
                                                                                        
 

 

 

 

FORSKNINGSPROJEKT – RESEARCH PROJECT 

In Swedish 

Delaktighet i vardagliga aktiviteter för barn med funktionshinder 

Huvudfokus för detta projekt är delaktighet i vardagliga aktiviteter för barn med 
funktionshinder inom ett barnrättsperspektiv. Forskningsprojektet består av två delar:  
1. Begreppet deltagande (participation) för barn med funktionshinder i 
låginkomstinställningar; hur mäts det, vem mäter det och var mäts det? En systematisk 
litteraturöversikt görs.  
2. Hur upplever barn med funktionshinder och deras föräldrar delaktighet i olika kulturella 
kontexter? Ett nyutvecklat mätinstrument för delaktighet "Picture my participation" kommer 
att användas för att mäta barns delaktighet som det uppfattas av barn med funktionshinder och 
deras föräldrar. Intervjuer med barn med funktionshinder och deras föräldrar kommer att 
genomföras för att göra en jämförelse mellan barn och föräldrars perspektiv. 
 
In English 
 
Picture My Participation 

The focus for this project is participation in everyday activities for children with disabilities 
within a child rights perspective.  The research project consists of two parts;  
1. The concept participation for children with disabilities in low income settings; how is it 
measured, by whom is it measured and where is it measured? A systematic literature review is 
being done. 
2. How do children with disabilities and their parents perceive participation in different 
cultural contexts? A newly developed measuring instrument on participation “Picture my 
participation” will be used to measure children’s participation as perceived by children with 
disabilities and their parents. Interviews with children with disability and their parents will be 
conducted in order to do a comparison between parent’s and children’s perspectives.  
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