnadsfria (Regeringens webbplats om 

mänskliga rättigheter, 2007). Landet försöker anpassa skolorna för alla barn även för 

funktionshindrade (Skyttmo 2005). Sedan år 2001 eller 2002 har barn med olika fysiska 

funktionshinder och rörelsehinder laglig rätt att få gå i skolan och att integreras i skolan. Barn med 



 - 2 -

rörelsehinder skall vara fullt integrerade i skolan senast år 2015 (Ståhle-Öberg, 2003). Enligt en 

rapport från utrikesdepartementet göms personer med funktionshinder ofta undan från det allmänna 

livet. De icke anpassade offentliga miljöerna bidrar enligt svenska ambassadens bedömningar till 

mer isolering för personer med fysiska funktionshinder (Regeringens webbplats om mänskliga 

rättigheter, 2007). Regeringen har skapat större intresse för funktionshindrade personer bland folket, 

och man har sett till att nya lagar till funktionshindrades fördel har tillkommit (Skolan för 

lärande…, 2008). Den syriska lagen förbjuder t ex all diskriminering mot funktionshindrade 

personer och försöker istället att integrera dem i samhället. Enligt den syriska regeringens 

bestämmelser ska upp till fyra procent av den offentliga arbetsmarknaden vara reserverad för 

personer med funktionsnedsättning (Human rights, 2008). Ekonomisk ersättning erbjuds till 

funktionshindrade barn och enligt hälsoministern beror ersättningsnivån på deras 

funktionsnedsättning. Den högsta ersättningen är 3000 syriska pund per månad (ca 400 sek) vilket 

är ersättning för barn som har förlamning i 3 eller 4 extremiteter (Hälsoministern, 2007). Förutom 

regeringens bestämmelser för funktionshindrade erbjuder den syriska regeringen gratis sjukvård för 

barn upp till 18 års ålder (Human rights, 2008). Majoriteten (95 %) av den syriska befolkningen har 

tillgång till grundläggande sjukvård som inte alltid har tillfredställande kvalitet, visar statistik från 

världshälsoorganisationen. Bättre sjukvård erbjuds av privata sjukhus men till en betydligt högre 

kostnad (Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 2007). I en reserapport efter en resa till 

Syrien berättar Inger-Marie Isacson (2004) om habiliteringen i landet. Enligt Isacson (2004) är de 

flesta habiliteringar privata eller mer specifikt ägda av föräldrar organisationer. Från början bestod 

habiliteringspersonalen av sjukgymnaster men numera finns även läkare, ortopeder och lärare. Att 

lärare är anställda beror på att i habiliteringscentret bedrivs även skolverksamhet. Isacsson (2004) 

menar att sjukgymnasterna i Syrien även har arbetsterapeuternas roll. Enligt Isacson (2004) var det 

från början få barn som sökte sig till habiliteringen men numera finns det knappt platser kvar. 

Valmöjligheter när det gäller hjälpmedel för barn med funktionsnedsättning såsom det är i Sverige 

finns inte i Syrien (Ståhle-Öberg, 2003). Enligt en annan reserapport (Ståhle-Öberg, 2003) från en 

sjukgymnast på barn och ungdomshabiliteringen i Umeå beskrivs att kreativa och händiga 

sjukgymnaster tillverkade hjälpmedel i form av ståstöd, gåstolar och rullatorer. En del föräldrar har 

med tiden lärt sig själva att hitta praktiska lösningar t ex för att barnet skall kunna sitta själv. Den 

svensk-syriska medicinska föreningen har haft olika samarbete med The Syrian Cerebral Palsy 

Society (SCPS) som är en privat förening som ligger under socialministeriet i Syrien. Sverige har 

bland annat har skickat hjälpmedel som rollatorer, ståskal och skor till Syrien (Ståhle-Öberg, 2003). 
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2.2 Barnens rättigheter 

Begreppet barn kan definieras på olika sätt. I FN:s barnkonvention omfattar begreppet barn, en 

människa som inte fyllt 18 år. År 1989 bildades barnkonventionen som handlar om barnens 

rättigheter. Idag är 191 stater anslutna till barnkonventionen, däribland Syrien. Syftet med 

konventionen är att inleda ett internationellt samarbete för att förbättra barns levnadsvillkor i varje 

land, särskilt i utvecklingsländer. Konventionen jobbar för barns medborgerliga, politiska, 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Konventionen bygger på fyra viktiga huvudprinciper. 

Att barn har rätt till likvärdiga villkor, att barns bästa ska beaktas vid alla beslut, att barn har rätt till 

liv och utveckling samt att barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad, att alla 

människor stora som små har lika värde. En av FN:s standardregler är att människor med 

funktionsnedsättning ska vara delaktiga i samhället (Pehrsson, 2000).  

 
2.3 Funktionshinder   

Enligt Världshälsoorganisationens klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder (ICF) 

innebär ett funktionshinder att en individ har en funktionsnedsättning som orsakar 

aktivitetsbegränsningar eller delaktighetsinskränkningar (Socialstyrelsen, 2003). 

Funktionsnedsättningar kan vara fysiska, psykiska, sociala eller kognitiva. I denna uppsats har jag 

valt att studera barn med fysiska funktionshinder eller rörelsehinder. Det går inte att beskriva ett 

rörelsehinder som ett enhetligt funktionshinder. Det finns olika svårighetsgrader av rörelsehinder 

från t ex att ha svårt att gå i trappor till att behöva hjälp med det mesta i det dagliga livet. Problemen 

för rörelsehindrade personer är många och gemensamma. Det största och vanligaste är den 

otillgängliga miljön. En otillgänglig miljö handikappar personer med rörelsehinder. Om miljön är 

tillgänglig för rullstolsburna personer, personer med gångsvårigheter mm kan personer med 

rörelsehinder fungera utan att uppleva sig som handikappade (Dammert, 2005).  

 
2.4 Individ, aktivitet och miljö  

Enligt Kramer & Hinojosa (1999) kan aktivitet delas in i personlig vård, arbete, produktivitet, lek 

och fritid. Personlig vård består t ex av hygien, på-/avklädning, äta och dricka. Arbete och 

produktivitet består t ex av skötsel av hemmet, skola eller arbete. För ett barn kan arbete och 

produktivitet innebära att städa sitt rum, ta hand om yngre syskon eller göra läxor. Lek och fritid 

innehåller fysiska och sociala aktiviteter. Lek och fritid är aktiviteter som barnet gärna vill vara 

delaktigt i. Barnet väljer att utföra dessa aktiviteter eftersom dessa är underhållande, roliga, 
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motiverande, avslappnande och självbelönande. Enligt Canadian Model of Occupational 

Performance (CMOP) är aktivitetsutförandet resultatet av samspelet mellan individ, aktivitet och 

miljö (REF). En otillgänglig miljö orsakar begränsning i aktivitetsutförande hos individen. En 

nedsatt eller en begränsad rörelseförmåga hos individen kan leda till att individens 

aktivitetsutförande begränsas och deltagande i samhället inskränks (Christiansen & Baum, 2005). 

Arbetsterapeuten främsta uppgift är att möjliggöra för barnet att kunna delta i olika aktivteter eller 

utföra önskade aktiviteter i varierande miljöer. För att uppnå detta kan barnet erbjudas hjälpmedel 

och miljöanpassning (Kramer & Hinojosa, 1999).  

 

Det verkar inte finnas forskning eller studier som är gjorda om barn med fysiska funktionshinder i 

Syrien, i alla fall inte utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Som tidigare nämnts är en av FN:s 

standardregler att människor med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i samhället(Pehrsson, 

2000). Det är därför intressant att ta reda på om barn med fysiska funktionshinder i Syrien upplever 

delaktighet i samhället.  

 

 

3. Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka hur några barn med fysiska funktionshinder i Syrien upplever 

sina vardagliga aktiviteter och sin delaktighet i samhället. Ett ytterligare syfte var att undersöka 

vilka insatser som hade gjorts för att öka aktivitet och delaktighet för dessa barn. 

 

3.1 Frågeställningar: 

• Hur upplever barn med fysiska funktionshinder sin produktivitet, sina personliga dagliga 

aktiviteter och fritidsaktiviteter? 

• Upplever barn med fysiska funktionshinder att tillräckliga insatser hade gjorts för att de ska 

kunna utföra önskade aktiviteter och vara delaktiga i samhället? 
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4. Metod 

 
För att få svar på studiens frågeställningar genomfördes en kvalitativ studie. Den kvalitativa 

intervjun kan vara antigen en ostrukturerad eller standardiserad intervju. Syftet med att välja den 

kvalitativa forskningsmetoden var att skapa förståelse för barnens egna perspektiv. Den intervjuade 

fick möjlighet att beskriva så utförligt som möjligt vad denne upplevde, kände och utförde i 

aktiviteter. I en kvalitativ forskningsmetod används ofta en intervjuguide som fokuserar den 

aktuella frågeställningen och kan innehålla förslag till frågor (Kvale, 1997).     

 
4.1 Urval 
Urvalsgruppen var barn. Kriterierna för urvalet var att barnen skulle vara mellan 10 och 15 år och 

ha ett fysiskt funktionshinder. Författaren har valt att utgå från barn mellan 10 och 15 år eftersom 

författaren ansåg att barn i denna ålder var redo för en intervju med den typ av frågor som ställdes, 

men framförallt för att barn i denna ålder är i stort behov av att vara självständiga i sina dagliga 

aktiviteter. Urvalsgruppen bestod av 4 deltagare. Två av deltagarna var pojkar och två flickor.  

Urvalet av personer valdes efter de definierade kriterierna. Individerna valdes medvetet av 

författaren. Detta kallas enligt Depoy (1999) för målinriktad- eller bedömningssampling (DePoy, 

1999).  

 

4.2 Datainsamling  

Som datainsmlingsmetod användes intervju. En frågeguide utarbetades utifrån de tre 

aktivitetsområden som finns i Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Dessa tre 

aktivitetsområden är personliga dagliga aktiviteter, produktivitet och fritid (Law et al, 1998). 

Utifrån varje aktivitetsområde formulerades intervjufrågorna. Förutom frågorna som gällde de tre 

olika aktivitetsområdena ombads barnen att berätta om en vanlig dag i deras vardag. Intervjun 

avslutades med att barnet fick berätta om insatser som denne hade erhållit eller erbjudits. För att 

skapa en avkopplande och naturlig samtalsmiljö för barnen då de berättade om hur de upplevde sina 

dagliga aktiviteter spelades intervjun in på band. 

 

4.3 Procedur 

Alla deltagarna skulle ursprungligen ha valts ut från en speciell skola för barn med funktionshinder 

i Damaskus. Detta fungerade inte utan tre av deltagarna valdes genom kontakter och bara den fjärde 
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deltagaren rekryterades genom skolan för funktionshindrade barn i Damaskus. Barnen och deras 

föräldrar kontaktades via telefon för att få reda på om de var intresserade att ställa upp på en 

intervju. Barnet fick själv välja plats och tid för intervjun och fick dessutom ha ett vuxet sällskap 

med sig under intervjun för att på så sätt öka tryggheten. Tre av intervjuerna skedde hemma hos 

deltagarna och ett på skolan. För att intervjun skulle genomföras som ett naturligt samtal, spelades 

intervjun in på band med deltagarens och vårdnadshavares tillåtelse. Intervjun inleddes med en 

introduktion, där syftet med studien förklarades. Frågorna ställdes med hjälp av ett skapat 

frågeformulär som sedan fylldes med tilläggsfrågor. Intervjuerna avslutades med en fråga om de 

intervjuade barnet hade någonting att tillägga. Varje intervju varade mellan 30 och 50 minuter. 

Under intervjuerna fanns förutom intervjuaren och deltagaren även deltagarens förälder och 

personen som skapade kontakten mellan intervjuaren och deltagaren. Deltagaren fick alltid 

möjlighet att svara först på frågan och sedan kunde föräldern lägga till om så behövdes. 

Kontaktpersonen som satt med var som stöd för intervjuare ifall intervjufrågorna inte kunde 

uttryckas på ett förståeligt sätt eftersom intervjuerna utfördes på två språk, kurdiska och arabiska. 

 

4.4 Beskrivning av undersökningsgruppen  
Person A: Kommer att benämnas för Allan under studien. Allan är en kurdisktalande pojke som var 

13 år. Han bodde tillsammans med sin familj strax utanför Damaskus. Allans familj bestod av 13 

personer, 10 syskon och föräldrarna. Han var varken yngst eller äldst. Enligt familjen hade Allan 

halvsidigförlamning och de menade att hans leder var för korta. Familjen menade att skadan inte var 

medfödd utan att den kom plötsligt i tidig ålder. Allans högra kroppshalva var svagare än vänster. 

Allan gick i sjunde klass i en vanlig skola bland elever som inte hade någon funktionsnedsättning. 

En vanlig dag i Allans liv såg ut som ett friskt barns dag. Han vaknade på morgonen för att tvätta av 

sig och förbereda sig för skolan. Därefter gick han till skolan som låg en kort sträcka ifrån hemmet. 

Det verkade som skolan inte var något han intresserade sig för. Efter skolan gick han till ett annat 

bostadsområde för att umgås och ha kul med andra jämnåriga. På kvällarna gjorde han läxor och 

sedan förberedde han sig för läggdags.    

 

 

Person B: Kommer i fortsättningen att kallas för Ahmed. Ahmed är en arabisktalande pojke som var 

13 år. Han bodde tillsammans med sin familj i Qamishli. Ahmed hade 11 syskon vilket innebar att 

familjen bestod av 14 personer. Enligt Ahmed hade han förlamning i båda benen, vänsterbenet var 

dock något bättre. Hans förlamning hade resulterat i att han idag satt i rullstol. Eftersom skadan satt 
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på nedre delen av ryggraden kunde Ahmed inte kontrollera sin blåsa. Ahmed berättade att han var 4 

år gammal då han lekte tillsammans med sin bror med en pistol som de trodde var oladdad. Brodern 

sköt Ahmed i ryggen vilket gav Ahmed en funktionsnedsättning. Egentligen skulle Ahmed ha gått i 

sjunde klass men istället gick han i femte klass därför att föräldrarna hade beslutit att låta Ahmed 

starta skolan samtidigt som lillasyster, för att systern på så sätt skulle kunna ta hand om brodern. 

Enligt Ahmeds mamma var han duktig i skolan. Deras skola låg i närheten av hemmet. Ahmed 

berättade att han sov på en madrass på golvet tillsammans med sina bröder i ett rum. När han 

vaknade på morgonen, förflyttade han sig till badrummet för att tvätta av sig och sedan byta om. 

Därefter åkte han med rullstol till skolan. Enligt Ahmed gick eleverna i skolan antigen på morgonen 

mellan 8 och 12 eller på eftermiddagen mellan 12 och 16. Därefter åkte han hem för att tvätta sig 

och för att äta tillsammans med familjen. Efter maten brukade han göra sina läxor eller hitta på 

något hemma som t ex titta på tv, måla, prata i telefon med kompisar eller spela tv-spel. Sedan 

förberedde han sig för att sova.  

 

Person C: Kommer i fortsättningen av studien att benämnas för Nesrin. Nesrin är en 10 årig 

kurdisktalande flicka som bodde tillsammans med sina syskon och mamma i Qamishli. Enligt 

Nesrin och hennes mamma hade Nesrin medfödda missbildningar i kroppen men framför allt i 

benen och de berättade vidare att lederna var svaga och stela. Nesrin verkade vara något bättre på 

vänster sida. Nesrin gick i andra klass. Hon gick i en skola med elever som inte hade 

funktionsnedsättning. Skolan låg på gångavstånd från hemmet. Det första Nesrin gjorde på 

morgonen var att resa sig från golvet för att gå till badrummet och tvätta sig. Innan Nesrin och 

lillasyster gick till skolan som låg några minuter ifrån deras hem, brukade de äta. Nesrins skolskift 

varierade mellan morgon- och eftermiddagsskift. Hennes klassrum var på första våningen men för 

att ta sig in i skolbyggnaden var hon tvungen att gå uppför några trappor. Efter skolan gick hon 

tillsammans med lillasystern hem för att tvätta sig och för att sedan äta tillsammans med andra 

familjemedlemmar. Därefter brukade hon göra läxorna. Läxläsningen varade ungefär i 3 timmar 

varje dag. När hon inte läste, lekte hon med sina syskon inomhus.  

  

 

Person D: Kommer att kallas för Dina under studien. Dina är en arabisktalande flicka som var 15 år. 

Dina bodde tillsammans med sin familj i Damaskus. Hennes familj bestod av 2 bröder och 

föräldrar. Dina var mellanbarnet. Enligt Dina hade hon en skada som kallades för förträngning i 

skelettet runt höftbenen. Dina berättade att skadan kom plötsligt. Hon menade att hon en gång 
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trillade och slog sig kraftigt men röntgenbilderna som togs visade ingenting. Skadan upptäcktes vid 

9 års ålder. Från början hade hon smärta i fötterna men med tiden flyttades smärtan högre upp mot 

höften och idag har hon smärta i höfterna. Dina gick på en specialskola i Damaskus för 

funktionshindrade. Trots hennes funktionsnedsättning var hon till stor del självständig i sina dagliga 

aktiviteter. Hon vaknade ca 2 timmar innan skolgång för att tvätta sig och byta om till skolkläder. 

Sedan åkte hon med skolbussen till skolan. Hennes skolgång var ungefär 5-6 timmar om dagen. 

Efter skolan tog hon återigen skolbussen hem. När hon kom hem tvättade hon av sig och bytte om 

för att sedan äta. Därefter gjorde hon läxorna som kunde ta ca 2 timmar beroende på skolämnena. 

Sedan lyssnade hon på musik eller tittade på tv. Dina brukade i vanliga fall även försöka hjälpa sin 

mor med matlagning, diskning och städning. Om hon hade tid över brukade hon prata med någon 

kompis annars åt hon kvällsmål tillsammans med familjen för att sedan förbereda sig för att sova. 
 

4.5 Bearbetning av den insamlade informationen  

För att kunna bearbeta den insamlade information på bästa sätt spelades intervjun in på band. 

Resultatet av deltagarnas upplevelser bearbetas och presenteras med hjälp av COPM:s 

aktivitetsområde som också användes vid datainsamlingen. Alltså redovisas barnens upplevelser av 

aktivitetsproblemen utifrån de tre aktivitetsområden, personliga dagliga aktiviteter, produktivitet 

och fritid.  Förutom aktivitetsområdena lades rubriken insatser till. För att tydliggöra varje 

deltagares upplevelser presenteras resultatet för varje deltagare separat. 

 

 

5. Resultat  
 
5.1 Personliga dagliga aktiviteter 

Allan har inga svårigheter att förflytta sig självständigt inomhus och utomhus. Enligt Allan hade 

han problem vid all på/av klädning och fick därför hjälp av mamma. Toalett besöken funkade bättre 

menade Allan. Han berättade att mamman stod utanför toaletten för att knäppa byxknappen och 

rätta upp byxorna. Vid duschning fick han en hel del hjälp. Allan berättade att mamman var med 

under hela duschningen. Andra svårigheter som Allan mötte var att knyta skor och knäppa knappar. 

Allan upplevde att det var väldigt bra att andra hjälpte honom med hygien och på/av klädning.    
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Ahmed klarar själv av att förflytta sig inomhus genom att sitta på golvet och dra sig fram med hjälp 

av armarna, bålen och lite med hälarna. Vid förflyttningar utomhus använde han rullstol som han 

hade haft i ca 5 år. Han var nöjd över att ha en rullstol men tyckte att det var dags för en ny. Vid 

längre förflyttningar t ex då han skulle till skolan brukade någon köra rullstolstolen åt honom. På/av 

klädning var en annan sak som Ahmed behövde hjälp med. Det var främst på/av klädning av nedre 

delen som han behövde hjälp med, medan övre delen klarade han själv av, berättade Ahmed. Han 

brukade få hjälp av sin mamma för att ta på eller av sig byxor och kalsonger. Däremot klarade han 

själv att ta på/av strumpor. Vid tvättning eller duschning brukade mamman följa med Ahmed för att 

ge stöd trots att Ahmed berättade att han till stor del klarade själv att duscha och tvätta sig då han 

satt på en låg pall. Eftersom Ahmed inte kunde kontrollera sin blåsa använde han blöja regelbundet. 

Ahmed menade att han inte kunde sköta bytning av blöjan vilket mamman fick sköta helt. Att 

Ahmed fick hjälp vid skötning av hygien och ombyte av kläder, var något som han helst ville 

förändra.    

 

Nesrin förflyttade sig utan hjälpmedel, hon brukade förflytta sig genom gång. Nesrin berättade att 

hon brukade trilla/snubbla då och då när hon både gick inomhus och utomhus, vilket hon tyckte var 

väldigt jobbigt och pinsamt. Senare under intervjun berättade både Nesrin och hennes mamma om 

Nesrins uppresning från marken som båda upplevde väldigt negativ. De menade att Nesrin reste sig 

på ett fult sätt från marken, vilket de upplevde som pinsamt speciellt då det finns folk omkring. 

Sedan berättade Nesrin att hon inte hade några svårigheter att sköta på/av klädning självständigt. 

Tidigare hade hon svårigheter med att knäppa skjort- och byx- knappar men hade lärt sig att sköta 

det själv. På/avtagning av strumpor menade Nesrin var lite svårare eftersom hon inte hade förmågan 

att ta på höger strumpa eller skor. Detta hjälpte mamman eller syskona henne med. För att Nesrin 

själv skulle kunna gå på toaletten hade familjen köpt en toalettstol. Vid duschning brukade Nesrin 

få lite hjälp. Hon brukade sitta på en pall och mamman hjälpte till för säkerhets skull.           

 

Dina har inga svårigheter att förflytta sig själv i hemmet och i skolan. I skolan förflyttade hon sig 

med hjälp av en rullstol som hon fått låna av skolan och som hon använde enbart i skolan. Hemma 

hade hon fått låna kryckkäppar av skolan för Dina menade att hon inte ville ha rullstol eftersom 

användningen av rullstolen var svår inomhus. Dina klarade att förflytta sig korta sträckor ca 30-40 

meter med kryckkäppar, vid längre sträckor blev hon trött, fick ont och måste vila. Att klara på/ 

avklädning självständigt upplevde Dina inte som några svårigheter. Toalettbesöken var lite svårare 

berättade Dina men hon menade att hon med svårigheter kunde sköta det själv. Vid duschning 
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använde hon sig av en pall för att sitta på. Mamma fanns till hjälp utanför badrummet ifall det 

skulle hända något men annars brukade Dina sköta duschningen själv. Dina berättade att hon jobbar 

mycket för att vara så självständig som möjligt. 

 
5.2 Produktivitet 

Enligt Allan trivdes han bra på skolan och menade att han inte upplevde något större hinder där.  

Allan berättade att problemen som störde honom var han än befann sig var tiden. Förutom att allt 

tog längre tid så blev han även trött i hela kroppen. Detta resulterade i att han vilade en stund och 

tvingades då avbryta aktiviteten som han höll på med. Allan menade att han inte gjorde särskilt 

mycket hemma utan familjen brukade se till att han hade allt han behövde.  

 

Ahmed berättade att hans klassrum låg på bottenvåningen vilket var bra men inför nästa år skulle 

hans klassrum att ligga på andra våningen vilket skulle ställa till med stora problem och han syftade 

då på sin rullstol. På lektionerna hade han inga problem att hänga med eftersom han inte hade några 

problem med motoriken i handen. Ahmed berättade om skolrasterna som var ca 10 minuter långa då 

han brukade stanna kvar i skolbyggnaden medan hans kompisar var ute på skolgården. Han 

berättade även att skolans regler inte tillät att eleverna var i skolbyggnaden på rasterna men 

eftersom han inte hade möjlighet att effektivt ta sig in och ut på rasterna fick han stanna kvar. Detta 

upplevde han som något negativt eftersom han inte kunde umgås med kompisarna på gården. Han 

fortsatte att berätta om hur tacksam han var för att det finns ett fönster som hade utsikt mot gården 

där han hade möjlighet att sitta och titta ut mot sina kompisar. Eftersom alla elever hade rast och 

slutade samtidigt brukade det bli mycket trångt när eleverna skulle ta sig in och ut. För att Ahmed 

inte skulle behöva vänta tills alla elever hade gått ut och det blivit lugnt, hade skolan beslutat att låta 

Ahmed sluta en kort stund innan alla andra för att han i lugn och ro skulle kunna ta sig ut.  

 

Nesrin berättade om skolans entré som bestod av trappor som hon behövde ha hjälp med för att 

komma in i skolan. Enligt Nesrin höll hennes syster, kompis eller vaktmästaren henne om 

högerarmen för att hjälpa henne in i skolan. I klassrummet satt Nesrin på en vanlig skolstol och 

hade benen vilande på en pall. Nesrin berättade att hon ibland brukade gå fram till tavlan för att 

skriva precis som alla andra i klassen, vilket hon tyckte var roligt. Något som Nesrin upplevde som 

problem på lektionerna var att hennes hand och fingrar snabbt blev trötta och då tvingades hon vila 

en stund. På rasterna brukade Nesrin tillsammans med några kompisar stanna kvar i klassrummet 

eftersom hon hade svårt att ta sin in och ut under de korta rasterna. Nesrin berättade att enligt 
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skolans regler fick eleverna egentligen inte vara inne under rasterna men för Nesrins skull fick 

några av hennes kompisar stanna kvar i klassrummet. För att undvika att Nesrin skulle trängas bland 

elever vid skolslut hade skolan beslutat att låta Nesrin sluta en kort stund innan alla andra elever, 

vilket hon tyckte var en bra lösning. Nesrin berättade om att vädret var avgörande för henne om hon 

skulle kunna ta sig till skolan. Hon menade att på vintrarna då marken var fullt av grus och lera 

hade hon ingen förmåga att ta sig till skolan eftersom hennes skor brukade fastna i marken och då 

trillade hon lättare. Under sådana dagar avstod hon från skolan och istället kom hennes kompisar 

med läxorna till henne.   

 

Dina berättade att hon trivdes mycket bra på skolan och att det var roligt att få vara med andra barn 

som också hade något form av funktionsnedsättning. Hon berättade vidare att det inte fanns några 

hinder i skolan. Hemma ville Dina gärna hjälp till vid matlagning och städning. Hon berättade att då 

hon hade tid över gick hon till sin mor för att lära sig laga mat. Att hjälpa till med disken var något 

som Dina gärna gjorde, men eftersom hon inte orkade stå upp allt för länge blev hon irriterad. 

Ibland satte hon sig på en stol för att diska men det hjälpte inte så mycket eftersom köksbänkarna 

var höga. Hon berättade vidare att hon var tvungen att ibland be syskonen göra vissa saker åt henne 

eftersom hon inte klarade det själv. Det kunde t ex vara att hon ville förflytta något tungt från ett 

rum till annat och inte kunde göra det.    

 

5.3 Fritid 

Allan gillade att umgås med jämnåriga pojkar. På sin fritid brukade han spela fotboll eller spela TV-

spel. Allan upplevde att han var som alla andra jämnåriga pojkar då han sparkade boll eller spelade 

TV-spel. Han berättade att han inte kunde hålla joysticken med bägge händerna och hade därför lärt 

sig hålla den mot ena handen för att spela.   

 

Ahmed hade två nära kompisar som han gillade att umgås med som gick i hans klass. Han berättade 

att han tyckte att det var trist att han inte kunde träffa dem på fritiden eftersom de bodde en bit ifrån 

honom så istället brukade de pratas via telefon. På sin fritid brukade han måla och skapa saker på 

egen hand. Ahmed berättade om en konstsamling som hölls för barn i en annan stad som låg ca 1 

timme ifrån hans hem som han gärna skulle vilja vara med på. Eftersom transporten inte var 

effektiv med tanke på hans funktionsnedsättning fick han avstå.  
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Nesrin gillade att umgås mycket med sina kompisar. Hon berättade att de ofta brukade sitta och leka 

med dockor. Nesrin menade att hon inte hade några direkta fritidsintressen men på sin fritid gillade 

hon att läsa. Läxläsningen varade under några timmar varje dag. Hennes dröm var att bli lärare en 

dag. Förutom detta gillade Nesrin att lyssna på musik. Nesrin berättade om att hon gärna skulle vilja 

vara frisk som sina syskon för att kunna leka och gå ut som dem.            

 

Dina gillade att lyssna på musik. Musik och dans var något som hon gärna ville göra på sin fritid. 

På grund av Dinas funktionsnedsättning kunde hon inte dansa, vilket hon var väldigt ledsen över. 

Förutom att lyssna på musik gillade Dina att teckna eller kladda som hon uttryckte det. Dina 

brukade också umgås med sin granne som var en tjej som var några år äldre än henne. Hennes 

kusiner brukade också komma till henne men det var inte så ofta berättade Dina. Dina gillade att gå 

ut på promenader i park men klarade inte av det p g a funktionsnedsättningen. Hon önskade att hon 

som alla andra flickor kunde gå ut på promenader.     

 
5.4 Insatser  

Det visade sig att tre av barnen var missnöjda med de insatserna de fått.  De berättade att de insatser 

som de fått var allt för få. Ett av barnen berättade om att de blev erbjuda att få gratis internet som 

insats trots att familjen inte ägde dator hemma. En annan berättade om att landet skulle erbjuda 

ekonomiska bidrag till familjer som hade barn med fysiska funktionshinder men tyvärr uppstod det 

problem som gjorde att insatsen inte blev av. Däremot var familjerna glada över att skolorna brydde 

sig om deras barn t ex att deras barn fick sluta skolan före alla andra för att undvika att hamna i 

problem. En av deltagarna berättade att han ville åka till en annan stad för att vara med i 

konstföreningen några gånger i månaden men menade att det inte var möjligt p.g.a. att transporten 

inte var anpassad för rullstolsburna personer. Den fjärde deltagaren var nöjd med de insatser som 

landet hade erbjudit henne. Hon berättade att hon blev jätteglad över att få gå på en special skola för 

funktionshindrade personer. Hon berättade att skolan hade erbjudit henne förflyttningshjälpmedel 

som hon var nöjd med. I skolan hade hon tillgång till en sjukgymnast vilket behövdes ibland 

menade hon, för att få lite träning och råd. För att kunna ta sig till och från skolan hade skolan 

erbjudit henne och alla andra elever att åka med skolbussen.     

 

Författaren hade genom kontakter med två specialskolor för funktionshindrade i Damaskus fått reda 

på en del information angående insatser som fanns för funktionshindrade. En av skolorna hette El 

Amel skolan för funktionshindrade. El Amel betyder Hoppet på arabiska. Skolan erbjöd utbildning 
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från 1:a klass t o m gymnasienivå. Målsättningen var att erbjuda barn med fysiska funktionshinder 

som inte kunde gå i en vanlig skola att utbilda sig. Barnen undervisades i alla ämnen som i en 

vanlig klass. Förutom lärande ville skolan även ge eleverna möjlighet att träna hos skolans 

sjukgymnast. Skolan erbjöd eleverna att låna förflyttningshjälpmedel i form av rullstolar, 

kryckkäppar och betastöd under skoltiden. Alla barn med fysiska funktionshinder hade rätt att söka 

sig till denna skola. Skolans totalkapacitet för intagning av antalet elever var 250. Idag fanns det 

139 inskrivna elever på skolan. Eftersom det fanns elever som hade sökt sig till skolan som inte 

bodde i Damaskus hade skolan skapat boendemöjligheter på skolan för dessa barn. Barnet hade 

möjlighet att på helgerna eller på lovdagar besöka sin familj. Trettiotvå av skolans elever var 

internatelever.  

Den andra skolan kallades för ”skolan för lärande för arbetslivet för fysisk funktionshindrade 

personer”. Denna skola startades 1974 och hade tre mål. Det första målet var att utbilda och 

förbereda personer med fysiska funktionshinder inför arbetslivet. Det andra målet var att lära 

eleverna hur de skulle bli självständiga för att komma in i samhället. Och tredje målet var att 

behandla eleverna genom träning för att de ska uppnå förbättrad hälsa. Eleverna hade möjlighet att 

välja mellan sex utbildningar eller yrken, alla dessa utbildningar var valda av skolan eftersom de 

ansågs vara de yrken som eleverna hade störts möjlighet att få jobba med i framtiden. Ex på dessa 

utbildningar var elektriker, sömmerska, mönsterskapare, dataanvändning och trädslöjd. För att 

komma in i denna skola fanns det vissa regler t ex att eleverna var mellan 15-25 år, att eleverna var 

självständiga i sin personliga vård och att de inte bar på några smittsamma sjukdomar. Även denna 

skola erbjöd elever boende på skolan. Idag hade denna skola 104 elever och bland dessa var det 34 

internatelever.  

 

Under resan i Syrien kom jag i kontakt med en sjukgymnast som hade gjort sin utbildning i Japan. 

Det visade sig att hon var en av de få i landet som visste vad arbetsterapi innebar. Hon menade att 

hon ibland brukade träna sina patienter i aktivitet eftersom hon hade sett hur arbetsterapi användes i 

Japan. Hon berättade vidare att hon ansåg att arbetsterapi behövdes i den syriska sjukvården. Hon 

menade att landet var i behov av det arbetsterapeutiska tänkandet.   
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6. Diskussion 
 
6.1 Metod diskussion 

Att genomföra studien var inte särskilt lätt, vilket författaren redan från början anade. Däremot 

uppstod problem som författaren inte riktigt hade räknat med. Eftersom ansökan om att besöka en 

specifik skola för funktionshindrade barn i Damaskus skickades flera månader innan intervjuerna 

trodde författaren det skulle vara i god tid och att godkännandet inte skulle vara så invecklat. Det 

visade sig att utbildningsministern ville försäkra sig om att studien hade en god avsikt. Ministern 

menade att det tidigare hade det varit studenter som hade kränkt landet i sina studier. Eftersom 

godkännandet kom sent hade författaren gett upp hoppet om att få lov att besöka skolan och var 

därför tvungen att hitta barn med fysiska funktionshinder på egen hand. Senare när tre frivilliga 

barn ställde upp kom beskedet om att författaren hade fått godkännande att besöka bägge skolorna 

som ansökan gällde. Därför bestämde författaren sig för att genomföra den sista intervjun med ett 

av barnen på en av dessa skolor.   

 

Intervjuerna skedde hemma hos deltagarna efter barnens önskan. Intervjuerna blev mer som öppna 

samtal mellan flera personer kring barnet. Det kunde vara mer än fyra personer i rummet samtidigt 

under intervjun. Eftersom den sociala kulturen är annorlunda i Syrien kunde t ex plötsligt ett barn 

springa in i rummet eller någon vuxen komma in och börja prata. Detta upplevdes som jobbigt 

eftersom författaren kunde tappa bort sig under intervjun. Trots det så hade detta en positiv effekt 

på intervjun eftersom det skapade ett avslappnat samtal mellan författaren och barnet, vilket gjorde 

att barnet kände sig tryggt och lättare kunde öppna sig. Den första intervjun var väldigt kaotisk 

eftersom författaren var oförberedd på de ständiga rörelserna i rummet. En testintervju hade gjorts i 

Sverige, men skillnaden var att miljön var lugn och tyst och enbart personer som var delaktiga i 

intervjun fanns i rummet.    

 

Att genomföra intervjuerna på två olika språk var intressant men krävde en hel del förarbete. Innan 

intervjuerna diskuterades olika begrepp och definitioner. Detta gjordes tillsammans med individen 

som följde med och var närvarande under intervjuerna för att denne också skulle kunna ingripa i 

intervjun ifall språkproblem uppstod mellan intervjuaren och deltagaren.    
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6.2 Resultat diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur barn med fysisk funktionsnedsättningar i Syrien upplevde 

sina vardagliga aktiviteter. Studien visade att nästan alla deltagare hade liknande upplevelser kring 

vissa punkter, t ex vad gällde aktivitetsutförande och insatserna som habilitering och hjälpmedel.  

 

6.2.1 Utemiljö  

Det sociala umgänget var viktigt för barnen då det sociala umgänget var en stor del av livet i Syrien. 

Två av barnen i denna studie upplevde att deras funktionsnedsättning begränsade deras sociala 

umgänge. Barnen upplevde att de inte kunde träffa andra jämnåriga ute eftersom de inte hade 

kapacitet att vistats ute. Att barnen upplevde att de inte kunde vara ute och umgås med kompisar 

berodde främst på miljön. Då miljön inte var anpassad efter barnens kapacitet blev dessa barn 

handikappade. Enligt svenska ambassadens bedömningar bidrog de oanpassade offentliga miljöerna 

till isolering för funktionshindrade och de menade även att funktionshindrade personer ofta gömdes 

undan från det allmänna livet (Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 2007). Jag 

ifrågasätter om barn med fysiska funktionshinder verkligen göms undan från det allmänna livet. Jag 

tror mer på att det är utemiljöns utformning som tvingar dem att hålla sig undan det allmänna livet. 

På en del gator i Syrien, framförallt i staden Qamishli där två av deltagarna bodde, var trottoaren 

ungefär ½ meter höga. På en del trottoarer fanns det en asfalterad ramp som möjliggjorde för vagnar 

att ta sig uppför trottoaren eller så fanns det några trappsteg för fotgängare. Att trottoarerna var så 

höga berodde på att man ville undvika att bilisterna skulle köra på trottoarkanterna. Vissa gator var 

asfaltbelagda, andra hade söndrig asfaltbeläggning och så fanns det vissa gator som inte alls var 

asfalterade utan bestod av grus och stenar. Detta var några orsaker till att rullstolsburna personer 

inte kunde ta sig fram i utemiljön. Dammert (2005) skriver att en tillgänglig miljö för rullstolsburna 

eller rörelsehindrade personer möjliggör för dem att fungera utan att handikappas. Miljöhindren i 

landet var betydligt större än möjligheterna. Att barnen inte kunde vara ute på rasterna berodde 

också till stor del på miljön. Alla barnen hade rast samtidigt vilket gjorde att det blev trångt och 

jobbigt att ta sig in och ut ur skolbygganden. En annan orsak till begränsning i det sociala umgänget 

utomhus var bristen på hjälpmedel. Om barnen skulle ha haft hjälpmedel i form av rullstol eller 

kryckkäppar skulle de troligen haft större chans att umgås med kompisar utomhus. Om Nesrin 

skulle ha haft rullstol eller kryckkäppar skulle hon ha kunnat ta sig till skolan oavsett väder, detta 

skulle också ha hindrat Nesrin från att falla så ofta som hon gjorde dagligen.  
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6.2.2 Innemiljö 

För att barnen skulle kunna vara självständiga vid på/avklädning hade de behövt hjälpmedel. En av 

deltagarna fick t ex hjälp med påtagning av strumporna eftersom denne inte kunde gör det själv. Om 

barnet t ex skulle ha erbjudits en strumppådragare skulle barnet inte behövt få hjälp av andra. Allan 

skulle t ex ha behövt en typ av hjälpmedel för att knäppa knappar som krävde enbart 

enhandsfunktion. Toalettbesöken och dusch är andra problem. Skulle barnen ha fått toalettstol eller 

duschstol skulle det ha varit enklare och säkrare för barnen att självständigt duscha och gå på 

toaletten. En väldigt liten del av befolkningen har vanliga toalettstolar, resten har ingen toalettstol 

utan istället är det ett håll i marken där man får sitta på huk och göra sitt behov. Det finns massa 

andra typer av hjälpmedel som barnen skulle ha erbjudits för att vara självständiga i sina dagliga 

aktiviteter, anser jag. Tyvärr finns inte dessa möjligheter i Syrien. Hjälpmedel som fanns var 

rullstolar, kryckkäppar och betastöd, som egentligen alla var förflyttningshjälpmedel. Familjen 

fungerade som det främsta hjälpmedlet för barnet när det inte kunde utföra aktiviteten självständigt. 

Ju fler familjemedlemmar som ställde upp desto mindre belastades varje medlem. Resultat visade 

bland annat att en av deltagarnas lillasyster hade en avgörande roll för att deltagaren att skulle 

kunna gå i skolan. Förutom hjälpen som deltagarnas syskon erbjud var även alla deltagares 

mammor mycket villiga att hjälpa till. Det visade sig att alla deltagarnas mammor hjälpte främst till 

vid personliga dagliga aktiviteter eftersom alla deltagare mer eller mindre hade aktivitetsproblem 

vid utförande av de personliga dagliga aktiviteterna.     

 

6.2.3 Insatser och Arbetsterapi  

Att landet saknar hjälpmedel beror kanske på att det inte finns några arbetsterapeuter som kan 

bedöma barnens kapacitet i en aktivitet i en specifik miljö. Att familjerna hade erbjudits Internet i 

hemmet är inte någon insats som riktar sig mot vad barnen skulle behöva även om det kan vara bra 

av andra skäl. Behandlingen som alla deltagare fick förutom läkarnas underökningar och 

medicinering var träning under en kort period hos sjukgymnaster. Detta innebar att dessa familjer 

saknade vissa insatser som tex hjälpmedel, bostadsanpassning och ergonomiska råd för att klarar 

sina dagliga aktiviteter självständigt.  Detta är med andra ord en stor del av arbetsterapeutens 

uppgift. Enligt Isacson (2004) hade sjukgymnasterna i Syrien även arbetsterapeutens roll. Detta är 

något som inte riktigt stämmer, anser jag, eftersom de enda hjälpmedlen som finns i Syrien är 

förflyttningshjälpmedel som även sjukgymnasterna i vanliga fall har i uppgift att prova ut. 

Resultaten av denna studie visade att landet saknade hjälpmedel som möjliggjorde för fysisk 

funktionshindrade att vara självständiga och delaktiga i resten av sina dagliga aktiviteter. Inte heller 
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fanns det någon som tränade barnen i aktivitet. Det visade sig även att det inte fanns någon som 

lade vikt vid att förändra miljön och anpassa den efter fysiska funktionshindrade personer. Därför 

anser jag att man inte riktigt kan säga att sjukgymnasterna i Syrien även har arbetsterapeutens roll. 

Visst kunde det finnas några få som visste vad arbetsterapi var, men det fanns ingen som hade 

arbetsterapeutiskt tankesätt. Enligt Kramer & Hinojosa (1999) är arbetsterapeutens främsta uppgift 

att möjliggöra för barnet att kunna delta i olika aktiviteter eller utföra önskade aktiviteter i varierade 

miljöer genom att prova ut hjälpmedel och anpassa miljön. 

 

Under studiens gång fick jag en hel del funderingar kring träning i aktivitet, hjälpmedel och 

miljöanpassning. I Sverige kan en klient få många hjälpmedel utprovade, bland annat för att 

underlätta klientens aktivitetsutförande i de dagliga aktiviteterna. I Syrien som jag tidigare nämnt 

fanns inte dessa möjligheter, trots det kunde ett barn med fysiska funktionshinder utföra en hel del 

aktiviteter självständigt. Kanske var det så att barn med fysiska funktionsnedsättningar i Syrien 

hade lärt sig att anpassa sig själva efter miljön, till skillnad från Sverige där man försöker i stor 

utsträckning att anpassa miljön efter individen. Även träning i aktivitetsutförande i de dagliga 

aktiviteterna används mycket mer i Sverige. Jag anser att det är viktigt att det finns en blandning av 

båda typerna av anpassning, alltså att ibland anpassa sig efter miljön och ibland anpassa miljön efter 

individen. I Syrien förekommer det tyvärr ofta att barnet själv får anpassa sig. Pehrsson (2000) 

skriver att en av FN:s standardregler är att människor med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i 

samhället. Denna studie visade att barn med fysiska funktionshinder var delaktiga i samhället men 

till en liten del då man jämför med ett barn som inte har ett funktionshinder. Jag upplevde att landet 

idag jobbade sakta men mot rätt riktning för att förbättra möjligheterna för funktionshindrade. 

Denna studie visade även att möjligheterna och insatserna för barn med fysiska funktionshinder 

skilde sig beroende på var de bodde. I Damaskus var insatserna och möjligheterna bättre för barn 

med fysiska funktionshinder än vad det var i Qamishli.  

 
 
6.3 Sammanfattning 

Studien visade att tre av barnen var missnöjda med utemiljön p.g.a. av miljöhindren som fanns 

överallt. Att dessa barn inte hade tillgång till lämpliga förflyttningshjälpmedel skapade mer problem 

för barnen att vistas ute. Alla fyra deltagare upplevde att deras funktionsnedsättning hade en negativ 

effekt på deras sociala delaktighet. Alla deltagare upplevde mer eller mindre att de inte var 

självständiga i sina personliga dagliga aktiviteter. De upplevde även att funktionsnedsättningen till 

viss del hindrade dem att utföra sina fritidsaktiviteter.  
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Arbetsterapeuter saknas i landet och detta innebär att det är brist vad gäller hjälpmedel, att 

deltagarna inte får möjlighet att träna i aktivitet och få miljöanpassning. Det visade sig att Syrien är 

i behov av det arbetsterapeutiskt tänkande och arbetsterapeutiska insatser.   

 
 

Det är viktigt att tänka på att i studien ingick enbart fyra barn. Alltså är studien baserad på fyra 

barns upplevelser av sina dagliga aktiviteter och insatser som de erbjudits. Studien beskriver alltså 

inte upplevelser hos majoritet av fysisk funktionshindrade barn. Vidare studier inom detta område 

behövs, anser jag. Jag hoppas att dessa barn i framtiden erbjuds bättre habilitering. 
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      Bilaga 1 
 
Intervju med Funktionshindrade barn  
 
 
COPM 
  
Kön:  
 
Ålder:   
 
Diagnos/skada: 
 
Datum för intervju: 
 
 
Allmänna frågor till alla, möjligt att visa byts ut beroende på barnets situation. 
 
Livssituation: 
 

• Berätta hur en vanlig dag ser ut för dig, från då du vaknar tills du lägger dig? 
 
 
Personliga dagliga aktiviteter  
 

• Hur sköter du din personliga vård? 
 På-/avklädning, hygien, borsta tänder, ta fram/lägga undan kläder. 

 
• Klarar du att förflytta dig självständigt? Hur gör du när du ska förflytta dig korta (tex från 

rum till rum) och långa sträckor (tex hemifrån till affärer som ligger i närheten)?  
 
 
Produktivitet 
 

• Brukar du kunna passa tider? Hur gör du för att komma i tid? 
 Tex till skolan/lektioner, bestämda träffar med kompisar mm 

 
• Brukar du kunna samarbete med andra för att tex lösa skoluppgifter eller lösa några 

problem? 
 

• Brukar du hjälpa till i hemmet? 
 

 Diska, ducka, handla för hushållet, ta hand om yngre syskon 
 

• Hur klarar du att utföra skol studier? 
 Hålla i penna, sudda mm (finmotoriska moment) 
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Fritid 
 
• Vad gör du på din fritid, har du några intresse? 

 
• Brukar du umgås med andra, i så fall vem/vilka? 

 
 
Insatser 

 
• Hur ser din habiliteringssituation ut? 

 Hålla. Träffa med läkare, sjukgymnast annan? 
 Vilka insatser har ni erbjudits/erhållit och är ni nöjda med insatserna? 
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Bilaga 2 


