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Rädda Barnen utredde i april 2020 barnens och 
ungdomars syn på hur coronapandemin har påverkat 
deras vardag, fritid, skolgång, psykiska välbefinnande, 
framtidsutsikter samt situationen för deras familjer.

Barnen upplevde att deras liv hade förändrats på-
tagligt på grund av undantagsförhållandet: för att 
undvika fysiska kontakter ordnades undervisningen på 
distans, det blev svårare att träffa kompisar, hob-
bymöjligheterna har minskat och fritiden har föränd-
rats.

Många upplevde att deras psykiska välbefinnande 
hade försämrats. Till och med mer än vart fjärde barn 
som svarade i enkäten upplevde sitt psykiska välbe-
finnande som väldigt dåligt eller ganska dåligt. Mer 
än vart tredje barn var också oroligt över hur deras 
vårdnadshavare orkade under undantagsförhållan-

dena, och ungefär vart fjärde upplevde att vårdnads-
havarnas stress påverkade hela familjens stämning. 
Upplevelsen att det stöd som fåtts inte var tillräckligt 
orsakade stress och bekymmer. Upprätthållandet av 
sociala förhållandet upplevdes som utmanade, och 
många kände sig ensammare en tidigare.

Enligt svaren påverkade undantagsförhållandena 
särskilt barn i familjer med låga inkomster, som 
berättade oftare än andra barn om sitt försämrade 
välbefinnande, utmaningar i skolan och det ökade be-
hovet av stöd för familjen. De var också oroligare än 
andra barn över undantagsförhållandenas verkningar. 
Mer än vart tionde barn i familjer med låga inkomster 
berättade att de inte fick varm eller näringsrik lunch 
om dagarna efter att skolbespisningen upphört.

”JAG TYCKER ATT MAN BORDE OCKSÅ 
LYSSNA TILL VÅR, DE UNGAS, ÅSIKT I 
DETTA UNDANTAGSTILLSTÅND!”

BARNETS RÖST
Barnets röst är Rädda Barnen rf:s enkät som genomförts sedan 2001. I undersökningen kartläggs barns* 
egna tankar om olika teman. Undersökningens syfte är att göra barnens egen röst till en del av varda-
gen och den bredare samhälleliga diskussionen och beslutsprocessen. Enkäten för år 2020 utredde hur 
barn och ungdomar i åldern 13–17 år har upplevt undantagsförhållandena som orsakats av coronapan-
demin ur vardagens, skolgångens, fritidens, hobbyernas och psykiska välbefinnandets synvinklar.

Resultaten av enkäten publiceras i två delar. Denna rapport behandlar det hur barn och ungdomar har 
upplevt undantagsförhållandena som beror på coronapandemin. I sin helhet publiceras resultaten av 
Barnets röst 2020-enkäten på hösten 2020. Då rapporteras barn och ungdomars fattigdomserfarenheter 
särskilt ur hobbyernas och fritidens synvinkel.

*FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) definierar barn som alla människor under 18 år.
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Materialet samlades in landsomfattande (inkl. Åland) 
med en nätblankett på finska och svenska under tiden 
6.4–26.4.2020. Sammanlagt 3 129 barn svarade på 
enkäten, av vilka 7 % uppgav svenska som sitt mo-
dersmål. Omkring 2 % av deltagarna angav som sitt 
modersmål något annat språk än finska, svenska eller 
samiska. Av deltagarna var 84 % flickor, 12 % pojkar 
och omkring 4 % valde alternativet ”annat”, ”vill inte 
definiera” eller ”vill inte säga”.

Vid tidpunkten för enkäten studerade majoriteten 
(57 %) i klasserna 7–9. Sammanlagt 40 % studerade 
på andra stadiet, antingen på gymnasiet, inom yrkes-
utbildningen eller avlade dubbelexamen. Gymnasister-
nas andel av alla deltagare var 27 % och yrkesskol-
elevernas 11 %.  Dessutom sade 3 % av deltagarna att 
de föll utanför dessa alternativ, då de studerade till 
exempel i sjätte eller tionde klass eller i VALMA-utbild-
ning (utbildning som handleder för yrkesutbildning). 
Ytterligare sade 1 % av deltagarna att de för tillfället 
inte studerade på någon skola eller läroanstalt. Vanli-
gaste orsaken till detta var psykiska problem. 

Av alla deltagare bodde ungefär 27 % i svarande 
stund i Nyland. Näst mest deltagare var från Birka-
land (9 %), Norra Österbotten (8 %) samt Egentliga 
Finland (8 %). Av alla deltagare sade 46 % att de 
bodde i en stor eller medelstor stad. Av dessa bodde 
10 % i stadens centrum och 36 % i förorter eller peri-
ferier. I små städer eller byar bodde ungefär 37 % av 
deltagarna, varav 18 % i centrum och 19 % i periferier. 
Dessutom sade 17 % av deltagarna att de bodde i 
landsbygdsmiljö.

En femtedel, 20 % av deltagarna beskrev sig själva 
som en del av åtminstone en minoritet. Klart största 
delen av de som tillhörde någon minoritet sade sig 
höra till minoriteten på grund av sin sexuella lägg-
ning. Dessa utgjorde 17 % av deltagarna.

Barnen ombads ge en bedömning om sin familjs 
ekonomiska situation. Bedömningen grundade sig 
på barnens erfarenheter om sina vårdnadshavares 
inkomstnivåer. Av deltagarna uppfattade 53 % att de 
tillhörde en medelinkomstfamilj. Det var 29 % av del-
tagarna som ansåg att deras familj hade väldigt eller 
ganska hög inkomst, och 14 % som ansåg att deras 
familj hade väldigt eller ganska låg inkomst. Fem pro-
cent kunde inte säga.

Vad beträffar materialet som samlades in med 
nätblankett, kan man inte vara säker på deltagarnas 
bakgrunder eftersom deras identitet eller riktigheten 
av deras svar kan inte verifieras. En del av deltagarna 
kan till exempel ha fyllt i blanketten flera gånger, vil-
ket kan orsaka förvrängning av enkätens svar. Dess-
utom har filmprisen som lottas ut bland deltagarna 
sannolikt påverkat selektionen av deltagare.
Förutom via olika kanaler på sociala medier (Face-
book, Instagram, Twitter) nåddes barn och unga via 
människor som arbetar bland dem, som till exempel 
kuratorer och socialhandledare. Alla blankettens 
frågor var inte obligatoriska, och detta har beaktats i 
behandlingen av materialet.

ENKÄTENS MATERIAL
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CENTRALA RESULTAT 

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

Av alla deltagare ansåg 20 % att familjens 
uppehälle hade försämrats på grund av 
undantagsförhållandena, och 22 % var 
oroliga över sin familjs uppehälle. För 
barn i låginkomstfamiljer var motsvarande 
siffror 47 % och 57 %.

Sammanlagt 27 % upplevde sitt psykiska 
välbefinnande som väldigt dåligt eller 
ganska dåligt. Motsvarande siffra för barn 
i låginkomstfamiljer var 43 %.

Dryga hälften eller 55 % kände sig 
ensammare än tidigare på grund av 
undantagsförhållandena.

En tredjedel eller 33 % upplevde 
att det grälades mera i familjen än 
tidigare.

En fjärdedel eller 25 % upplevde 
att de själva, deras familj eller en 
familjemedlem behövde stöd eller hjälp 
för att klara av vardagen på grund av 
coronapandemisituationen. Motsvarande 
siffra för barn i låginkomstfamiljer var 
47 %. Av de som behövde hjälp hade 13 % 
inte fått den hjälp de behövde trots att de 
försökt.

Tre fjärdedelar eller 75 % upplevde 
att studerandet blivit svårare eller 
att de klarade sig sämre på grund av 
distansstudierna. Av dessa sade 8 % 
att orsaken var situationen som rådde 
hemma (till exempel missbruks- eller 
psykiska problem, psykiskt eller fysiskt 
våld). Motsvarande siffra för barn i 
låginkomstfamiljer var 15 %. 

Studieutrustningen var bristfällig för 
distansstudier för 12 % av deltagarna. 
Motsvarande siffra för barn i 
låginkomstfamiljer var 18 %.
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I svarande stund upplevde mer än var fjärde (27 %) 
deltagare sitt psykiska välbefinnande som väldigt då-
ligt eller ganska dåligt. På basis av svaren har undan-
tagsförhållandena haft en väldigt negativ inverkan på 
barn i låginkomstfamiljer, som oftare än andra barn 
rapporterar om hur undantagsförhållandena har haft 
negativa verkningar på deras psykiska välbefinnan-
de. Barn i låginkomstfamiljer upplevde sitt psykiska 
välbefinnande i svarande stund som klart sämre än 
andra barn: 43 % sade att de upplevde sitt psykiska 
välbefinnande som väldigt eller ganska dåligt. På 
motsvarande sätt upplevde barn i höginkomstfamiljer 
att de mådde mentalt bättre än andra: 55 % sade sig 
må mentalt väldigt eller ganska bra. Motsvarande 
siffra var 42 % för alla deltagare och 21 % för barn i 
låginkomstfamiljer.

 Cirka hälften av deltagarna (49 %) upplevde att 
på grund av undantagsförhållandena som beror på 
coronaviruset har deras resurser eller ork försva-
gats. Ungefär hälften (54 %) upplevde att de kände 
stress eller ångest (49 %). Var tredje (33 %) upplevde 
också att deras livshantering hade försvagats, utöver 
vilket många upplevde att de var ensamma med sina 
bekymmer (29 %) eller var oförmögna att påverka 
sig själva eller saker som har med den egna verksam-
heten att göra (27 %). Å andra sidan upplevde var 
fjärde deltagare (25 %) att undantagsförhållandena 
inte hade haft en negativ inverkan på deras psykiska 
välbefinnande, och i de öppna svaren berättade en del 
av barnen att deras psykiska välbefinnande hade för-
bättrats under undantagsförhållandena till exempel 
tack vare mindre bråttom eller för att ångesten som 
hänger ihop med skolgången hade lättat.
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Fast det upplevdes att undantagsförhållandena också 
hade haft positiva verkningar på det mentala välbe-
finnandet till exempel ur orkens synvinkel, betona-
des utmaningarna med det mentala välbefinnandet 
i barnens öppna svar. Svaren förmedlade särskilt 
den ökade stressen och ångesten som anknyter till 
distansstudierna, och frustrationen som orsakas av att 
ständigt vara hemma.

”Jag är mycket effektivare, energiskare, uthålligare och 
avsevärt nöjdare med den nuvarande situationen än den 
s.k. normala.”

”Studerandet är nu i hög grad på eget ansvar, och vi har 
mycket mera uppgifter än i skolan, det stressar och skapar 
ångest.”

”Det går på nerverna att vara inom fyra väggar.” 
”Uttråkad och frustrerad.”

”Det känns hjälplöst, när man inte själv kan påverka situa-
tionen på något sätt.” 

Barnen berättade också om hur deras tidigare psy-
kiska problem hade blivit värre i och med undantags-
förhållandena. För en del hade mötena eller annan 
kontakt med vårdkontakten förhindrats.

”Mina psykiska problem har blivit värre.”

”Mina möten med min vårdkontakt har uteblivit, vilket har 
en väldigt stor inverkan på det att jag nu mår sämre.”

I svaren framkom också att barnen längtar efter so-
ciala kontakter och har upplevt ensamhet. Vännernas 
stöd kan också vara av högsta värde för vissa barn 
om situationen hemma orsakar bekymmer.

”Jag upplever att jag längtar efter mera människokontak-
ter.”

”Jag känner mig ledsen och tung när jag inte kunnat träffa 
mina kompisar och kan inte dela allt och ha roligt som 
tidigare.” 

”Mina största bekymmer är hemma, och på grund av 
situationen kan jag inte övernatta hos min kompis som jag 
brukar göra när jag behöver stöd.”
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I enkäten frågades också var barnen upplevde att de 
fick det bästa stödet för sitt psykiska välbefinnande. 
Som allra viktigaste nämndes vännerna (75 %), föräld-
rarna eller vårdnadshavarna (71 %), andra familje-
medlemmar eller närstående (65 %), lärare
(52 %) samt sjukvårdspersonalen eller mentalvårds-
tjänsterna (48 %).

Cirka en tredjedel av deltagarna nämnde som viktiga 
stödkretsar diskussionsforum som möjliggör kamrat-
stöd eller chattar (33 %) samt förtroliga chattdiskus-
sioner med trygga vuxna (31 %). Också till exempel 
församlingens (ungdoms)arbetare, socialarbetare 
samt personalen för vården utom hemmet nämndes 
som viktiga stödpersoner.

Barnen berättade att de behöver mera stöd särskilt 
från lärarna (30 %), föräldrarna eller vårdnadshavar-
na (27 %), andra familjemedlemmar eller närstående 
(26 %), vännerna (24 %), ansvarspersonerna för friti-
den eller hobbyerna (24 %) samt från sjukvårdsperso-
nalen eller mentalvårdstjänsterna (22 %). 

Barn i låginkomstfamiljer uppgav betydligt mindre 
viktiga stödpersoner eller andra stödgrupper än de 
andra deltagarna. På basis av svaren har de också 
betydligt större behov av stöd för sitt psykiska välbe-
finnande än andra.
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Av alla barn som deltog berättade 19 % att de inte 
har fått den stöd de behöver från människor som är 
viktiga för dem under undantagsförhållandena. Mer 
än var fjärde (28 %) upplevde att de fått mindre stöd 
för sitt psykiska välbefinnande en tidigare. Samman-
lagt 16 % saknade mera information om hur de kunde 
diskutera med ett proffs eller en frivillig vuxen om sin 
situation, och 13 % saknade mera information om hur 
de kunde få kamratstöd till exempel från diskussions-
forum för unga eller från chattar. Dessutom saknade 
nästan en tredjedel (31 %) mera information om hur 
de kunde hjälpa en vän som befinner sig i en besvär-
lig situation och över en fjärdedel (26 %) om hur de 
kunde hjälpa en närstående.*

*Vi gav barnen påståenden på skalan 1–5 där värdet 3 kan ses som ett neu-
tralt alternativ och värdena 1–2 och 4–5 som alternativ som gradvis håller med 
skalans ytterligheter. 
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Cirka var femte deltagare upplevde att familjens up-
pehälle hade försämrats (20 %) eller var oroliga över 
sin familjs uppehälle (22 %). För barn i låginkomstfa-
miljer var siffrorna betydligt större: av dem ansåg 
47 % att familjens uppehälle hade försämrats,
 och till och med 57 % var oroliga över sin
familjs uppehälle.

Dessutom var 37 % av barnen oroliga över hur deras 
vårdnadshavare orkade under undantagsförhållan-
dena, och 26 % upplevde att vårdnadshavarnas stress 
påverkade hela familjens stämning. För barn i lågin-
komstfamiljer var motsvarande siffrorna högre: 62 % 
var oroliga över hur vårdnadshavaren orkade, och 
45 % upplevde att vårdnadshavarens stress påverkade 
hela familjens stämning.

En fjärdedel eller 25 % upplevde att deras familj eller 
en familjemedlem (de själva medräknat) behövde 
stöd eller hjälp för att klara av vardagen på grund 
av coronapandemisituationen. Motsvarande siffra för 
barn i låginkomstfamiljer var 47 %. Av alla deltagare 
berättade 8 % att det behövdes mycket eller ganska 
mycket hjälp eller stöd. Av barnen i låginkomstfamiljer 
var det 19 % som svarade så här.

Vi frågade också om de som hade behov av stöd och 
hjälp hade fått någon hjälp med sin situation (N=767). 
De vanligaste stödåtgärderna var enligt deltagarna 
mentalvårdstjänsterna (31 %) samt matbistånd (29 %). 
Många deltagare berättade också att de själva eller 
deras familj hade fått hjälp med sin situation under 
coronatiden av privatpersoner (18 %) eller ekono-
miskt understöd till exempel från socialförvaltningen 
(17 %). Av alla deltagarna sade sig 15 % ha fått utrust-
ningsbistånd som till exempel en dator för studierna. 
Mer än var tionde (11 %) deltagare som hade fått 
hjälp sade sig ha fått hjälp av barnskyddet med sin 
egen eller familjens situation. I alla fall berättade 
13 % av dem som hade behov av hjälp att familjen 
trots försök inte hade fått den hjälp de behövde. Det 
var också många som berättade att inga försök hade 
gjorts att ge hjälp eller stöd till deras familj i den 
svåra situationen trots behovet.

VART FJÄRDE BARN UPPLEVER ATT DE SJÄLV 
ELLER DERAS FAMILJ BEHÖVER STÖD FÖR ATT 
KLARA AV VARDAGEN 
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Vi bad barnen berätta med egna ord hur man kunde 
bäst hjälpa deras familj i situationen till hands. I sva-
ren betonades särskilt behoven som har med främ-
jandet av uppehället samt psykologiska stödet och 
ordnandet av distansundervisning att göra. Det var 
många som var oroliga över sin familjs uppehälle, sin 
egen eller föräldrarnas ork eller småsystrarnas inlär-
ning. Som lösningar föreslogs bland annat en öppnare 
diskussionskultur i anknytning till den mentala hälsan, 
mentalvårdstjänster som kan nås lättare, kamratstöd, 
social gemenskap, ekonomiskt understöd, matkassar 
och presentkort samt stöd och flexibilitet på arbets-
platserna.

”Det skulle vara bäst om vi kunde stöda varandra i dessa 
svåra situationer.”

”Med kamratstöd och med psykologernas distansverksam-
het.”

”Ungdomars mentalvårdstjänster i Finland borde utökas 
avsevärt, inte enbart under epidemin. Köerna är långa 
överallt, och jag har också själv blivit utan vård på grund av 
detta, och det är en av orsakerna till att mitt sinnestillstånd 
har försämrats nu under coronaepidemin.”

”Att tala om mental hälsa på arbetsplatsen? Eller något 
annat för att göra psykiska problem mindre tabubelagda 
bland vuxna. Tala om saker ansikte mot ansikte, inte via 
meddelanden hem.”

”Min familj kund bäst stödas ekonomiskt eller med matbi-
stånd eftersom vi konsumerar mycket mera mat än vanligt 
när alla fyra barn som går i skola är plötsligt hemma.”

”Ordna högklassigare undervisning i grundskolan/mera 
undervisning via videolänk i olika ämnen så att mamma 
inte måste undervisa och ta hand om mina småsystrars 
inlärning så mycket.”

”Be lärarna undervisa så att alla beaktas. Inte enbart de 
som kan.”

Av alla deltagare var det 85 % som sade att trots 
att skolbespisningen hade upphört, fick de fortfaran-
de en varm eller annars näringsrik lunch på dagen. 
Ändå var det 7 % som sade att de inte fick varm eller 
näringsrik lunch på dagen. Motsvarande siffra för barn 
i låginkomstfamiljer var 13 %.*

Största delen av barnen hade inte alls upplevt vålds-
hot eller ökad våldshot i sin familj under undantags-
förhållandena. Ändå upplevde 3 % av barnen att 
våldshotet ökat. Dessutom var 8 % av deltagarna 
oroliga över sina föräldrars användning av rusmedel. 
På basis av de givna svaren behövde största delen 
inte heller klart mera information om hur de kunde få 
hjälp med sin familjs situation i hälsovården, missbru-
karvården, mentalvårdstjänsterna eller barnskyddet.*
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En klar majoritet (82 %) av deltagarna upplevde att 
deras vardag hade förändrats mycket eller ganska 
mycket på grund av undantagsförhållandena som 
orsakats av coronaviruset. De mest betydande änd-
ringarna var utsuddandet av gränsen mellan fritiden 
och studerandet (67 %), det att dygnsrytmen blivit 
oregelbunden (66 %) samt begränsandet av socialt 
umgänge (61 %). Dessutom berättade över hälften 
(51 %) av deltagarna att de inte kan tillbringa tid med 
sina hobbyer. Fastän 46 % av deltagarna upplevde att 
de hade mera fritid och 39 % upplevde att de använde 
mindre tid på studerandet, upplevde 44 % ändå att de 
använde mera tid på studerandet.
 
I de öppna svaren berättade barnen att ändringarna 
i vardagen anknyter främst till mentala hälsan och 
utmaningarna med distansundervisningen. En del be-
rättade också om att deras tidigare psykiska problem 
hade blivit värre på grund av undantagsförhållandena 
som beror på coronaviruset till exempel på grund av 
att mötena eller annan kontakt med vårdpersonalen 
hade förhindrats. Å andra sidan konstaterade många 
att de mådde bättre på grund av ändringarna i var-
dagen.

”Mina besök hos psykologen avbröts för flera månader.” 

”Jag upplever att min mentala hälsa har blivit rejält bättre 
efter att skolan slutade.”

”Jag har börjat ta mera hand om mig själv (motion, kost 
osv.) för att jag har mer tid för det nu.”

I många av svaren betonades stressen och ångesten 
som förknippas med distansstuderandet, och det sades 
att dessa förknippades särskilt med den ökade arbets-
mängden eller med att det blivit svårare att fortskrida 
med studierna. Det upplevdes också som frustrerande 
att ständigt vara hemma och studera framför datorn, 
och man saknade skolgången till exempel för att 
få vara med vänner. Dessutom upplevdes det bland 
annat att när hela familjen var hemma, blev familje-
förhållandena spändare.

”Det skulle vara roligt att göra något annat än sitta vid 
datorn. I skolan fick man vara med vänner och djur och 
arbeta.”

”Skolarbetet orsakar mycket mera arbete och ångest.”

”Det är skola och fritid dygnet runt, huller om buller.”

”Nästan hela familjen är hemma hela tiden, vilket leder till 
spända nerver, och vi grälar ofta.”

Ungefär två tredjedelar (68 %) av deltagarna upplev-
de att det hur de tillbringade sin fritid hade förändrats 
märkbart under undantagsförhållandena. Dessutom 
berättade 45 % att de hade varit tvungna att ge upp 
en form av fritidsverksamhet eller en hobby som var 
viktig för dem. En tredjedel (33 %) ansåg ändå att de 
kunde tillbringa fritiden på ett behagligt sätt. Dess-
utom berättade en klar majoritet (86 %) att deras 
skärmtid hade ökat i och med undantagsförhållande-
na.*

DEN FÖRÄNDRADE VARDAGEN OCH FRITIDEN
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De största förändringarna i hobbyerna och fritiden 
hade särskilt att göra med diverse sociala aktiviteter 
utanför hemmet, såsom kafé-, restaurang- och biobe-
sök, organisations-, förenings- och klubbverksamhet 
samt tillbringande av tid på en ungdomsgård, vars an-
tal minskade betydligt på grund av undantagsförhål-
landena. Ytterligare skedde en nedgång till exempel i 
motionering och idrott. Aktiviteter som görs självstän-
digt hemma blev däremot lite populärare. Till exempel 
konst, handarbete, läsning och virtuellt spelande blev 
populärare.

De vanligaste orsakerna som förhindrade deltagandet 
i fritidsaktiviteter och hobbyer var begränsningarna 
av sammankomster (54 %), stängningen av hobby- och 
samlingsplatser (50 %) och upphörandet av verksam-
heten (45 %).

Hobby/verksamhet Normalt I undantagsförhållan-
den

Skillnad

Idrott 78 % 54 % - 14 %

Konst 50 % 55 % + 5 %

Handarbete 23 % 30 % + 7 %

Musik 49 % 41 % - 8%

Läsning 40 % 45 % + 5 %

Virtuellt spelande 47 % 53 % + 6 %

Organisations-, förenings- och 
klubbverksamhet

20 % 9 % - 11%

Kultur och underhållning, t.ex. 
filmer

54 % 6 % - 48 %

Kaféer och restauranger 62 % 7 % - 55 %

Ungdomsgård 22 % 6 % - 16 %
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Av alla barn som deltog berättade 83 % att de hade 
upplevt upprätthållandet av vänskapsförhållanden 
åtminstone en aning svårt under undantagsförhållan-
dena. Mer än var tredje (36 %) upplevde att upprätt-
hållandet av vänskapsförhållanden var väldigt eller 
ganska svårt.

Dryga hälften eller 55 % av deltagarna kände sig 
ensammare än tidigare på grund av undantagsförhål-
landena. Majoriteten (79 %) berättade också att de 

tillbringade mindre tid än tidigare med sina vänner, 
och 47 % av deltagarna upplevde att de var mera dis-
tanserade från sina vänner än tidigare. Å andra sidan 
berättade 61 % att de tillbringade mera tid med sin 
familj, och 37 % upplevde att de var nu närmare med 
sin familj än tidigare. En tredjedel eller 33 % upplevde 
ändå att det grälades mera i familjen än tidigare.*

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN LIDER AV 
UNDANTAGSFÖRHÅLLANDENA

Knappt två tredjedelar eller 62 % av barnen som del-
tog i enkäten berättade att saker som har med skol-
gången och studierna att göra orsakar mer stress än 
tidigare på grund av distansundervisningen. Dessutom 
upplevde 59 % av deltagarna att studerandet var 
tyngre än tidigare på grund av distansundervisningen. 
Över hälften (52 %) upplevde också i svarande stund 
att mängden självständigt studerande var för stor.*

En tredjedel eller 34 % av barnen som deltog upplev-
de att deras behov av stöd med studierna hade vuxit 

medan 40 % berättade att de hade fått mindre stöd 
eller hjälp med studierna än tidigare. Vad beträffar 
tiden som dagligen användes till studier, indelades 
deltagarna ganska jämt i de som upplevde att tiden 
som de satte på studier hade ökat (38 %) och de som 
upplevde att de satt mindre tid på studierna (42 %) 
i och med distansstudierna. Av alla barn som deltog 
ansåg 43 % att distansstudierna försatte eleverna i 
ojämlika positioner. *

DISTANSSTUDIERNA BELASTADE OCH  
ORSAKADE STRESS
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Majoriteten (75 %) av deltagarna upplevde att stu-
derandet blivit åtminstone lite svårare eller att de 
klarade sig sämre på grund av distansstudierna. Av 
alla deltagarna var det 37 % som hade haft ganska 
mycket eller väldigt mycket svårigheter. Motsvarande 
siffra för barn i låginkomstfamiljer var 50 %.

Den vanligaste orsaken till att distansstudierna upp-
levdes som så utmanande var enligt svaren det att 
eleverna inte hade tålamod att studera självständigt 
(61 %). Nästan hälften (49 %) av deltagarna berättade 
att de lärde bättre tillsammans med andra. Nästan 
lika många (44 %) berättade att de hade för många 
störande faktorer hemma, såsom oljud eller det att 
barnet inte hade eget arbetsutrymme. Dessutom 
upplevde mer en var tredje (36 %) deltagare att 
distansstuderandet var utmanande eftersom de be-
hövde mycket stöd och hjälp med sina studier. Många 
deltagare upplevde också att de fick inte tillräckligt 
mycket stöd för sina studier: Det var 29 % som ansåg 
att lärarnas stöd inte var tillräckligt, och 17 % som 
ansåg att hemmets stöd inte var tillräckligt. För barn 
i låginkomstfamiljer var motsvarande siffror 37 % (för 
lärare) och 29 % (för föräldrarna).

Mer än var tionde (12 %) av deltagarna berättade att 
studieutrustningen som de behövde i distansstudier-
na, såsom dator, program, internetuppkoppling eller 
läroböckerna, var bristfällig. Av barnen i låginkomstfa-
miljer var det till och med 18 % som ansåg att deras 
studieutrustning var bristfällig. Nästan vart tionde (8 
%) barn berättade också att situationen därhemma, 
såsom narkotikamissbruk eller psykiska problem eller 
psykiskt eller fysiskt våld gjorde det svårare att klara 
av distansstudierna. Motsvarande siffra för barn i 
låginkomstfamiljer var 15 %.

75 % AV BARNEN UPPLEVDE ATT STUDERANDET 
BLIVIT SVÅRARE ELLER ATT DE KLARADE SIG 
SÄMRE PÅ GRUND AV DISTANSSTUDIERNA
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En tiondel (10 %) av deltagarna berättade att orsa-
ken till svårigheter i studierna var något annat än 
en orsak i de givna alternativen. I de öppna svaren 
betonades särskilt att eleverna upplevde att de hade 
för mycket skoluppgifter, anspråksnivån var för hög 
och att anvisningarna var bristfälliga eller kom ur för 
många olika källor. Utsuddandet av gränsen mellan 
skolan och fritiden upplevdes också som tungt.

”För många uppgifter. Hela dagen går åt till att göra dem. 
Ingen fritid, och det börjar stressa.”

”Arbetsmängden är större än vanligt, och det känns som 
att det inte finns tillräckligt med tid att göra alla uppgifter.”
 
”Arbetsmängden har ökat, och samtidigt förväntas det att 
vi ska vara initiativrikare än någonsin.”

”Uppgifterna är för många och de är för omfattande. 
Lärarna har kanske inte insett hur mycket tid uppgifterna 
tar, och det svårt att skilja mellan fritid och skoltid när man 
måste göra skolarbete i minst 8 h om dagen. Dessutom 
börjar ögonen och huvudet värka av att ständigt stirra på 
datorn, vilket får koncentrationen att slappna.” 

”Jag kan inte längre skilja mellan skoltid och fritid, så 
mängden stress är större.” 

”Anvisningarna som kommer ur flera källor gör det svårare 
att komma ihåg anvisningarna.”

En del av deltagarna berättade att det var svårare 
att koncentrera sig på studerandet och skolarbetet 
hemma jämfört med skolan. Dessutom berättade en 
del av deltagarna att de studerade i ett fält som av 
praktiska skäl var svårt att studera på distans.

”Jag kan inte koncentrera lika bra.”

”Lärarens närvaro skulle hjälpa med koncentrationen.”

”Det är svårt, nästan omöjligt att studera mitt studieområ-
de på distans.”
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Barnens största anledningar till bekymmer i anknyt-
ning till de nuvarande eller kommande undantags-
förhållandena hade främst att göra med studiefram-
gången eller det hur man klarar sig i studierna (42 
%), fritidsmöjligheterna (35 %), det egna psykiska 
välbefinnandet och resurserna (30 %), hobbymöjlighe-
terna (27 %), placering i fortsatta studier (21 %), den 
egna sysselsättningen (21 %) samt den internationella 
säkerhetssituationen (20 %). 

Barn i låginkomstfamiljer var i genomsnitt oroliga-
re över verkningarna av nuvarande eller framtida 
undantagsförhållanden än andra barn. Jämfört med 
andra var de betydligt oroligare bland annat över sin 
studieframgång och hur de klarar sig i studierna (59 
%), sitt eget psykiska välbefinnande och resurserna 
(45 %), familjens uppehälle (40 %) samt vårdnadshava-
rens arbetssituation (32 %).

ORON ÖVER FRAMTIDEN TYNGER
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• Tryggar tillräckligt uppehälle och socialskydd för 
barnfamiljer. Ett undantagstillstånd som pågår 
länge belastar särskilt familjer där inkomsterna 
är låga, uppehället har avbrutits plötsligt eller 
föräldrarna tillhör en riskgrupp.

• Ser till att elevvården i skolorna samt mentalvård-
stjänsterna för barn och unga är tillräckliga och 
lätt åtkomliga.

• Ser till att barn- och familjetjänsterna i kommu-
nerna är tillräckliga, flexibelt åtkomliga och att de 
beaktar familjers olika behov.

• Garanterar resurser för de aktörer som produce-
rar digitala och andra tjänster med låg tröskel 
som främjar barn och ungas välbefinnande och 
kan således fungera som riksomfattande stöd åt 
kommunerna. 

• Allokerar mera resurser för informeringen av barn 
och unga om saker som berör barnen och deras 
rättigheter så att barnets ålder och olika språk-
grupper tas i beaktande.

• Satsar på heltäckande utveckling av delaktighet i 
kommunerna tillsammans med barn och unga.

• Säkerställer att alla studeranden i den grundläg-
gande utbildningen och på andra stadiet som för 
tillfället och i framtiden studerar på distans har 
tillräcklig studieutrustning för distansstudier. 

• Tryggar tillräckligt inlärningsstöd särskilt åt ele-
verna som har behov av särskilt stöd.

RÄDDA BARNENS REKOMMENDATIONER
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webbadressen: https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/mpkorona-kysely (på finska)

Barnombudsmannen (2020). Barnombudsmannens årsrapport 2020. Barnombudsmannens byrås publikationer, 2. På webbadressen:  
http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2020/05/LAPS_vuosikirja-2020.pdf (på finska)
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• Se till att barnen får information om sina rättig-
heter och om undantagstillståndets verkningar på 
sitt liv.

• Bidra till att coronasituationens nya, beprövade 
funktionssätt och praxis tillämpas i skolor och i fri-
tidsverksamheten också efter undantagsperioden.  

• Se till att undervisningen av barn och ungas 
kunskaper inom psykiska hälsan och säkerhets-
kunskapen är på en tillräcklig nivå. Förebyggande 
åtgärder kan förstärka barn och ungas resiliens 
och beredskap för möjliga framtida undantagstills-
tånd.

Rädda Barnen rekommenderar att regeringen och beslutsfattare i kommunerna

Rädda Barnen uppmuntrar yrkesmänniskor som arbetar med barn och unga att

https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/mpkorona-kysely
http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2020/05/LAPS_vuosikirja-2020.pdf
https://www.nuori.fi/wp-content/uploads/2020/04/Nuorten-a%CC%88a%CC%88ni_10-kysymysta%CC%88-koronatilanteesta_kysely.pdf
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Rädda Barnen rf grundades 1922 och är en politiskt och 
religiöst obunden medborgarorganisation, som stöder särskilt 
barn som lever i svåra förhållanden.

www.raddabarnen.fi


