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Sammanfattning

Den här rapporten är en utvärdering av FIB-
projektet (FIB står för föräldrar med intellektuella 
begränsningar), som pågick under perioden 1 augusti 
2005 – 31 juli 2008. FIB-projektet var ett resultat 
av mångårigt samarbete i Uppsala län mellan 
landstinget, Uppsala kommun, Tierps kommun, 
Regionförbundet i Uppsala län och FUB (Föreningen 
för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) om 
föräldrar med intellektuella begränsningar och deras 
barn. Projektet finansierades av Arvsfonden.

Syftet med FIB-projektet har varit att utveckla 
kunskap om och stöd och hjälpinsatser till familjer 
där en eller två av föräldrarna har en intellektuell 
begränsning. Detta för att minska risken för att barnen 
far illa. Tanken har varit att stärka föräldrarna i sitt 
föräldraskap och att se barnens behov. 

Två metodutvecklingsprojekt har genomförts inom 
ramen för FIB-projektet, för att prova delvis nya former 
för stöd och skapa kunskap om hur dessa fungerar för 
familjerna. Det första delprojektet har haft sin utgångs-
punkt i att utveckla ett redan befintligt stöd som ges i 
hemmet till målgruppens familjer (Stöd i hemmet). Det 
andra delprojektet har haft som utgångspunkt att skapa 
en ny verksamhet inom ramen för en befintlig verk-
samhet vid en familjecentral, som bygger på kunskaper 
om gruppverksamhet och målgruppens särskilda behov 
(Gruppverksamhet för föräldrar och barn).

Utvärderingen ska beskriva de verksamheter 
som utvecklats och ta vara på de erfarenheter 
som växt fram inom ramen för projektet. De 
erfarenheter som barn, föräldrar och personal har 
från metodutvecklingsprojekten ska relateras till 
relevant kunskap. Vilken betydelse projektet haft för 
barn, föräldrar och personal ska diskuteras. Projektet 
ska också lyfta fram den kunskap som pekar på 
framkomliga vägar och svårigheter i arbetet med att ge 
stöd och hjälp till målgruppens familjer.

30 intervjuer har genomförts med barn, föräldrar 
och personal som deltagit i projektet.

Stöd i hemmet
Barnen, vars familjer fått stöd i hemmet, har 
berättat att de har fått stöd med läxläsning, mat eller 
matsituationen och städning. Barnen har upplevt 
dessa insatser av olika vikt och värde. Men de verkar 
i huvudsak uppskatta stödet med matsituationen och 
med läxläsning. Hemterapeutens kontakter med skolan 
beskriver barnen som värdefulla.

Föräldrarna, som tagit emot stöd i hemmet, berättar 

om ett arbete med att skapa struktur och ordning, 
med städning, rutiner och områden som kost och 
hygien. Men det handlar också om ett arbete om hur 
man bör vara mot sitt barn och om betydelsen av att 
kommunicera vilket också berör relationerna mellan 
familjemedlemmarna. Det hemterapeutiska stödet ger 
också vissa nya kanaler för kommunikation: Barnen 
kan berätta för hemterapeuten som sedan kan förmedla 
vidare till föräldrarna. Föräldrarna berättar att de kan 
få stöd när de behöver kommunicera med skola och 
myndigheter, något som verkar ha stor betydelse.

Föräldrarna förmedlar att det är en känslig situation 
att ta emot stöd av denna typ i sitt hem. För att hantera 
den situation av utsatthet som präglar många familjers 
upplevelse av att ta emot hemterapeutiskt stöd i 
familjen behövs trygghet i relationen mellan föräldern 
och hemterapeuten. Stödet behöver präglas av en 
lång relation för att bli trygg. Föräldrarna berättar att 
stödet fungerar när hemterapeuten tydligt förmedlar 
att utveckling är möjlig. Föräldrarna berättar om att 
framför allt relationerna inom familjen och relationerna 
till personer utanför familjen har förbättrats under 
tiden de fått hemterapeutiskt stöd. Familjen löser sina 
konflikter på ett bättre sätt och kommunicerar bättre 
med varandra. Föräldrarna tycker att de fått en ökad 
självkännedom och större mod att våga vända sig till 
personer utanför familjen, liksom en minskad oro. 
Flera föräldrar beskriver också att de blivit hjälpta 
av olika kognitiva hjälpmedel som hemterapeuterna 
introducerat och att de ofta använder dessa i sin 
vardag. Att ta emot ett stöd som upplevs fungera 
skapar känslor av beroende för flera föräldrar, trots att 
deras självkänsla har stärkts och trots att relationerna i 
familjen fungerar bättre. Många föräldrar resonerar om 
sitt framtida föräldraskap i relation till ett tonårigt barn. 
Många förmedlar att de behöver fortsatt kontakt med 
hemterapeuter eller känna att de får be om hjälp om de 
behöver det.

Personalen har lyft fram en rad förutsättningar 
som kan vara särskilt viktiga när hemterapeuterna 
ger stöd i hemmet. En av förutsättningarna som 
skapar svårigheter för familjerna – jämfört med andra 
familjer – hör samman med föräldrarnas intellektuella 
begränsningar. Det kan t.ex. gälla förmågan att 
generalisera. Samtidigt finns det andra fenomen som 
innebär förutsättningar i arbetet med familjerna 
som föräldrarnas erfarenheter av utanförskap, 
ifrågasättanden och kritik. Utvärderingen lyfter också 
fram de kunskaper som projektet utvecklat om vad som 
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underlättar – eller fungerar – när familjerna får stöd 
i hemmet. Hemterapeuterna behöver kunskaper om 
olika intellektuella begränsningar, men behöver också 
ha tillgång till särskilt anpassade checklistor, vara 
förberedda vid möten med socialtjänsten, följa med 
föräldrar i möten med sjukvård, skola och dagis samt 
ha tillgång till särskilt anpassad handledning.

Gruppverksamhet
Barnen som har berättat om sina upplevelser av 
gruppverksamheten är ungefär lika gamla men befinner 
sig på olika utvecklingsnivåer. De har intervjuats vid 
två tillfällen med tre års mellanrum. De yngre barnen 
framhåller enhälligt att fika, lek med kompisar och fri 
lek är mycket viktigt. Fika och fri lek med kompisar 
verkar utgöra fundamentet för känslan att verksamheten 
upplevs positivt. De äldre barnen och barnen utan egna 
intellektuella begränsningar verkar ha mer intresse i 
tematiserade diskussioner jämfört med de andra barnen. 
Flera av barnen förmedlar att de fått kunskaper om 
olika funktionshinder, men det är inte tydligt att de fått 
insikter i vad föräldrarnas intellektuella begränsningar 
betyder för barnens situation. Däremot framträder flera 
handlingsstrategier i intervjuerna, som att ”ta hjälp av 
och prata med någon annan”, ”våga berätta” och ”säga 
ifrån och få respekt från andra”.

Många föräldrar beskrev sig som tillhörande en 
grupp som har problem med att få den hjälp de behöver, 
och att problemen beror på att de är hemma utan jobb 
och i knappa ekonomiska resurser. Dessutom hade de 
ständiga erfarenheter av att avvisas av myndigheter 
och få besked att de vänt sig till fel person eller med 
fel ärende. Sammanfattningsvis ger intervjuerna med 
föräldrarna en bild av att framför allt tre områden har 
förändrats eller haft särskild betydelse. Föräldrarna 
har fått nya kunskaper om hur myndigheter fungerar 
och om deras gränser mot varandra. Ibland har 
man fått praktisk hjälp med att orientera sig bland 
myndigheterna och hjälp att knyta kontakt med 
enskilda myndighetsutövare utifrån behov som 
föräldern själv formulerat. Gruppverksamheten har 
också inneburit att föräldrarna upplevt en gemenskap 
med andra föräldrar som delar erfarenheten av att ”ha 
vissa problem”. Gemenskapen förefaller ha fått flera 
föräldrar att känna att deras råd och erfarenheter är 
viktiga och möjliga att använda för att hjälpa andra. 
Gemenskapen förefaller också ha gett föräldrarna 
en upplevelse av ”att räknas” eller ”bli lyssnade på”. 
Dessa upplevelser sammantaget kan också i vissa fall 
ha inneburit en ökad lust att ta sig för nya saker. Flera 
har också uttryckt att de vågar ställa fler frågor och 
söka mera hjälp. Flera föräldrar berättar också att 
gruppverksamheten inneburit en mer innehållsrik fritid, 

både för föräldrarna och för barnen. 
Gruppverksamheten fyller många olika slags behov 

hos barnen, enligt gruppledarna. Barnen får del av 
sådan kunskap som programmet förmedlar, får tillgång 
till vuxna som lyssnar på barnen och får en fristad från 
en kränkande omgivning. Gruppledarna pekar på att 
barnen fått kunskaper om sina föräldrars intellektuella 
begränsningar och hur detta påverkar barnets situation. 
De har också lärt sig att de kan behöva göra vissa 
saker själva, som föräldrarna har svårt att klara av. 
Gruppverksamheten har också arbetat med att lära 
barnen att skydda sig genom att t.ex. sätta gränser runt 
sig själv. Men även hjälp med läxor nämns som ett 
inslag som hjälpt barnen i deras situation. Samtidigt 
som flera pekar på att gruppverksamheten har inneburit 
många positiva förändringar för barnen, så tycker en 
del gruppledare att barnens behov av stöd och hjälp är 
mycket större än vad gruppverksamheten kan ge.

Gruppledarna tar upp att föräldrarna, genom 
gruppverksamheten, får tillgång till fler relationer till 
andra vuxna. De blir bekräftade och får möjlighet 
att utbyta erfarenheter med andra vuxna som lever 
i liknande situationer, och mötena ger tillfälle att 
resonera om den egna situationen. Frågan om vilket 
genomslag de förmedlade kunskaperna haft är komplex. 
Flera gruppledare menar att de kunskaper som 
förmedlats ”inte följer med hem”. 

De två metodutvecklingsprojekt som varit i 
centrum för denna utvärdering har varit förankrade 
i en övergripande projektorganisation som arbetat 
med att sprida kunskap om och synliggöra familjer 
där föräldrarna har intellektuella begränsningar. 
Projektet har både arrangerat och medverkat i 
konferenser och tagit emot studiebesök. Projektet har 
även uppmärksammats av medier. FIB-projektet i sin 
helhet har spridit kunskap om familjer där föräldrar 
har intellektuella begränsningar och bidragit till att 
synliggöra gruppen och betydelsen av att arbeta med 
stödet i dessa familjer. 

Barnen, föräldrarna och personalen har bidragit med 
erfarenheter från projektet. Deras berättelser belyser 
svårigheter i familjevardagen och egna erfarenheter 
av utsatthet. Men projektet har kunnat lyfta fram nya 
kunskaper och framkomliga vägar i arbetet med att 
ge stöd och hjälp till familjerna. Mot bakgrund av de 
svårigheter som familjerna lever med är det angeläget 
att utforma stöd och hjälp till familjerna med hänsyn 
till barnens och föräldrarnas särskilda situation. 

Gruppverksamheten som byggts upp under 
projekttiden drivs vidare i Tierp, men i annan skala. 
Projektledaren som arbetade i Uppsala tillsammans 
med hemterapeuterna fungerar nu som gruppledare 
och familjebehandlare inom kommunens Råd och 
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stöd –  verksamhet (barn och ungdom). Det innebär att 
projektledaren nu i egenskap av gruppledare fortsätter 
att ge stöd till hemterapeuter. Ett kunskapscentrum 
kring föräldraskap och kognitiva svårigheter byggs 
för närvarande upp, med finansiering från Arvsfonden. 
(www.lul.se/suf) Detta centrum sprider kunskaper 
från FIB-projektet genom bland annat seminarier, 
föreläsningar och genom att sprida rapporterna från 
projektet. Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att 
bidra med finansiering för att gruppverksamhet enligt 
Tierpsmodellen införs i kommunerna i länet.

Stort tack till alla som delat med sig av sina 
erfarenheter!
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inledning

Kunskapen om hur barn till föräldrar med 
utvecklingsstörning har det är begränsad. Forskare 
har dock funnit att föräldrar med utvecklingsstörning 
kan brista i sin omvårdnad av barnet, vilket innebär 
att barnet riskerar att försummas (Socialstyrelsen 
2005; 2007). I centrum för den här utvärderingen 
finns familjer med föräldrar och barn där en eller båda 
föräldrarna har en intellektuell begränsning1 som 
bidrar till svårigheter att sörja för sina barn på 
ett tillräckligt bra sätt. Projektet som utvärderats 
syftar till att utveckla stöd- och hjälpinsatser 
till dessa familjer, för att minska risken för att 
barnen far illa genom att stärka föräldrarna i sitt 
föräldraskap och se barnens behov. Utvärderingen 
ska beskriva de verksamheter som utvecklats och 
ta vara på de erfarenheter som växt fram inom 
ramen för projektet.

Sedan många år tillbaka finns ett samarbete i 
Uppsala län mellan landstinget, Uppsala kommun, 
Tierps kommun, Regionförbundet i Uppsala 
län och FUB (Föreningen för utvecklingsstörda 
barn, ungdomar och vuxna) om föräldrar med 
intellektuella begränsningar och deras barn. 
Samarbetet sker framför allt inom ramen för 
SUF-grupper (samverkan om barn och föräldrar 
i familjer där någon av föräldrarna har en 
utvecklingsstörning eller andra kognitiva 
svårigheter). I SUF-grupperna finns representanter 
från socialtjänst, habilitering, familje- och 
barninstitutioner, barn- och mödrahälsovård, 
särskola, förskola, skola samt FUB. Syftet med 
grupperna har varit att samarbeta om information, 
kunskapsförmedling, kompetensutveckling, 
konsultation och metodutveckling i förhållande 
till föräldrar med intellektuella begränsningar 
och deras barn. Sedan 2002 finns en 
länsövergripande samverkansgrupp (Läns-SUF) 
som också inkluderar FoU-verksamheten vid 
Regionförbundet i Uppsala län, Uppsala universitet 
och riksförbundet FUB. Samarbetet inom ramen för 
Läns-SUF utmynnade så småningom i en ansökan 
om medel till Arvsfonden för att starta ett projekt. 
Projektet kallas ”FIB-projektet” (föräldrar med 
intellektuella begränsningar) och har med stöd 
från Arvsfonden pågått under åren 2005–2008 
(Pistol, 2009a).

1  Läs mer om begreppet intellektuell begränsning i avsnitten 
Målgruppen och Bakgrund.



Checklistor, tålamod och gemenskap 7

Syfte

Syftet med FIB-projektet var att utveckla stöd och 
hjälpinsatser för att minska risken för att barnen far 
illa genom att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap 
och se barnens behov. Syftet beskrivs som att utveckla 
adekvata stöd- och hjälpinsatser till familjer där en 
eller två av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller 
intellektuell begränsning och att utgångspunkten varit 
barnens behov av en god uppväxtmiljö och föräldrarnas 
behov av stöd i sin föräldraroll (Pistol 2009a). Syftet 
beskrivs också som att ”utveckla kunskaper och 
metoder kring utsatta familjer” (Nilsson, 2008a, s 5).

målgruppen

Målgruppen är föräldrar med intellektuella begräns-
ningar och deras barn. Men den beskrivs också som 
föräldrar med utvecklingsstörning eller intellektuella 
begränsningar och deras barn. I senare beskrivningar 
från projektet förekommer även formuleringar om 

”föräldrar med utvecklingsstörning eller intellektuella 
begränsningar eller andra kognitiva svårigheter” (Nils-
son 2008a, sid. 5). Målgruppen beskrivs också som 
föräldrar med utvecklingsstörning, svagbegåvning, för-
värvade hjärnskador eller vissa neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar som adhd eller Aspergers syndrom. 
I målgruppen ingår även föräldrar utan känd diagnos, 
men med sådana kognitiva svårigheter att det påverkar 
föräldraförmågan (Pistol, 2009b).

FIB-projektets målgrupp består alltså av föräld-
rar med intellektuella begränsningar, föräldrar med 
utvecklingsstörning och föräldrar med kognitiva svå-
righeter eller föräldrar utan kända diagnoser men med 
sådana kognitiva svårigheter att det påverkar föräldra-
förmågan. Det är inte bara en tillhörighet till någon av 
nämnda grupper som krävs för att man ska ingå i mål-
gruppen, det handlar också om att föräldrarna till följd 
av utvecklingsstörning, intellektuella begränsningar 
eller kognitiva svårigheter har en samtidig påverkan på 
föräldraförmågan så att de inte klarar, eller riskerar att 
inte klara, att sörja för barnen på ett tillräckligt bra sätt. 
I projektrapporten från ett av metodutvecklingsprojek-
ten resonerar Nilsson (2008a) om att det finns en rad 
begrepp som används: utvecklingsstörning, svagbegåv-
ning, inlärningssvårigheter m.m. Hon definierar sedan 
det begrepp FIB-projektet använder – intellektuella 
begränsningar – för att beskriva målgruppen: ”Personer 
som t.ex. har en utvecklingsstörning, svagbegåvning 
eller andra kognitiva svårigheter. Till följd av detta har 
de stora svårigheter med planering, struktur, minne, 
abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning, 
vilka var för sig eller gemensamt kan inverka på föräld-
raförmågan. Ibland kan svårigheterna vara så stora att 
föräldraförmågan sviktar” (Nilsson, 2008a, sid. 5).

Olson & Springer (2006) redogör för begreppen 
intellektuella begränsningar, utvecklingsstörning 
och neuropsykiatriska funktionshinder och på 
vilka sätt de relaterar till varandra. De menar att 
begreppet intellektuella begränsningar kan täcka 
in gruppen personer med utvecklingsstörning och 
svagbegåvning, men även kognitiva nedsättningar 
som finns hos personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Gemensamt är en nedsättning 



Checklistor, tålamod och gemenskap 8

av funktionsnivå vad gäller t.ex. organisering, planering 
och problemlösning. Det kan röra sig om svårigheter att 
hantera siffror och matematiska begrepp som kan leda 
till svårigheter att hålla en budget, men det kan också 
röra sig om svårigheter att läsa av sociala koder, vilket 
kan resultera i ett utanförskap. När det gäller personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan det 
röra sig om svårigheter med att reglera uppmärksamhet, 
impulskontroll och att samspela med andra. Olson och 
Springer poängterar att fastän det finns likheter inom 
gruppen personer med intellektuella begränsningar, så 
finns det också skillnader mellan t.ex. personer med 
svag begåvning, personer med utvecklingsstörning 
och personer med olika neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar: ”De olika grupperingarna 
har, som grupper och individer, olika behov. Men 
det gemensamma är att de har ett stödbehov och 
de behöver mötas på särskilt sätt och med särskild 
pedagogik” (Olson & Springer, 2006, sid. 21).

I den här rapporten används fortsättningsvis 
begreppet intellektuella begränsningar och de 
familjer som ingår benämns familjer där en eller två 
av föräldrarna har intellektuella begränsningar. Det 
är det mest förekommande begreppet som används 
i de rapporter som finns som beskriver detta projekt 
och det är också det begrepp som finns i titeln till 
projektet (FIB). Gruppen föräldrar med intellektuella 
begränsningar, med den vida definition som 
förekommer i rapporter från projektet består dock av 
många undergrupper med varierande förutsättningar, 
förmågor, styrkor, svagheter och behov. 
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fiB-projektet i Sin helhet

FIB-projektet i sin helhet har handlat om kunskaps- 
och kompetensutveckling, metodutveckling och nya 
former för samverkan mellan olika berörda verksamhe-
ter (Pistol, 2009a). Utvärderingen har tagit sin utgångs-
punkt i de metodutvecklingsprojekt som genomförts 
inom ramen för FIB-projektet. Dessa metodutveck-
lingsprojekt behöver placeras i sitt sammanhang, vilket 
detta avsnitt avser att åstadkomma.

organisationen
Projektet har haft en ledning som har bestått av en styr-
grupp med representanter från samtliga samverkande 
parter. En projektledare har anställts med uppdrag att 
ha det övergripande ansvaret för hela projektet inför 
den länsövergripande styrgruppen. På lokal nivå har 
det funnits lokala referensgrupper som haft mandat att 
besluta i berörda frågor. Två coacher har anställts för 
att arbeta med två olika metodutvecklingsprojekt: ett i 
Uppsala och ett i Tierp (Pistol, 2009a).

kartläggning av målgruppen
En uppgift för FIB-projektet var att ta fram kunskap 
om hur många barn och familjer som tillhör målgrup-
pen i Uppsala län. Av den anledningen genomfördes en 
kartläggning av målgruppen inom ramen för projektet. 
Utöver att ta reda på hur många föräldrar och barn 
som tillhör målgruppen i Uppsala län ville man också 
få kännedom om hur många av dessa familjer som är 
föremål för stödinsatser och hur många som saknar 
stödinsatser. Tanken var att använda uppgifterna från 
kartläggningen för att förbättra samarbetet om och pla-
neringen av olika insatser till berörda familjer. Läs en 
utförlig beskrivning av tillvägagångssätt, erfarenheter 
och resultat från kartläggningen i Pistol (2009b).

kompetensutveckling
Ett omfattande arbete med kompetenshöjande aktivite-
ter har också genomförts inom ramen för FIB-projektet. 
Aktiviteterna har varit riktade till de personer som är 
direkt involverade i projektet (i Tierp och Uppsala), 
men också till andra professionella som möter målgrup-
pen både i Uppsala län och utanför. Läs en redogörelse 
av kompetensutvecklingsaktiviteterna i Pistol (2009a).

Synliggörande av målgruppen  
och spridande av kunskap
Projektet har både deltagit i, arrangerat och medverkat 
i ett stort antal konferenser och tagit emot många 

studiebesök, både nationella och internationella, 
under de tre projektåren. Totalt handlar det om mer 
än 50 presentationer för mer än 5 000 deltagare. FIB-
projektet har uppmärksammats i medier med flera 
tidningsartiklar, inslag i Sveriges Radio och SVT. Detta 
är några av de sätt på vilket information och kunskap 
om FIB-projektet och de aktuella familjerna har 
spridits (Pistol, 2009a).

De två metodutvecklingsprojekt som varit i centrum 
för den här utvärderingen har varit förankrade i en 
övergripande projektorganisation som arbetat med 
att sprida kunskap om och synliggöra familjer där 
föräldrar har intellektuella begränsningar. Ett viktigt 
bidrag från FIB-projektet är att det spridit kunskap om 
familjer där föräldrar har intellektuella begränsningar 
och bidragit till att synliggöra gruppen och betydelsen 
av att arbeta med stödet i dessa familjer. Det bidraget 
är också väsentligt för att förstå resultaten från 
metodutvecklingsprojekten.

Förutom kompetensutvecklingsaktiviteter, 
kartläggning och spridande av kunskap har två 
metodutvecklingsprojekt genomförts – ett i Tierp 
och ett i Uppsala. Den här utvärderingen fokuserar 
fortsättningsvis på dessa två metodutvecklingsprojekt 
som har pågått inom ramen för det större FIB-projektet. 
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Bakgrund

I centrum för FIB-projektet finns alltså familjer där en 
eller båda föräldrarna har en intellektuell begränsning 
som bidrar till svårigheter att sörja för sina barn på 
ett tillräckligt bra sätt. Syftet med projektet var att 
utveckla stöd- och hjälpinsatser till familjerna, för att 
minska risken för att barnen far illa genom att stärka 
föräldrarna i sitt föräldraskap och se barnens behov. 

Vad finns det då för kunskap om familjer där en eller 
två har intellektuella begränsningar? Vad vet man om 
barnens situation och om betydelsen av stöd i dessa 
familjer? Vilka former för stöd fungerar och för vad? 

Inledningsvis måste påpekas att de referenser 
jag hänvisar till svarar på frågor om föräldrar med 
utvecklingstörning. Det handlar om de föräldrar 
som har en nedsatt intelligens som konstaterats före 
18 års ålder och en samtidig begränsning i sociala, 
utbildningsrelaterade och praktiska färdigheter 
(adaptiv förmåga). Ett administrativt kriterium används 
också vanligtvis i Sverige för att avgränsa gruppen 
(Socialstyrelsen 2005, sid. 13–14). Om den utvidgade 
grupp av föräldrar som beskrivs inom ramen för FIB-
projektet har vi mycket lite kunskap, men om föräldrar 
med utvecklingstörning finns ett antal studier.

Mikaela Starke har på uppdrag av Socialstyrelsen 
tagit fram en kunskapsöversikt över förhållanden 
som rör föräldrar med utvecklingsstörning och 
deras barn. Den tar också upp vad vi känner till om 
barnens situation, när de växer upp med föräldrar med 
utvecklingstörning (Socialstyrelsen 2005). Starke har 
också tagit fram en lägesbeskrivning som bidrar med 
ytterligare kunskap, erfarenheter och idéer i frågor 
om barn som har föräldrar med utvecklingsstörning 
(Socialstyrelsen 2007). Där framkommer att det bara 
finns ett fåtal studier som undersökt barn vars föräldrar 
har en utvecklingsstörning. De forskare som studerat 
familjer med föräldrar som har en utvecklingsstörning 
verkar överens om att det finns en ökad risk för dessa 
barn, dvs. att de är att betrakta som en riskgrupp 
(Socialstyrelsen 2005; 2007). I lägesbeskrivningen 
kompletteras den kunskap som finns från forskning 
med andra studier och praktiska erfarenheter. 

När det gäller barn vars föräldrar har en 
utvecklingsstörning finns det vissa områden som är 
särskilt viktiga att uppmärksamma. Många av dessa 
barn har ofta upplevt mobbning och det är inte ovanligt 
att de får ta ett stort ansvar i familjen. De har fler 
hälsorelaterade problem (fysiska och psykiska), jämfört 
med andra barn och det är större risk att de blir socialt 

isolerade. Ett socialt utanförskap kan innebära att 
barnet blir försenad i sin utveckling och utvecklar en 
dålig självkänsla. (Socialstyrelsen, 2007)

Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning 
löper ökad risk att utsättas för försummelse och 
vanvård samt att drabbas av utvecklingsförsening eller 
beteendestörningar. Det föreligger en ökad risk att 
barnen råkar ut för olyckor i hemmet. Dessutom har 
man funnit att dessa barn oftare än andra barn utsätts 
för misshandel och sexuella övergrepp. De barn som 
har en bättre intellektuell kapacitet än föräldrarna 
tenderar att utveckla fler beteendeproblem än de barn 
vars intellektuella kapacitet överensstämmer med 
föräldrarnas. (Socialstyrelsen 2005)

Vi vet en del om hur föräldraskapet fungerar när en 
förälder har en utvecklingsstörning. Föräldraskap kan 
beskrivas som en process i vilken föräldrarna engagerar 
sig i barnet och ger det fysisk och känslomässig omsorg, 
näring och skydd. När det gäller föräldraförmåga2 
hos föräldrar med utvecklingsstörning finns det 
motstridiga forskningsresultat. En del studier sätter 
likhetstecken mellan bristande föräldraförmåga och 
utvecklingstörning. Andra studier påtalar att man inte 
kan värdera föräldraförmåga enbart utifrån diagnosen 
utvecklingsstörning. Hänsyn måste tas till adaptiva och 
empatiska förmågor och inte enbart intelligens. Vidare 
kan föräldraförmåga relateras till andra faktorer som 
kan fungera som skydd för barn. Några exempel är om 
barnet är familjens enda barn, om det är ett gott klimat 
i familjen, om de vuxna har förmåga att ta emot hjälp 
från andra nätverk samt om barnet har stöd från någon 
annan vuxen person eller tillgång till ett stödjande 
nätverk. Föräldrarnas hälsa lyfts också fram som en 
faktor som kan påverka föräldraförmågan. Några 
studier om mödrar med utvecklingsstörning påtalar att 
dessa kan ha en försämrad psykisk och fysisk hälsa 
jämfört med andra mödrar. (Socialstyrelsen, 2007)

Några studier har belyst barnens egna upplevelser 
av att växa upp med en förälder som har en 
utvecklingstörning. De yngre barnen förmedlar 
att de upplever att de har goda relationer till 
familjemedlemmar och till professionella. Relationer 
till kamrater och skolarbetet präglas däremot av 

2  Begreppet föräldraförmåga relaterar till begreppet föräldraskap 
genom att det försöker definiera och bestämma vad som ingår i ett 
gott föräldraskap. Men det är svårt att definiera vad som är en god 
föräldraförmåga. Begreppet kan ses som att det bygger på normativa 
värderingar, är socialt konstruerat och beror på det kulturella 
sammanhanget (Socialstyrelsen, 2007, sid. 42).
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svårigheter. Studier av hur unga personer med en 
förälder med utvecklingsstörning beskriver sin uppväxt 
visar att de upplevt att det varit svårt att få den hjälp 
de behövde av sina föräldrar. De unga har inte upplevt 
att de professionella har uppmärksammat vare sig dem 
eller svårigheterna i familjen. Det framkommer också 
att de unga haft svårt att förstå tillvaron, eftersom de 
inte känner till att mödrarna har en utvecklingsstörning 
och vad det innebär. Till sist visar också studier att 
vuxnas och ungas relationer till framför allt mamman 
är betydelsefulla, trots svårigheter och problem i 
familjen. (Socialstyrelsen 2005)

I Socialstyrelsens kunskapsöversikt framkommer 
också att det finns forskning som visar att ett anpassat 
och adekvat stöd ökar förutsättningarna för att 
föräldrar med utvecklingstörning ska kunna ta hand 
om och fostra sina egna barn. Samtidigt påpekas vikten 
av att föräldrarna är motiverade att ta emot hjälp, för att 
det ska fungera. Dessutom måste de klara att omsätta 
hjälpen i praktiken. (Socialstyrelsen, 2005)

För att stödet ska fungera måste de som ger det 
känna till var föräldrarnas förmåga kan brista och 
vilka behov barnen har. Det måste också finnas 
kunskap om vilka stödinsatser som är lämpliga. Att 
insatserna i familjerna samordnas är också viktigt för 
att stödet ska fungera. Samordning gör att stressen 
i familjen minskar och att föräldrarna bättre förstår 
varför insatsen behövs, vilket påverkar utvecklingen 
av föräldraförmågan. De insatser som väljs bör ta 
hänsyn till föräldrarnas intellektuella nivå och hjälpa 
dem att omsätta kunskap till färdigheter i vardagen 
hemma. Stödet måste dessutom präglas av långvarig 
kontakt och kontinuerligt stöd mellan familjen och de 
professionella/stödpersonerna. (Socialstyrelsen 2005)
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metodutvecklingS- 
projekten

Vilka stödformer som kan erbjudas familjer där en el-
ler två föräldrar har intellektuella begränsningar och 
hur dessa är utformade är mot denna bakgrund av stor 
vikt. Två metodutvecklingsprojekt har genomförts inom 
ramen för FIB-projektet i syfte att prova delvis nya 
former för stöd, och skapa kunskap om hur dessa fung-
erar för familjerna. Det första delprojektet har utvecklat 
ett redan befintligt stöd som ges i hemmet till målgrup-
pens familjer. Det andra delprojektet har skapat en ny 
verksamhet (inom ramen för en befintlig verksamhet 
vid en familjecentral), som bygger på kunskaper om 
gruppverksamhet och målgruppens särskilda behov
.

Stöd i hemmet till familjer
Syftet med det här delprojektet – att utveckla kunskaper 
och metoder för stöd i hemmet – utgår från en befintlig 
verksamhet. Det handlar om ett stöd som ges i hemmet 
av en yrkesgrupp som kallas hemterapeuter. Via social-
tjänstens myndighetsutövning3 ges familjestöd i hemmet. 
Stödet ges enligt uppdrag som bygger på en biståndsbe-
dömning som utförs av en socialsekreterare inom social-
tjänsten. Projekttiden har använts till att undersöka inom 
vilka områden verksamheten behöver utvecklas och sedan 
utveckla dessa. Det har inte funnits någon färdig plan från 
starten, där det framgått vilka områden som ska utvecklas 
eller hur detta ska ske. Det centrala inslaget var att hem-
terapeuterna skulle få tillgång till en coach med kunskap 
om personer med intellektuella begränsningar.

Vad är stöd i hemmet? 
Socialtjänstens insatser för barnfamiljer handlar ofta 
om avlastning för föräldrarna eller om att komplettera 
familjens resurser. Vanligt är också individual- och 
familjeterapeutisk samtalskontakt. Stöd i hemmet kan 
beskrivas som en kombination av praktiskt- och pedago-
giskt arbete med terapeutiska inslag. Stöd i hemmet är 
en insats som berör alla familjemedlemmarna och når 
familjen i deras hemmiljö. Den terapeutiska delen kan 
beskrivas som en insats för att stärka självkänslan, ge 
struktur och bearbeta konflikter i familjen. Det pedago-
giska och praktiska arbetet kan röra barnuppfostran, stöd 

3  En definition av begreppet myndighetsutövning är att den är ett 
uttryck för samhällets maktbefogenheter och att den ska utmynna i 
bindande beslut. Beslutet skall vara missgynnande eller gynnande 
och avgöras ensidigt av myndigheten, dvs ”oavsett samtycke” Den 
enskilde befinner sig i ett beroendeförhållande och det föreligger ett 
offentligrättsligt ingrepp i den enskildes personliga förhållanden. 
(Wächter, R. (1998), sid. 95).

i familjen och att tillgodose barnens behov. En del av 
arbetet kan också beskrivas som att arbeta med att bryta 
isolering, stödja familjen i planering av ekonomi och 
inköp med mera. Tidigare benämningar på personer som 
arbetar med att ge stöd i hemmet är hemkonsulenter och 

”hemma-hosare”. När man använder begreppet ”hemte-
rapi” kan begreppet terapi förstås som ett arbete som har 
terapeutiska effekter, även om utgångspunkten inte är 
psykoterapi.(Heydari-Tara, 2007)

Organisation och aktiviteter
En projektcoach anställdes, för att tillsammans med 
ordinarie personal utveckla kunskaper om och metoder 
för familjestödet. Projektet finns beskrivet i en projek-
trapport (Westin, 2009). Projektet utgick alltså från 
den verksamhet som fanns och som bestod av en grupp 
hemterapeuter som arbetade med att ge stöd i hemmet. 
Gruppen kompletterades med en coach som fungerade 
som handledare i vardagen för de hemterapeuter som 
arbetade med de aktuella familjerna. Ett viktigt område 
var att utveckla hur hemterapeuternas arbete kunde 
struktureras på ett sätt som bättre passade förutsätt-
ningarna hos målgruppen. Ett annat område har varit 
att arbeta med att utveckla metoder för samtal med 
barnen i familjerna. Dessutom har ett antal kompetens-
höjande aktiviteter genomförts. (Westin, 2009)

Kompetenshöjande aktiviteter
Inom ramen för projektet har ett antal utbildningsdagar 
genomförts. I egen dokumentation från projektet fram-
går att valet av ämnen vid dessa utbildningsdagar har 
vuxit fram ur frågor som gruppen av hemterapeuter har 
väckt i samtal med projektcoachen under projekttiden. 
Det har inte funnits en färdig utbildningsplan från bör-
jan. Exempel4 från projektrapporten (Westin 2009) på 
utbildningsteman som genomförts:

Utvecklingsstörning••
Neuropsykiatriska funktionshinder••
Utvecklingsstörning och psykisk störning••
Barns psykologiska utveckling••
Sociala berättelser••
ICDP-vägledande samspel••
Tejpingkurs.••

Strukturering av arbetet med och i 
familjerna
Vid projektidens start framkom att många hemterapeu-
4  Läs mer i Westin 2009, sid. 7.
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ter upplevde att de uppdrag de fick att arbeta utifrån 
var otydliga, och de kände sig osäkra i sin roll och i 
sitt ansvar. En betydande del av projektet har ägnats 
åt att arbeta med hela den ärendeprocess som omger 
arbetet för hemterapeuterna i målgruppens familjer. I 
projektrapporten framhålls att det i mycket socialt ar-
bete finns otydligheter i såväl ärendeprocesser som i det 
som reglerar vad en insats ska innehålla eller resultera i. 
När det gäller att ge stöd i hemmet framstår det som att 
dessa oklarheter får stor betydelse och att arbetet inom 
ramen för dessa otydligheter kan utvecklas betydligt. 
Projektet har därför arbetat med hur ett uppdragsmöte 
ska utformas, vad en kartläggningsperiod ska innehålla, 
hur ett uppföljningsmöte ska gå till samt hur uppdrags- 
och genomförandeplaner kan förbättras.

Inom ramen för allt det här arbetet har projekt-
coachen tillsammans med hemterapeuterna formulerat 
utgångspunkter för och kunskaper om olika delar i 
ärendeprocessen som har betydelse för att underlätta 
och förbättra arbetet med att ge stöd i målgruppens 
familjer. Likaså har olika dokument, checklistor, fråge-
formulär och instruktioner tagits fram. Läs en detalje-
rad beskrivning av detta i Westin (2009) sid. 8–14 och 
i bilagor.

Barnsamtal
Att skapa mer kunskap om barnens behov är ett av syf-
tena med FIB-projektet. I linje med detta har en del av 
projektet (stöd i hemmet) prövat att använda ett arbetssätt 
eller en samtalsmetod där hemterapeuterna träffar både 
föräldrar och barn, men har fokus på barnens situation 
och välbefinnande i samtalen. En del av projekttiden har 
använts för att lära sig en samtalsmetod och sedan pröva 
den i två familjer och i samband med det sammanfatta 
och bearbeta vad samtalen gett och i vilken utsträckning 
de fungerar i de aktuella familjerna. Den metodik som 
provats har inspirerats av Beardslees samtalsstruktur 
(Beardslees, 2002). Läs en utförlig beskrivning av sam-
talsmetoden i Westin (2009) sid. 14–21.

Familjerna
I projektrapporten framgår att totalt 9 familjer ingått 
i projektet, varav 3 familjer består av ensamstående 
mödrar med deras barn. 10 av 15 föräldrar i dessa 
familjer har en intellektuell begränsning. Resterande 
5 föräldrar har funktionsnedsättningar av neuropsykia-
trisk karaktär eller psykisk ohälsa. Dessa 9 familjer har 
tillsammans 17 barn i åldrarna 1–2 år (3 barn), 3–5 år 
(4 barn), 6–10 år(6 barn) och 11–17 år(4 barn). 

Projektcoachens roll
Förutom att fungera som projektledare för 
metodutvecklingsprojektet för stöd i hemmet har 

projektcoachen fungerat som handledare i vardagen för 
de hemterapeuter som ingått i projektet. Projektcoachen 
har befunnit sig på det kontor som fungerat som bas för 
hemterapeuterna. Coachen har funnits tillgänglig för 
dem i deras vardag. Coachen har haft regelbundna samtal 
med varje hemterapeut utifrån det arbete hemterapeuten 
gjort i de enskilda familjerna. I förhållande till vissa 
familjer har kontakterna varit många per vecka, i andra 
har dessa samtal varit mer utspridda. Handledningen kan 
beskrivas som ett stöd för att reflektera över väsentliga 
frågor som uppstår i mötet mellan hemterapeut och 
familj samt ett stöd för att strukturera arbetet i familjerna. 
Coachen har inte bara mött hemterapeuterna och deltagit 
i möten med familjerna. Coachen har också deltagit vid 
uppdragsmöten mellan socialsekreterare, föräldrar och 
hemterapeut samt vid uppföljningsmöten. Vidare har 
coachen följt med på hembesök i familjerna, tillsammans 
med hemterapeuten. Hemterapeuterna och coachen har 
också mötts i grupp fyra–fem gånger per termin och 
diskuterat angelägna frågor inom ramen för projektet, t.ex. 
behovet av ytterligare kunskaper. (Westin, 2009)

Hemterapeuterna
Vid projektets början valde tre av nio hemterapeuter i stöd- 
och familjebehandlingsgruppen att delta. Senare anslöt en 
fjärde hemterapeut. De fyra hemterapeuterna har berättat 
om att de upplevde en ambivalens när de tillfrågades om 
att delta i projektet. Å ena sidan uppfattades projektet 
som spännande, å andra sidan fanns en oro inför att ha 
en coach närvarande i familjerna ibland. Oron beskrivs 
som ett tvivel på den egna ”dugligheten” i arbetet med 
familjerna. De fyra hemterapeuterna hade varierande 
utbildningsbakgrund. Alla fyra hade dock deltagit i en 
utbildning i miljöterapi 2006–2007. Hemterapeuterna 
gav inte bara stöd i hemmet till FIB-projektets målgrupp. 
Många mötte även andra familjer, som på grund av 
andra omständigheter än intellektuella begränsningar 
behövde stöd i hemmet. När cirka nio månader 
återstod av projekttiden skedde stora organisatoriska 
förändringar som kom att påverka FIB-projektet. Den 
största förändringen för projektet innebar att två av fyra 
hemterapeuter gick över till privata verksamheter. I 
slutet av projekttiden bestod alltså projektgruppen av en 
coach och två hemterapeuter. (Westin, 2009) Läs mer om 
hemterapeuterna i projektet i Westin (2009) sid. 6.

gruppverksamheter för föräldrar 
och barn

Organisation och verksamhet
En projektcoach anställdes för metodutvecklingspro-
jektet i Tierp. Coachen har varit placerad i familjecen-
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tralens lokaler på orten. Familjecentraler är en form för 
samverkan mellan kommun och landsting för förebyg-
gande och hälsofrämjande stöd. Familjecentraler vänder 
sig till alla barnfamiljer.

Socialtjänstens arbetsuppgifter på familjecentralen 
handlar om förebyggande och stödjande arbete. 
Socialtjänstens närvaro på familjecentralen är en 
del av Individ- och familjeomsorgens verksamhet 
som kallas Råd och stöd. Detta stöd kan ges utan 
myndighetsutövning.

Syftet med projektet har varit att utveckla 
gruppverksamhet för föräldrar med intellektuella 
begränsningar och deras barn, inspirerad av redan 
befintliga gruppverksamheter men särskilt anpassad för 
den aktuella målgruppens familjer.

Verksamheten i det som kallas gruppverksamhet 
bygger på tanken att kunskaper om problem i familjen, 
möjlighet att dela sina tankar och erfarenheter med 
andra i samma situation och tillfälle till självreflektion, 
kan hjälpa barn och unga att hantera en svår 
livssituation och må bättre (Skerfving, 2009).

Gruppverksamheter för barn bygger på program 
som involverar moment av lärande och övningar som 
syftar till att göra gruppdeltagarna medvetna om sitt 
sätt att reagera och om alternativa handlingsstrategier. 
Barnen delas in utifrån deras ålder och arbetet i 
grupperna går ut på att vända hopplöshet till hopp, dela 
erfarenheter för att öka förståelsen för sig själv och 
andra, skapa regelbundenhet och struktur och betona 
personliga rättigheter och gränser. Syftet är också att 
ge deltagarna kunskap om föräldrarnas problematik. 
(Lindstein 1995)

Projektet tog sin utgångspunkt i dialogträffar med 
sammanlagt ett 80-tal personer som representerade 
olika yrkeskategorier och som förväntades ha 
kontakter med föräldrar med intellektuella 
begränsningar och deras barn – eller ha viktiga 
erfarenheter eller kunskaper om målgruppen. Det 
rörde sig om förskollärare, dagbarnvårdare, lärare, 
specialpedagoger, kuratorer, psykologer, LSS-
handläggare, biståndshandläggare, socialsekreterare, 
barnsjuksköterskor, distriktssköterskor, barnmorskor, 
utvecklingsledare, chefer med flera från både 
kommun, landsting och lokala FUB. Syftet med 
dialogträffarna var att få kunskap om hur många från 
målgruppen som de olika yrkesverksamma träffar, hur 
de professionella ser på problemen i dessa familjer 
och vilken inriktning som gruppverksamheterna 
borde ha. Under dialogträffarna påtalades det att de 
professionella ofta kände sig missuppfattade när de 
mötte målgruppen. Många påtalade också att det 
saknades kunskap om målgruppen och att det var svårt 
att nå ut med information till dem. Att föräldrarnas 

oförmåga att passa tider innebar en svårighet i arbetet 
med familjerna, var också en vanlig uppfattning bland 
de professionella. Ett annat syfte med dialogträffarna 
var att sprida kunskap om metodutvecklingsprojektet 
i Tierp till alla berörda yrkesgrupper. Projektcoachen 
bjöd in till och ledde dialogträffarna. (Nilsson, 2008a)

Utifrån kontakter som uppstod vid dialogträffarna 
skapades en lokal referensgrupp för arbetet med 
att skapa en gruppverksamhet för målgruppens 
föräldrar. I referensgruppen fanns representant för 
socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, landstingets 
habiliteringsverksamhet på chefsnivå, mödra- och 
hälsovården, Tierps familjecentral, skolan och FUB. 
Referensgruppen har sammanträtt cirka fem gånger 
per termin. Vid projektets start genomfördes också 
en kartläggning av hur många familjer som tillhörde 
målgruppen i Tierp. Denna kartläggning resulterade i 
att det framkom att de professionella uppfattade att det 
fanns 25 familjer med 50 barn där föräldrarna hade 
en utvecklingsstörning eller intellektuell begränsning 
och att 44 familjer med 76 barn placerades i en 
gråzonsgrupp där föräldrarna i familjen kunde ha 

”andra funktionshinder som innebär att de behöver stöd 
i sitt föräldraskap. Vilket kan visa sig som kognitiva 
svårigheter där de har svårt med struktur och planering” 
(Nilsson, 2008a, sid. 40).

För att kunna starta och driva gruppverksamheten 
har gruppledare behövt rekryteras till projektet. 
En av projektcoachens uppgifter har bestått i att 
engagera personer med intresse för verksamheten som 
gruppledare. Sju gruppledare rekryterades, med olika 
bakgrunder och kompetenser: en familjepedagog från 
Råd och stöd, en familjecoach, en specialpedagog från 
habiliteringen och en från skolan, en fritidspedagog 
samt två förskollärare (Nilsson, 2008a). Arbetet för 
gruppledarna i gruppverksamheten kom att utföras 
inom ramen för deras ordinarie tjänster.

Ett antal dokumentationer och arbetsmaterial har 
utarbetats inom ramen för projektet. En handbok för 
barngruppsverksamheten har till exempel tagits fram 
(Nilsson, Johansson & Rådbo Wahlström, 2008). 
Den beskriver utförligt hur barngruppsverksamheten 
bedrivits, lagts upp samt vilken inspiration som 
hämtats från teoretiska utgångspunkter. I handboken 
finns förutom detaljerade beskrivningar av upplägg 
och arbetssätt också arbetsmaterial som kan användas 
vid uppbyggnad av gruppverksamheter för barn till 
föräldrar med intellektuella begränsningar.

Kompetenshöjande aktiviteter
Kompetenshöjande utbildningsinsatser har 
genomförts inom ramen för projektet. Det rör sig 
om utbildningsmoment i t.ex. arbetsmodeller för 
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gruppverksamheter, om barn till psykiskt sjuka, olika 
funktionsnedsättningar, om teckenkommunikation, 
sociala berättelser samt bemötande av och 
kommunikation med målgruppen.

Gruppverksamheterna
För att få till stånd en gruppverksamhet för målgrup-
pens familjer har projektet arbetat med former och 
utgångspunkter för rekryteringen av familjer. Rekry-
teringsarbetet beskrivs som en mycket känslig process 
som måste inbegripa förtroendefulla relationer mellan 
föräldrarna och de som rekryterar. Denna rekrytering 
har byggt på en samverkan mellan olika verksamheter 
och olika yrkeskategorier som i olika sammanhang 
möter de familjer som skulle kunna tänkas ha stöd av 
gruppverksamheten. Ett familjeperspektiv har präglat 
rekryteringsarbetet och gruppverksamheten. Det bety-
der till exempel att hela familjen, såväl barn som för-
äldrar, ska erbjudas verksamhet som är särskilt anpas-
sad utifrån deras specifika behov. (Nilsson, Johansson 
& Rådbo Wahlström, 2008)

Under projekttiden har 13 familjer rekryterats till 
gruppverksamheterna vid familjecentralen i Tierp. 
Dessa 13 familjer har sammanlagt 30 barn som har 
nåtts av verksamheten. En av familjerna beskrivs 
tillhöra ”gråzonen”. Tre av familjerna har deltagit i par. 
Sex familjer har deltagit i projektet under lång tid. Läs 
mer om deltagarna i Nilsson (2008a) sid. 32. 

Den lokal, familjecentralen, som använts för 
gruppverksamheten erbjuder i övrigt en öppen 
verksamhet för alla barnfamiljer i Tierp genom 
öppna förskolan och olika föräldrautbildningar. Den 
beskrivs som neutral mark som inte är utpekande 
för någon som kommer dit. Den öppna förskolan 
och de olika föräldrautbildningarna fungerar som 
en viktig rekryteringsbas. Rekryteringen beskrivs 
som en stegvis process. Det handlar bland annat 
om att föräldern som deltar i gruppverksamheten 
för föräldrar får någon form av förståelse för sitt 
funktionshinder. Först därefter kan barnet erbjudas 
en plats i barngruppverksamheten, eftersom det är en 
känslig process att göra klart för föräldrarna att barnen 
deltar i en gruppverksamhet för barn till föräldrar med 
ett funktionshinder. (Nilsson, Johansson & Rådbo 
Wahlström, 2008)

Förutom lämpliga lokaler och en känslighet för de 
frågor som rekryteringen innebär behövs goda resurser, 
dvs. gruppledare i form av personal med olika kompe-
tenser från olika verksamheter. Det är av stor vikt att 
dessa gruppledare tar med sig olika kompetenser och 
erfarenheter in i gruppverksamheten. I en av projektrap-
porterna slås också fast att handledning och reflektio-
ner är nödvändiga för att denna gruppverksamhet ska 

bygga på samverkan och fungera för målgruppen. Inom 
projektet har därför dessa inslag varit viktiga (Nilsson, 
Johansson & Rådbo Wahlström, 2008). Läs mer om för-
utsättningar, erfarenheter, utgångspunkter och kunskap 
om gruppverksamheterna i Nilsson (2008a) och Nilsson, 
Johansson & Rådbo Wahlström (2008).

Gruppverksamheten för barn
Tre olika grupper inom ramen för barngruppverksam-
heten har utvecklats. De yngsta barnen har deltagit 
i förskolegruppen för barn i åldrarna 1–6 år. Barn i 
åldrarna 7–12 deltar i skolbarnsprogrammet och barn 
som deltagit i skolbarnsprogrammet kan fortsätta till 
fortsättningsklubben. Syftet med grupperna är att stär-
ka barnens skyddsfaktorer och de tre grupperna följer 
särskilt utarbetade pedagogiska program. Genom olika 
aktiviteter som lek, rollspel, sagor och samtal bearbetas 
teman som funktionshinder, känslor, min kropp och 
mina gränser och barns rättigheter. Förskolegruppen 
fungerar som förberedelse för skolbarnsprogrammet 
och fortsättningsklubben fungerar som en fortsättning 
på skolbarnsprogrammet med t.ex. repetitioner. Varje 
gruppträff, som pågår kl. 14.30–16.30 en gång i veckan, 
följer ett särskilt schema, där samling med gemensam 
fikastund inleder. Läs en utförlig beskrivning av verk-
samheterna samt centrala utgångspunkter och perspek-
tiv för innehållet i de olika barngruppverksamheterna 
i Nilsson, Johansson & Rådbo Wahlström (2008) och 
Nilsson (2008a).

Gruppverksamheten för föräldrar
Vid gruppverksamhetens veckovisa träffar har 
föräldrarna deltagit i den gemensamma inledande 
fikastunden. Centralt för gruppverksamheten för 
föräldrarna är deras delaktighet i planeringsprocessen. 
Varje termin inleds med att deltagarna önskar och 
sedan prioriterar i gruppen vilka teman som ska sättas 
samman till terminens program. Härigenom byggs 
en motivation upp för att föräldrarna ska vilja delta i 
verksamheten. Vissa teman har återkommit flera gånger 
och några bygger på initiativ från gruppledarna. Här är 
några exempel:

Kläder och skor (rätt storlek och anpassat till väder)••
Vårdnadsfrågor (med medverkande från ••
socialtjänsten)
Budget och ekonomi••
Enkel och billig husmanskost••
Barnolycksfall och barnsjukdomar••
Sex- och samlevnad.••

Läs en utförlig förteckning i bilaga 5 i Nilsson (2008a). 
Förutom teman har ett antal avslutningsutflykter 
genomförts varje termin där hela familjerna deltagit. 
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I projektrapporten poängteras att gruppledarna varit 
lyhörda för de behov föräldrarna uttrycker och att 
det hela tiden eftersträvats att möta föräldrarna med 
respekt och ödmjukhet i såväl ord som handling. Läs 
utförligare beskrivningar av upplägg, arbetsmaterial 
och utgångspunkter för föräldragruppverksamheten i 
Nilsson (2008).

Coachens roll
Coachen har fungerat som projektledare för 
metodutvecklingsprojektet med syfte att bygga upp 
en särskilt anpassad gruppverksamhet. Vid projektets 
start beskrivs coachens roll som utåtriktad för att 
skapa en överblick över projektområdet, skapa nätverk 
och kunskap. Arbetet har bestått i att informera om 
projektet till alla berörda verksamheter i det lokala 
samhället, men också att sprida information om 
projektet till det omgivande samhället. Arbetet har 
bestått av att tillsammans med andra utarbeta en 
anpassad gruppverksamhet, rekrytera gruppledare 
och sjösätta verksamheten. Under tiden har coachen 
dokumenterat innehåll, erfarenheter, resultat med 
mera. Coachen och gruppledarna har tillsammans 
vidareutvecklat arbetssättet. Coachen har också anlitat 
personer som haft erfarenheter av de områden som 
föräldrarna efterfrågat kunskap om (temana). 

I projektrapporten anges ett antal arbetsuppgifter 
som utvecklats för projektcoachen, inom ramen för 
projektet. Det rör sig om att coachen medverkar i öppen 
förskola, babycaféer och föräldrautbildningar eftersom 
dessa verksamheter är viktiga rekryteringsbaser. 
Samverkan med och handledning till distriktssköterskor 
och barnmorskor i frågor om målgruppen pekas 
också ut som en viktig arbetsuppgift. Att tillverka och 
förbereda material för gruppträffarna, liksom att ta 
emot studiebesök och ge föreläsningar är andra viktiga 
arbetsuppgifter. Coachen behöver vara tillgänglig för 
målgruppens familjer, även under annan tid än den tid 
som avser gruppträffarna. Ibland behöver kontakter tas 
med familjerna under veckan. Arbetet beskrivs som 
relationsskapande. Gruppverksamheten behöver också 
följas upp kontinuerligt, vilket har varit en uppgift för 
coachen. (Nilsson, 2008)
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genomförande

 
Syftet med utvärderingen
Syftet med FIB-projektet var att utveckla stöd- och 
hjälpinsatser, för att minska risken för att barnen far 
illa genom att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap och 
se barnens behov. Utgångspunkten har varit barnens 
behov av en god uppväxtmiljö och föräldrarnas behov 
av stöd i sin föräldraroll. Syftet beskrivs också som att 
utveckla kunskaper och metoder för att arbeta med fa-
miljer där en eller två har intellektuella begränsningar.

Utvärderingen ska beskriva de verksamheter som 
utvecklats och ta vara på de erfarenheter som växt 
fram inom ramen för projektet. De erfarenheter som 
barn, föräldrar och personal har från metodutvecklings-
projekten ska relateras till relevant kunskap. Vilken 
betydelse projektet haft för barn, föräldrar och personal 
ska diskuteras. Projektet ska också lyfta fram den kun-
skap som pekar på framkomliga vägar och svårigheter 
i arbetet med att ge stöd och hjälp till målgruppens 
familjer.

Tanken är att utvärderingen ska bidra till att erfaren-
heterna och kunskaperna från projektet kan användas 
när liknande verksamheter ska övervägas och eventuellt 
byggas upp. Tanken är också att den gruppverksamhet 
som drivs vidare i Tierp, efter projektets slut, kan an-
vända kunskaperna för att vidareutveckla verksamhe-
ten. Likaså är tanken att den verksamhet i Uppsala som 
för projektets idéer vidare, kan utnyttja kunskaperna 
från denna utvärdering för fortsatt utveckling. 

Ett kunskapscentrum för föräldraskap och kognitiva 
svårigheter byggs för närvarande upp, med finansiering 
från Arvsfonden. Det kan också spela en roll för att 
tillvarata, omsätta och sprida erfarenheterna från denna 
rapport (www.lul.se/suf).

Utvärderingen är tänkt att, med stöd från FUB, 
redovisas i en förkortad lättläst rapport som kan un-
derlätta för målgruppen att medverka aktivt i fortsatt 
utvecklingsarbete.

tillvägagångssätt
Den första tiden av utvärderingen präglades av ett 
kunskapsinhämtande. Det rörde områden som: 
Föräldrar med intellektuella begränsningar – vad 
vet vi om dem? Barn till föräldrar med intellektuella 
begränsningar – vad vet vi om dem? Vad är 
stöd i hemmet? Vad gör hemterapeuter? Vad är 
gruppverksamhet?

Men det handlade också om att sätta sig in 

i FIB-projektets målsättning och innehåll. När 
utvärderingen påbörjades hade det första projektåret 
förflutit och verksamheter kommit igång. Jag besökte 
verksamheterna för att orientera mig om vad de 
gjorde och vilka frågor som framstod som viktiga 
att beskriva och få kunskap om. Jag var med på två 
gruppträffar i Tierp, och fick ställa frågor om materialet 
som användes för barnen och för föräldrarna. Vid 
ett tillfälle deltog jag i en gruppträff för föräldrarna. 
Jag besökte också verksamheten i Tierp för att 
planera intervjuerna. Detta skedde på tid som inte 
upptogs av gruppverksamhet. På samma sätt satte 
jag mig in i det arbete som bedrevs i Uppsala (stöd i 
hemmet). Här deltog jag i ett tiotal coachmöten där 
hemterapeuterna träffade coachen och där angelägna 
frågor för FIB-projektet diskuterades. Under dessa 
möten förde jag anteckningar. Utifrån mötena med 
verksamheterna och med stöd av styrgruppen för den 
här utvärderingen (med representanter från de två 
involverade kommunerna i metodutvecklingsprojekten, 
landstinget i Uppsala, Regionförbundet och FUB) togs 
sju olika intervjuguider fram. Intervjuguiderna bestod 
av formulerade frågor eller stödord som skulle täcka 
in ett antal områden. 30 intervjuer har sammanlagt 
genomförts.

Vid gruppverksamheten i Tierp frågade 
gruppledarna om föräldrarna ville medverka i 
intervjuerna. De frågade också om föräldrarna ville att 
deras barn blev intervjuade. Senare fick jag möjlighet 
att träffa föräldrarna och berätta om utvärderingen. 
Föräldrarna var positiva till att vara med och svara på 
frågor för egen del och uttryckte att jag fick fråga deras 
barn om de ville medverka i intervjuerna. Jag betonade 
att även om de sagt ja till att medverka så fick de välja 
att avstå när som helst. De föräldrar som inte närvarade 
vid gruppträffen blev tillfrågade av gruppledarna om 
de ville medverka i intervjuerna. Gruppledarna frågade 
också barnen om de ville medverka i intervjuerna.

När sedan intervjuerna genomfördes i familjecen-
tralens lokaler inledde jag med att berätta på nytt om 
utvärderingen och om att det var frivilligt att delta. Jag 
redogjorde för min roll som utvärderare och berättade 
om vad för slags frågor jag skulle ställa. Jag betonade 
att jag inte arbetade på uppdrag av socialtjänsten. Jag 
demonstrerade bandspelaren som jag ville använda för 
att spela in samtalet med. Jag berättade att jag skulle 
skriva ut det vi sa på papper och använda det i utvär-
deringen. Jag berättade också hur jag skulle skapa ano-
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nymitet i materialet. För barnen visade jag också det 
material och de Björnkort5 jag ville använda.

Vid verksamheten i Uppsala hade jag inte möjlighet 
att själv möta föräldrarna och barnen och berätta om 
utvärderingen innan de tillfrågades om sin inställning 
att medverka. Det blev i stället hemterapeuterna som 
fick berätta om studien och fråga om föräldrarna ville 
delta. Ett urvalskriterium var att de familjer som 
tillfrågades kom från familjer där det var möjligt att 
genomföra intervjuerna utan närvaro av tolk. Eftersom 
intervjuerna i familjerna kom att genomföras efter den 
större organisationsförändring som innebar att två av 
fyra hemterapeuter inom projektet slutade, var antalet 
familjer att tillfråga begränsad. Antalet intervjuer 
med barn begränsades också av att många av barnen 
i de aktuella familjerna var i förskoleåldern och inte 
i skolålder. En avgränsning till att intervjua barn från 
skolåldern och uppåt motiverades bland annat av att det 
var denna åldersgrupp som intervjuades i projektet med 
barngruppverksamheten.

När intervjuerna i familjerna skulle genomföras 
följde hemterapeuterna med och introducerade 
mig. När jag sedan satt i enskildhet med barnet eller 
föräldern gav jag samma information, som beskrevs 
ovan om intervjuerna vid gruppverksamheten.

Intervjuerna beskrivs ytterligare i avsnitten om de 
två metodutvecklingsprojekten.

Efter utskrift av alla 30 intervjuer vidtog nästa fas;  – 
att sammanställa de olika informanternas erfarenheter 
och förmedlade kunskaper från projektet. Vägledande 
för detta arbete var ambitionen att förmedla 
hur barnen, föräldrarna och personalen beskrev 
gruppverksamheten och stödet i hemmet, liksom vilka 
erfarenheter som framstod som viktiga. Vad fanns det 
för synpunkter på hur stödet skulle ges? Hur beskrev 
föräldrar och barn vad som hade varit verksamt för 
dem? Kunde något enligt deras mening utvecklas 
för att stödet skulle fungera bättre för dem? Hur såg 
personalen på förutsättningarna för att arbeta med 
gruppverksamheten och för att ge stöd i hemmet? Vilka 
erfarenheter och kunskaper kunde underlätta i arbetet? 
Och hur såg personalen på vad projekten inneburit för 
de deltagande föräldrarna och barnen?

Utsagorna från barn, föräldrar och personal har 
gjorts anonyma på så vis att barnens exakta ålder har 
utelämnats och huruvida de beskrivs som pojkar eller 
flickor har slumpats fram. Föräldrar har inte beskrivits 
som mammor eller pappor utan just föräldrar. Bland 
personalen har jag inte gjort någon åtskillnad mellan 
de som fungerar som coacher och de som fungerar som 
hemterapeuter eller gruppledare. 

5  Björnkorten har utvecklats av St Luke ś Innovation Resources & John 
Veeken 1997.

För att värdera och diskutera de erfarenheter och 
kunskaper som har förmedlats av barn, föräldrar och 
personal i relation till målsättningar för projektet, 
har jag relaterat dessa till kunskap från forskning. 
Det rör sig om studier6 som behandlar situationen 
för familjer där föräldrar har en utvecklingsstörning, 
men också om forskning om gruppverksamheter. Hur 
kan erfarenheterna från projektet förstås i ljuset av 
forskning som t.ex. pekar på hur föräldraskapet kan 
stärkas när föräldern har en utvecklingsstörning? Hur 
kan barnens erfarenheter förstås i ljuset av forskning 
om deras situation? Har föräldrarna, barnen och 
personalen haft nytta av projektet och vilka kunskaper 
och metoder kan lyftas fram som betydelsefulla för 
fortsatt arbete?

I rapporten hålls de två metodutvecklingsprojekten 
åtskilda. Båda metodutvecklingsprojekten innehåller en 
genomgång av vad barnen, föräldrarna och personalen 
bidrar med till förståelsen av projektet. I avsnitten 
beskrivs intervjuerna med familjerna ytterligare 
och båda avsnitten avslutas med en sammanfattning. 
Efter dessa avsnitt följer ett diskussionsavsnitt knutet 
till det aktuella metodutvecklingsprojektet, samt ett 
avsnitt om hur verksamheten kan utvecklas. I det 
avslutande avsnittet knyts erfarenheter från de båda 
metodutvecklingsprojekten samman. 

6  Här har jag i största utsträckning utgått ifrån den kunskapsöversikt 
och den lägesbeskrivning som Socialstyrelsen gett ut (2005, 2007).
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Stöd i hemmet

vad säger barnen?
Tre intervjuer har genomförts med barn i åldrarna 7 
och 12 år. Av anonymitetsskäl kommer jag inte ange 
vilken ålder barnen har, i samband med att de citeras. 
Barnens kön har i vissa fall förändrats, vilket betyder 
att de kön som anges i texten kan vara ett annat än i 
verkligheten. En intervju med ett barn ställdes in i sista 
hand. Barnet7 meddelade via sin hemterapeut att han 
inte ville medverka. Vid intervjun av Barn, 1 råkade 
jag ut för att bandspelaren krånglade. Jag antecknade i 
stället vid den intervjun. Vid intervjuerna med Barn 2 
och Barn 3 använde jag bandspelaren och skrev sedan 
ut intervjuerna i efterhand. Vid intervjutillfällena 
använde jag Björnkort när det passade och barnen ville 
berätta om sina känslor. Varje intervju tog mellan 45 
minuter och en timme.

Intervjuerna har genomförts med barn i familjer 
som har fått stöd av hemterapeuter som deltagit i FIB-
projektet. En av intervjuerna genomfördes i köket i 
familjens hem. De två andra intervjuerna genomfördes 
i en lokal utanför hemmet, eftersom familjen hade 
husdjur inne som intervjuaren har allergier emot.

Inom ramen för FIB-projektet med inriktning på 
stöd i hemmet har sjutton barn berörts. Av dessa sjutton 
barn har 10 befunnit sig i skolålder (6–17 år). De 
barn som intervjuats ingår i familjer där föräldrarna 
önskat medverka vid intervjuer. I dessa familjer har 
föräldrarna och barnen tillfrågats om barnen önskar 
att delta i en intervju. Det är alltså barn i familjer 
där föräldrarna också valt att delta i intervjuer som 
medverkat. De barn som intervjuats har tillhört 
skolåldern. De yngre barnen har inte intervjuats. Av 
den anledningen har jag kommit att genomföra fler 
intervjuer med föräldrar än med barn i familjer som 
fått stöd i hemmet.

Barn 1
Barn 1 har träffat hemterapeuten regelbundet och under 
många timmar per vecka sedan småbarnstiden. I dag är 
han i mellanstadieåldern. Det finns flera barn i familjen 
och en mamma och en pappa. Jag frågar om han 
kan berätta vad hemterapeuten gör i hans familj och 
han berättar om många områden som hemterapeuten 
arbetar med. Det rör sig om att hemterapeuten

förklarar saker••

7  Även barnets pappa, som också skulle intervjuas, meddelade att han 
inte ville medverka. Endast mamman i den familjen valde att delta i en 
intervju.

hjälper familjen att inte bråka så mycket••
hjälper med städningen••
har kontakt med skolan••
hjälper familjen att prata med varandra••
hjälper med läxläsning••
lyssnar på alla••
hjälper till med matsituationen.••

I samband med att Barn 1 berättar om vad hemterapeu-
ten gör i familjen berättar han också om hur hemtera-
peuten gör det och vad som händer honom själv och de 
andra i familjen. Det som är kursiverat nedan är hämtat 
från de anteckningar jag skrev under intervjun:

Hon (HT=Hemterapeut) kunde förklara vad som 
händer när vi bråkar med varandra. Vi bråkade 
mycket. Mamma, pappa och alla vi barn. Vi bråkade. 
Och då kunde (HT) förklara för oss vad som händer 
när vi bråkar. När vi bråkade förstod vi inte vad som 
hände. Hon sa att vi skulle vara snälla mot varandra, 
hjälpa varandra. Vara vänner och säga förlåt. Att det 
blev lättare då. Hon kunde förklara sånt där. Och det 
var bra. För vi bråkade mycket förut. Hon visade oss 
hur vi kan ta hand om varandra i stället. Man ska säga 
förlåt. Det är faktiskt så.

(HT) hjälpte till med städningen också. Hon sa åt 
oss vad vi skulle göra. Sluta bråka, och så, sa hon. Då 
blev det lite bättre. (Föräldern) orkade inte säga åt oss 
längre. Vi hjälpte inte varandra förut, men det gör vi 
mera nu. (HT) har lärt oss det.

(HT) har pratat med oss barn också. Vi pratar om 
allt möjligt. Hon kan hjälpa mig att förstå när t.ex. de 
har varit dumma mot mig i skolan. Hon kan säga vad 
jag kan svara de som är dumma. En gång ringde hon 
hem till en kille som hade gjort mig illa. Hon sa åt 
honom att han inte fick göra så. Det var jätteskönt.

Jag har lärt mig prata mer sen (HT) kom hit. (HT) 
sätter sig med mig och frågar: ”Hur har det varit idag 
i skolan” och så. Det är jättebra för mig. Ibland tar vi 
en promenad och då kan jag berätta.

Min (förälder) behöver hjälp med en del saker. (HT) 
kan förklara det för oss – att vi inte ska vara dumma 
mot (föräldern). Om vi inte lyder får (föräldern) hjälp 
av (HT).

(HT) har lyssnat på mig när jag läser läxor. Hon 
kan förklara saker som min (förälder) inte kan 
förklara. Då blir det roligare att göra läxor.

(HT) har också lärt oss hur man kan göra när 
man ska äta. Förut åt alla på olika tider och på olika 
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platser. Nu försöker vi äta tillsammans. Och när vi 
är snälla mot varandra är det ganska trevligt att äta 
tillsammans, faktiskt.

Jag frågar Barn 1 om han kan berätta om det 
är något som har förändrats för honom sedan 
hemterapeuten kommit till familjen:

Förut var jag kaxig. Nu är jag lugnare. (HT) har 
vågat prata med mig fast jag var jättearg. Nu är jag 
inte det så ofta och det är lättare att förklara när 
jag får förklara för (HT). Hon har hjälpt oss väldigt 
mycket.

Barn 2
Detta barns familj består av ett syskon och en förälder. 
De har tagit emot hemterapeutisk insats under ett par 
års tid. När jag genomför intervjun har insatsen nyligen 
avslutats. Barnet befinner sig i lågstadieålder och hon 
berättar att hon fått hjälp med läxläsning och ”med 
maten”. Dessutom har familjen fått hjälp med att städa.

Barn 2, om läxläsningen:
Vi satt vid bordet i köket. Tillsammans. (Barn - 
2)
Ni hjälptes åt och satt i köket? Tyckte du att du - 
behövde hjälp med läxorna? (Karin)
Ja, jag behövde hjälp. Jag sprang mest ifrån - 
dem. (Barn 2)

//
Ok. När Nn [hemterapeuten] var hemma hos - 
dig och hjälpte dig med läxorna, hur kände du 
då? (Karin)
(Pekar på en jätteglad nalle) Fortfarande den. - 
Glad. (Barn 2)
Den är jätteglad? (Karin)- 
Ja, jag var väldigt glad då. (Barn 2)- 

Barnet berättar också att hemterapeuten hjälper 
familjen med maten. När vi senare i intervjun använder 
Björnkorten visar hon att hon är ”ganska nöjd” när hon 
och hemterapeuten t.ex. gör mellanmål tillsammans. 
Hon förmedlar att det känns bra. Förutom läxläsning 
och kosten berättar hon att familjen får hjälp med 
städning:

Jag tror hon skulle hjälpa oss med städningen. - 
(Barn 2)
Ok. Med städning? (Karin)- 
Ja, med städningen och maten. (Barn 2)- 
Ok, vad var det för städning? (Karin)- 
Dammsuga och plocka undan och så. (Barn 2)- 
Hjälpte Nn (HT) till med att städa då? (Karin)- 
Ja, det gjorde hon. (Barn 2)- 
Vad tyckte du om det? (Karin)- 
Det var bra. Hon hjälpte oss städa. Det var bra. - 
(Barn 2)

Ville du ha hjälp med det? (Karin)- 
Mm. Och med mat. (Barn 2)- 

När det sedan gäller städningen, så anar man skillnader 
mellan t.ex. läxläsning och städning i hur Barn 2 
upplever stödet. Dels framstår städningen som en 
aktivitet som främst riktar sig till föräldern, dels att 
det kan ha funnits konflikter mellan föräldern och 
hemterapeuten som har påverkat Barn 2:

När Nn (HT) tjatar [om städning- ]. Då blir jag 
så. (pekar på en arg nalle) (Barn 2)
Mm. Tjatar hon på dig eller på din (förälder) - 
då? (Karin)
På mig ibland, men mest på min (förälder). - 
(Barn 2)
Då blir du arg? (Karin)- 
Mm. (Barn 2)- 

Barn 2 uttrycker att hjälpen har varit till så stor hjälp att 
hon gärna hade velat att den funnits oftare i familjen, 
trots de eventuella konflikter som funnits kring 
städningen. 

Ok. Du tyckte det var bra att få hjälp med - 
läxor, mat och städning? Jag tjatar lite om det 
här, du får säga till om du tycker att jag tjatar 
för mycket. Jag vill bara vara säker på att jag 
förstår dig rätt. (Karin)
Mm. (Barn 2)- 
Tyckte du att Nn (HT) kom tillräckligt ofta? - 
(Karin)
Nej, hon skulle kunna komma oftare. Varannan - 
dag. Det hade varit bra. Oftare. (Barn 2)

//
Hade du velat ha hjälp med samma saker av Nn - 
(HT) om hon hade kommit oftare? (Karin)
Samma saker. Maten. Och läxorna. (Barn 2)- 

Jag menar att barnets sätt att svara på frågan om vad 
stödet betytt för henne kan tolkas som att hon upplever 
att det varit bra för henne, trots att hon svarar kortfattat 
på frågan:

Blev det något bättre för dig, hemma, när Nn - 
(HT) hade varit hos er? (Karin)
Ja. (Barn 2)- 
Tror du att du kan förklara på vilket sätt det - 
blev bättre? (Karin)
Nej. Det blev bara bättre. (Barn 2)- 
Att Nn (HT) kom hem till er, gjorde det att du - 
kände dig lite gladare ibland? (Karin)
Mm. Lite gladare. (Barn 2)- 
Ofta, eller? (Karin)- 
Ja. (Barn 2)- 
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Barn 3
Barn 3 befinner sig i mellanstadieåldern. Han 
uttrycker viss förståelse mot att hemterapeuten skulle 
hjälpa familjen med maten och läxläsningen men ger 
samtidigt uttryck för en känsla av intrång:

Vad kände du för det här? (Karin)- 
Nej, i början kändes det ingenting. Men sen så   - 
hon bara kom och kom och kom. (Barn 3)

Städningen, framstår som en källa till irritation:
Så sa dom först i alla fall – att hon skulle - 
hjälpa oss med läxor. Men så sa hon att hon 
skulle städa i vårt rum och det var ju inte 
riktigt meningen. (Barn 3)
Jaså? Du gillade inte det, eller? (Karin)- 
Nej. (Barn 3)- 
Hur tänkte du då? Minns du? (Karin)- 
Jag blev sur. (Barn 3)- 

Barn 3 förmedlar också en känsla av att den 
hemterapeutiska insatsen innebär att någon ”lägger sig 
i”. Även om han kan se att stödet varit till viss hjälp 
verkar han ändå uppleva hjälpen som ett intrång eller 
som något onödigt och han förklarar upprepade gånger 
för mig att han egentligen inte behöver någon hjälp:

Ok. Men så från början så handlade det om att - 
Nn (HT) kom hit ett par gånger i veckan och 
hjälpte till med läxor och städning   (Karin)
Nej, inte städning! (Barn 3)- 
Nehej, inte från början? (Karin)- 
Nej. Precis. (Barn 3)- 
Hur gick det till då, när ni kom fram till att det - 
skulle vara städning också? (Karin)
Jag vet inte. Det var ju inte därför hon kom. - 
(Barn 3)
Nej? Hur tänkte du kring varför hon kom, då? - 
(Karin)
Men hallå, ska hon lägga sig i det här nu också, - 
det var ju inte det vi kommit överens om!? 
(Barn 3)

//
Ok. Jag förstår. Blev det bättre då, när Nn (HT) - 
dök upp? Hjälpte det? (Karin)
Mm. Lite, men jag klarar mig ju själv. (Barn 3)- 

Sammanfattning
Det stöd alla tre barnen berättar om är stöd med 
läxläsning, stöd med mat eller matsituationen och 
städning. Det är konkreta insatser som barnen 
beskriver. Barnen har också upplevt dessa insatser 
av olika vikt och värde. Barnen verkar dock i 
huvudsak uppskatta stödet med matsituationen och 
med läxläsning. När det gäller städning skiljer sig 

erfarenheterna åt. Barn 3 och i viss mån även Barn 2 
har upplevt hemterapeutens stöd med städningen som 
något negativt medan Barn 1 berättar om hjälpen med 
städning som något positivt. Barn 3 uttrycker osäkerhet 
om flera av insatserna beträffande vad de ska leda till 
och varför de behövs. Jag vet inte vilken information 
barnen fått om hemterapeutens arbete, men kanske ser 
detta olika ut för de olika barnen? 

Barn 1 har haft betydligt längre erfarenhet av stöd 
av en hemterapeut i sin familj jämfört med Barn 2 
och Barn 3. Barn 1 har också erfarenheter av fler 
arbetsområden i hemmet jämfört med dem. Barnen 
tycker att hemterapeutens kontakter med skolan har 
varit värdefulla. Barn 1 berättar om att hemterapeutens 
arbete handlat om kommunikationen i familjen, 
konflikthantering och lyssnande. Hemterapeuten verkar 
ha fungerat som en kommunicerande länk mellan 
familjemedlemmarna, och Barn 1 berättar om hur 
hemterapeuten förefaller ha haft ett visst fokus på att 
stärka mammans roll i familjen. Avslutningsvis finns 
det vissa skillnader mellan barnens erfarenheter som 
kan vara viktiga att peka ut. Barn 1 har levt i en familj 
som fått hemterapeutiskt stöd i många år, medan 
Barn 3 och Barn 2 bara befunnit sig i den situationen 
i ett par års tid. Stödet verkar också ha omfattat olika 
många och stora områden. När Barn 1 berättar om sina 
erfarenheter framträder en situation där Barn 1 har 
uppfattat att föräldern fått stöd, medan Barn 2 berättar 
att hon upplevt att hemterapeuten ”tjatat” på föräldern. 

vad säger föräldrarna?
Fem mammor och en pappa har intervjuats8. De har 
alla haft stöd under olika långa perioder av hemtera-
peuter som ingår i FIB-projektet. Två av familjerna 
hade erfarenheter av att ha stöd i hemmet av hemtera-
peuter före FIB-projektet. En pappa avböjde att med-
verka i en intervju strax innan vi skulle mötas. Jag har 
ingen information om anledningen till detta. Samtliga 
intervjuer har genomförts i familjernas hem, utom en 
intervju som ägde rum i en lokal utanför hemmet på 
grund av författarens allergi mot husdjur. I några fall 
har en hemterapeut funnits i angränsande rum till in-
tervjun för att ta hand om yngre barn. I andra fall har 
intervjuerna ägt rum när barnen varit i skola eller på 
dagis. Varje intervju tog mellan en och två timmar att 
genomföra.

I detta avsnitt avser jag att lyfta fram hur föräld-
rarna beskriver den hemterapeutiska insatsen. Vad 
innehåller den? Vad leder den till? Vad kännetecknar 
ett hemterapeutiskt stöd som föräldern känner sig hjälpt 

8  Av anonymitetsskäl väljer jag att utelämna om det är en mamma eller 
pappa som svarar. Alla beskrivs som ”förälder”.
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av? 
De två första avsnitten – om föräldrarnas erfarenheter 
av att bli ifrågasatta och hur de ser på relationen mellan 
sin funktionsnedsättning och sitt behov av hjälp – får 
tjäna som en inledning till hur föräldrarna beskriver 
insatsen stöd i hemmet och vad de menar att de är 
hjälpta av.

Erfarenheter av att bli ifrågasatt
Flera föräldrar berättar om erfarenheter tillbaka i tiden 
där de upplevt att de blivit ifrågasatta eller kränkta, i 
mötet med professionella i frågor om deras föräldra-
skap. Som föräldrarna beskriver det handlar det om att 
uppleva att bli utfrågad och ifrågasatt.

Ja, jag kan säga dig att från början mådde jag - 
väldigt dåligt. Efter några månader när jag fött 
honom. Jag mådde så botten. Bottendåligt. Jag 
var alldeles sjuk. Precis när jag hade fött min 
son kom socialtjänsten. Direkt till BB. Och 
dom frågade mig och sköterskor och läkare 
och allt. Jag mådde jätteilla av det. Fortfarande. 
(Förälder)
Vad var det som hände när din son föddes? - 
(Karin)
När jag hade fött min son kom socialtjänsten - 
till sjukhuset. Jag mådde väldigt illa av det. 
(Förälder)
Vad var det som hände? (Karin)- 
De frågade. Tusen frågor. (Förälder)- 
Vad frågade de då? (Karin)- 
Om hur jag kunde klara att amma eller byta - 
blöja eller någonting alls. (Förälder)
Och då blev du upprörd? (Karin)- 
Ja, jag mådde väldigt dåligt. Sen fick jag åka - 
till ett hem, en plats för mammor och barn. Så 
att dom kunde kolla vad jag gjorde. Och dom 
frågade ”har din mamma eller pappa slagit dig? 
Har någon utnyttjat dig sexuellt?”. Jag mådde 
så dåligt av alla dom frågorna. Och dom tit-
tade på allt jag gjorde med min bebis. Och jag 
mådde illa. (Förälder)
Du blev illa bemött i början? (Karin)- 
Ja, det är bättre nu. Med Nn [en FIB-hemtera-- 
peut] som hjälper mig. (Förälder)

Det handlar också om erfarenheter att bli bedömd och 
ifrågasatt utan att få stöd eller vägledning tillsammans 
med en rädsla att mista vårdnaden om barnet:

Jag hatade när dom skulle komma hem till mig, - 
dom där. Men jag vågade inte säga nej. Dom 
var ju socialen. (Förälder)
Mm. Vad var du rädd för? (Karin)- 
Jag var rädd annars dom tar mitt barn från mig. - 

Det är det första jag tänker på. Och jag vill inte 
ha något med socialen att göra. (Förälder)
Mm. Varför tänker du så – att dom kanske ska - 
ta ditt barn? (Karin)
Dom säger ju att dom är så oroliga. För min - 
bebis. (Förälder)
Säger dom att dom är oroliga att du inte kan ta - 
hand om din bebis? (Karin)
Ja. Dom är så oroliga. Dom är oroliga när hon - 
går på dagis och när hon ska börja i skolan. 
Dom är oroliga. Jag fick ingen hjälp. Bara det 
här ”vi är så oroliga”. (Förälder)

Flera föräldrar berättar om att det känts påfrestande 
att ta emot hemterapeutiskt stöd. De flesta uttrycker en 
klar medvetenhet om att de förväntas samarbeta och 
ta emot hjälpen och en samtidig oro för att mista vård-
naden om sitt eller sina barn. En av föräldrarna berät-
tar att föräldern blivit anmäld för barnmisshandel när 
barnen nått skolåldern, en berättar att skolan anmälde 
missförhållanden med barnen som gjorde att social-
tjänsten kopplades in. Men de flesta andra föräldrarna 
berättar om ett stöd som startat när barnen varit ny-
födda eller mycket små.

De flesta resonerar om att det är påfrestande att 
känna sig tvingad att ta emot en hemterapeut i familjen, 
men en förälder resonerar på ett annat sätt:

Men jag vet att – jag känner några som också - 
har gått i särskola, jag har ju gått i särskola 
sedan åttan, och en del av dom som också har 
gått i särskolan och har barn – de resonerar så 
fel ibland. Jag är stolt att jag får den här hjäl-
pen. Det är bättre än att de tar ifrån en barnet 
för att man vägrar ta emot hjälp. Jag är stolt 
att jag tar emot hjälp. Samtidigt förstår jag hur 
dom tänker – man släpper ju in någon främ-
mande alldeles inpå. Men jag gör det här för 
Nn:s [barnets] skull. (Förälder)

Intellektuella begränsningar?
När vi i intervjuerna har pratat om anledningen till 

att familjen har hemterapeutiskt stöd berättar de flesta 
föräldrarna att det hör ihop med att de gått i särskola, 
andra med att de har läs- och skrivsvårigheter: 

Ja. Varför tror du att dom trodde att du inte - 
skulle kunna ta hand om ditt barn? Var det för 
att du hade ett funktionshinder? (Karin)
Nej, nej. Det var för att jag gick särskolan. Och - 
att det inte finns någon pappa. Jag var helt en-
sam. (Förälder)
Men vad är det som gör att man inte kan ta - 
hand om ett barn när man har gått särskolan, 
då? (Karin)
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Man kan det! Men jag har ett handikapp, då. - 
Jag kan inte stava, inte läsa. (Förälder)
Inte stava, inte läsa. (Karin)- 
Det är mitt handikapp. (Förälder)- 
Jag förstår vad du säger. Och då blir man orolig - 
för ditt barn? (Karin)
Ja. Det är det som är mitt handikapp. Jag har - 
inget stort handikapp. Inte som såna inom LSS. 
Jag är inte som dom. Men jag är inte bättre än 
dom, men jag har några svagheter. Andra har 
andra svagheter. Varje människa har sin svag-
het. (Förälder)
Mm. Men när Nn kommer hit då, hjälper hon - 
dig att läsa och skriva sånt som behöver läsas 
och skrivas? (Karin)
Nej, nej. Hon lugnar ner socialen för mig. Hon - 
gör socialen lugn. (Förälder)

En förälder berättar att vissa saker tar längre tid att 
utföra, eller att det ibland tar längre tid att tänka:

Du började särskolan ganska sent? (Karin)- 
Ja. Det var i sjuan. Det funkade inte hemma då. - 
Jag orkade inte med skolan helt enkelt. (För-
älder)
Ok. Hur skulle du beskriva de svårigheter eller - 
den sårbarhet du har i dag? (Karin)
Ja, jag menar, vissa saker tar lite längre tid. - 
(Förälder)
Vilka typer av saker? (Karin)- 
Jag kanske inte kan tänka så fort som man bor-- 
de. Det går inte så fort. Över huvud taget. Och 
sen är det svårt att skriva och räkning fungerar 
inte. (Förälder)
Så du kan det mesta någorlunda, men det gå - 
lite långsammare? (Karin)
Ja, långsammare. (Förälder)- 

Några berättar att de tar emot hjälp för att de måste (på 
grund av en anmälan till socialtjänsten) och för att det 
är rörigt i familjen. Ytterligare en förälder betonade 
att det var för att föräldern hade somatiska sjukdomar 
som föräldern behövde stöd. En av föräldrarna visste 
inte varför de hade en hemterapeut hos sig flera gånger 
i veckan. Två föräldrar sammankopplar deras behov av 
stöd av en hemterapeut med att de gått i särskola. Flera 
av föräldrarna kan tänkas befinna sig i en gråzon där 
de har en svagare begåvning som i kombination med 
andra förutsättningar skapar behov av hjälp och stöd 
i föräldraskapet. Jag har inte efterfrågat upplysningar 
om detta utan i stället fokuserat på vad de menar att de 
behövt eller fått hjälp med och hur de upplevt stödet.

Hur beskrivs den hemterapeutiska 
insatsen?
Nu följer en redogörelse för vad föräldrarna berättar 
om när vi pratar om vad hemterapeuterna gör i 
familjerna tillsammans med familjen. Det är en 
bred redogörelse, vilket hör samman med att stödet 
föräldrarna beskriver berör många olika områden. Min 
avsikt är att visa upp den bredd som framträder när 
man studerar vad föräldrarna har berättat. 

Någon beskriver den hemterapeutiska insatsen som 
något som rör ”allt” i familjen, att skapa ordning i ett 
kaos:

Ok. Och vad var det du eller ni skulle ha hjälp - 
med? (Karin)
Ja, mer struktur i hemmet. Mer struktur runt - 
barnen. Morgonrutin och kvällsrutin. Allt var 
ju ett enda kaos. (Förälder)

//
Och vad var det mer konkret ni skulle jobba - 
med? (Karin)
Ja, hela vardagen då, få det att fungera igen. - 
Få ordning på allting. Ingenting fungerade, ju. 
(Förälder)

Många föräldrar beskriver att insatsen handlar om att 
få hjälp att städa och hålla ordning hemma:

Ja, ja. På tisdagar som hon kom, då körde vi - 
ett städrejs, då (skrattar). Hon och jag. Det var 
ganska skönt att få hjälp med städningen då. 
För eftersom jag är hemma, ja, inte sjukskriven 
längre heller, men jag är alltid hemma. Då 
ligger ju allting på mig. Och till slut lessnar 
man. Så hon och jag städade ordentligt. Vi 
delade upp sådär att jag tog badrummen och 
hon köket och så delade vi på resten. (Förälder)

En del föräldrar beskriver insatsen som aktiviteter de 
gör tillsammans:

Men jag blir nyfiken på vad ni gör tillsammans - 
när Nn kommer hit? Hur bestämmer ni vad 
som ska göras? (Karin)
Vi bestämmer inte, vi gör bara. Vi bestämmer - 
när hon ska komma, sen äter vi lite, sen går vi 
ut lite. Hon har hjälpt mig att få en lägenhet. 
Först sa dom nej, men sen hjälpte Nn mig.
Så hon har hjälpt dig att få en lägenhet? Och ni - 
gör saker tillsammans? (Karin)
Ja, hon kan hjälpa mig att handla. Och vi fikar, - 
och äter och går ut. (Förälder)

I exemplet ovan framgår också att det var viktigt för 
föräldern att få hjälp att skaffa en bostad.

När jag ställer direkta frågor om vad det är 
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för slags stöd föräldrarna fått berättar de om att 
hemterapeuterna förmedlar viktiga kunskaper för en 
handlingsberedskap:

Ja, just det – stöd. Hon hjälper föräldrar om - 
dom behöver stöd. Vad är det för något slags 
stöd hon ger dig? (Karin)
Hon ger stödet så att jag kan allt det här själv. - 
När (flickan) är sjuk, till exempel. Hon visar 
mig vad jag ska göra. Vem ska jag ringa? Var 
finns telefonnumret? Hon har visat mig 1177. 
Som när (flickan) kräktes. Då ringde jag 1177. 
Det är det första jag gör. Hon kräktes allt, allt, 
allt. Då ringde jag. Då sa någon att jag skulle 
koka vatten med en tesked salt och socker och 
så. Jag försökte ge henne, men hon ville inte 
dricka det. Det var ju äckligt. Hon spottade ut. 
Då ringde jag igen. Dom sa att jag skulle åka 
till akuten. Så jag åkte dit. (Förälder)

Men det handlar också om att hemterapeuter fungerar 
som rollförebilder:

Att jag måste säga ifrån, inte ge henne det - 
hon vill ha. Om hon vill ha mitt läppstift, 
till exempel. Då måste jag säga nej även om 
hon blir jättearg. En gång i affären la hon 
ett läppstift i min vagn. Hon skrek när jag 
försökte ta bort den. Då tänkte jag: ”Tänk 
som Nn (hemterapeut) – vad skulle hon göra 
nu?” Och då kom jag på att Nn nog skulle köpa 
läppstiftet och sedan gömma det hemma. Så 
jag gjorde det. Hon hjälper mig så. (Förälder).

Några föräldrar berättar om att hemterapeuten och 
föräldern pratar om hur man ska vara tillsammans 
med sitt barn och om hur man ska prata med sitt barn 
och om olika regler:

Vi pratar om hur man kan säga saker på bättre - 
sätt. Man kan använda dom orden, men inte 
dom. Det finns bra ord – såna som barnen blir 
glada av. Jag försöker använda dom orden. Det 
märks på henne (dottern) då. Nn (HT) är bra 
på att lära mig hur jag ska säga till mitt barn. 
Vi pratar om att om hon (dottern) inte vill äta, 
så får jag inte tvinga henne. Vi pratar om när 
hon ska sova, när vi ska stänga av tv:n. Om att 
hon behöver ha roligt ibland, göra saker. Inte 
bara titta på TV. Jag har lärt mig att stänga av 
TV:n klockan sju på kvällen. Ingen mera TV 
efter klockan sju. Nn (HT) har lärt mig att man 
måste lyssna på sitt barn. Lyssna. Jag har blivit 
bättre på att lyssna på mitt barn. //
Vi pratar om godis också. Hon får inte äta - 
godis. Bara på lördagar. Förut tjatade hon alltid 

om godis. Hon åt nog godis varje dag, men nu 
bara på lördagar. Bara lördagar. (Förälder)

Att som förälder ha någon utifrån att prata med 
beskrivs också som en viktig del av insatsen:

Ja. Det bästa är ju att man har någon att prata - 
med, bolla med. Det är skönt att ha någon att 
fråga. (Förälder)

Medan andra beskriver att det är barnen som har 
någon utifrån som de kan få prata med:

Och på fredagarna ägnade hon sig åt barnen - 
i stället. Fixade mellanmål åt dom, pratade 
med dom och så. Om hur veckan hade varit. 
(Förälder)
Jaha. Och då fick du lite tid för dig själv, eller? - 
(Karin)
Nej, nej. Jag var med, men hon kunde prata - 
med barnen – ställa frågor som jag inte gjorde. 
Ja, du vet. Det är ju roligare att berätta för en 
annan vuxen än för mig (Förälder).

Det handlar också om att få hjälp med att kommunicera 
med andra utanför familjen:

Och hon [HT] pratar åt mig också. När jag - 
pratar med andra går det hela tiden snett. Men 
hon kan prata åt mig. (Förälder)

En förälder beskriver hur behovet av hjälp att kommu-
nicera uppstår i mötet med skola och andra myndighe-
ter. Citatet nedan är också ett exempel på det som tidi-
gare beskrevs som ”erfarenheter av att bli ifrågasatt”:

Ja, precis. När det brakar med någon av - 
barnen – med skolan – då ringer jag Nn. Hon 
kan hjälpa mig då. Hon följer med på möten. 
Då lyssnar fröknarna på mig. Mycket mer än 
när jag är där själv. Då skäller dom bara på 
mig. Om allt som inte fungerar med killen. 
Men när hon är med lyssnar dom mer och 
frågar. Annars förstår dom inte barnen heller. 
(Förälder)
Aha. Så förutom det här stödet hemma, med - 
städning och rutiner och så – så följer Nn med 
på möten när du behöver hjälp? Var det sagt så 
från början? (Karin)
Nej, men jag frågade Nn och hon lovade att - 
hjälpa mig på möten. (Förälder)
Vad bra! (Karin)- 
Ja. Jag kände mig så överkörd på dom där - 
mötena jämt! (Förälder)
Ja. Vad sa dom i skolan när Nn följde med, då? - 
(Karin)
Nej, inte så mycket. Dom frågar vem hon - 
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är och så. Och då förklarar hon att hon är 
hemterapeut i familjen, att hon känner barnen 
mycket väl sedan långt tillbaka och att hon vet 
mycket om hur barnen fungerar. Och då lyssnar 
fröknarna på henne. Dom vart helt annorlunda, 
då. Nn gav dem tips. Och dom tyckte det var 
jättebra idéer. Men om jag sa det tyckte dom 
bara att jag är dum i huvudet. (Förälder)

En förälder beskriver att det handlar om att lära sig ta 
hand om barnen själv:

Jag skulle få hjälp att klara av att vara själv - 
med barnen. (Förälder)
Jaha. Var det någonting du ville ha hjälp med - 
– något du kände att du behövde hjälp med? 
(Karin)
Nej. Nej, jag behövde inte den hjälpen. - 
(Förälder)
Nej? Att vara själv med barnen, som du säger - 

– betyder det att vara själv med barnen när Nn 
(den andra föräldern) inte är hemma? (Karin)
Ja. (Förälder)- 
Har du varit själv med barnen någonting? - 
(Karin)
Nej. Jag har haft en vuxen med mig hela tiden. - 
Någon som har hjälpt mig. (Förälder)

Det kan också röra sig om att ta mer ansvar för 
hemmets aktiviteter:

Ja, sätta mig och koppla av. (Förälder)- 
Mm. Och vad tyckte hemterapeuten att du - 
skulle göra då? (Karin)
Nejmen, Nn (den andra föräldern) lagade ju - 
mat. Och då tyckte Nn [hemterapeuten = HT] 
att jag skulle diska, hjälpa till och så. Men 
jag sa att jag hade jobbat hela dagen och ville 
koppla av. Men Nn (HT) sa att jag skulle hjälpa 
till. Och det där har bara fortsatt! (Förälder)
(skrattar) Det har fortsatt så? (Karin)- 
Ja. Hjälpa till. Hela tiden. (skrattar) (Förälder)- 
Ja, så hur ser det ut nu? Du hjälper till nu? - 
(Karin)
Ja, när jag kommer hem, då ska jag vara lite - 
med barnen. Sen ska man jobba. Städa lite och 
diska och sånt. (Förälder)
Ja, det är fullt upp när man har småbarn, va? - 
(Karin)
(skrattar) Ja, hela tiden. (Förälder)- 

En förälder beskriver insatsen som inriktad på att få 
relationerna mellan familjemedlemmarna att fungera:

Ok. Vad var det för slags stöd som Nn (HT) - 
arbetade med? (Karin)

Ja, uppdraget från soc var väl att   ja, egent-- 
ligen så var det väl mycket för att det var så 
spänt mellan Nn (den andra föräldern) och Pon-
tus (barnet). Nn (den andra föräldern) kunde 
bli väldigt arg när Pontus skrek. Nn (den andra 
föräldern) klarade inte av det. Det var väl 
mycket det som gjorde att Nn (HT) kom in i 
bilden. Men sen när hon började komma kände 
nog hon att uppdraget var lite fel. Hon såg ju 
att när vi som familj mådde bra, så blev det 
bättre mellan Nn (den andra föräldern) och poj-
ken. För då fungerade hela familjen. (Förälder)
Vad betydde det, då? (Karin)- 
Ja, hon har försökt att få ut mig på olika vis, - 
hjälpt oss med läxor, kommit på kvällarna för 
vi har ofta svårt att få Pontus i säng. (Förälder) 
// Om det är något som inte fungerar, och då 
handlar det ju inte bara om mig – så jobbar 
hon med det. Hela familjen. Det är jättestor 
skillnad. (Förälder)

En förälder berättar att stödet handlade om 
kommunikation, läxläsning, kosten eller 
matsituationen:

Om vi backar bandet då till när du började - 
träffa Nn (hemterapeut) – vad var det 
meningen att du och din familj skulle få hjälp 
med? Vad var det som skulle bli bättre? (Karin)
Ja, Nn (sonen) gick ju tillbaka i talet efter - 
skilsmässan. Så han skulle tränas i att prata 
och med läxläsning. Och så har jag ju haft 
uppfödningsproblem med båda barnen. Så han 
skulle lära sig att äta.

Till sist berättar en förälder att stödet kan handla om att 
lära sig hur man gör när man lämnar och hämtar sina 
barn på dagis, något föräldern uppskattar att ha lärt sig:

Hon har visat mig hur jag ska göra när jag - 
lämnar eller hämtar barnen på dagis. (Förälder)
Jaha? Vad är det för något hon har visat då? - 
(Karin)
Ja? Hur jag ska göra. (Förälder)- 
Vad ska man göra när man hämtar på dagis, då? - 
(Karin)
Nej, man ska fråga personalen hur dagen har - 
varit. Man ska fråga vad dom har gjort. Det ska 
man göra när man hämtar på dagis. Hur det 
har gått, typ? Och man ska fylla i listor om tid. 
(Förälder)
Ok. Hur gjorde du när du hämtade på dagis - 
innan du fick veta det här? (Karin)
Nej, jag hämtade inte innan jag hade lärt mig - 
det där. (Förälder)
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Ok. Hur kändes det att få den här hjälpen av - 
Nn, då? (Karin)
Det kändes bra. Det var bra att veta det där. Att - 
man ska fråga sådant där. (Förälder)

Hur ska stödet ges?
Flera föräldrar framhåller att det är viktigt att stödet 
ges i en anda som förmedlar att utveckling är möjlig:

Ja, den förra hemterapeuten kunde säga att ”det - 
här klarar inte du, det här måste du ha hjälp 
med” och då ville jag ju inte ha kontakt med 
henne så ofta. Men med Nn – hon säger alltid 
att jag kan saker. Att jag klarar saker – att det 
kan bli bättre. Jag menar, eftersom man gått i 
särskola och har visst handikapp – så tänker 
man att nu tror dom att man inte kan någonting. 
Men så har det inte varit med Nn. (Förälder)

De flesta föräldrar beskriver också en känsla av 
utsatthet när hemterapeuten kommer in i familjen. 
Samtidigt med denna utsatthet uttrycker också en del 
föräldrar ett beroende. För att hantera dessa känslor 
behövs trygghet. Flera av föräldrarna sätter tryggheten 
i relation till att hela tiden möta samma hemterapeut 
och många påpekar att stödet måste finnas under långt 
tid för att det ska fungera:

Och ibland hittade jag på ursäkter för att slippa - 
ta emot besök. Men jag jobbar på att i stället 
kunna säga till att ”nu orkar jag inte ha dig 
här”. Och ibland när det händer saker hemma – 
kan jag tänka att ”vågar jag verkligen berätta?”. 
Men som tur är är det ju alltid Nn som kommer. 
Tänk om det var olika som kom hem till mig – 
då skulle jag inte orka. Och ibland är jag rädd 
att soc ska säga att ”nu klarar du det här själv” 
och att jag ska bli av med Nn. För jag klarar 
inte det här utan hennes stöd. Ibland är jag 
livrädd att hon inte får fortsätta här. (Förälder)

Under samma tema berättar flera föräldrar om att de 
hanterar situationer där de upplever att hemterapeuterna 

”lägger sig i”. Denna erfarenhet kan dock i många fall 
utvecklas till en positiv erfarenhet om arbetet, som 
hemterapeuten lagt sig i, leder till förbättringar på sikt. 
Flera av föräldrarna resonerar om detta:

Men visst, i början hände det ju att jag tyckte - 
hon la sig i. Det kunde vara jobbigt, då. 
(Förälder)
Kan du ge exempel på en sådan situation? - 
(Karin)
Ja, det kunde ju vara till exempel då att hon - 
tyckte att barnen skulle duscha innan dom 
tittade på bollibompa. Och jag tyckte att vad 

spelar det för roll, liksom. Duscha kan dom 
göra en annan dag. Ja, dom brukade ju somna 
på soffan då – till bollibompa. Men hon 
envisades om att dom skulle duscha innan 
bollibompa. Och så där i efterhand kan jag ju 
inse att det var rätt. För dom duschade ju inte 
om dom somnade framför tv:n. Men jag minns 
att jag tyckte det var jobbigt, då. Eller när hon 
ville att en av tjejerna skulle sitta med vid 
bordet, även om det var jobbigt för henne med 
allt ljud som var där. Jag brukade låta henne 
äta framför tv:n i stället, men det accepterade 
inte Nn. Och i dag kan jag inse att det nog 
inte var bra varken för henne eller för oss – att 
hon fick gå iväg till TV:n i ensamhet. Så visst 
var det jobbigt ibland, men hon hade ju rätt. 
(Förälder)

Vad blir bättre av att ha en hemterapeut i 
hemmet, enligt föräldrarna?
En förälder har tidigare beskrivit att föräldern har blivit 
bättre på att lyssna på sitt barn. De familjer som består 
av två vuxna berättar ofta att den hemterapeutiska 
insatsen leder till mindre bråk i familjen:

Kan du berätta om något har ändrats hemma - 
hos er, sedan Nn började ge stöd hemma hos 
er? (Karin)
Ja, det har blivit, vi har fått mera - 
sammanhållning. Det är mindre bråk. 
(Förälder)
Mellan er vuxna? (Karin)- 
Ja. (Förälder)- 
Inte mellan syskonen? (Karin)- 
Nej. Mellan oss vuxna. Jag och min sambo har - 
bråkat om hushållssysslor. Sen har vi startat 
bråk med barnen också när dom inte har 
lyssnat. Vi har varit irriterade. (Förälder)

Flera förälder lyfter fram att de fått större 
självkännedom eller att de vågar mer:

Jag förstår. Hur har det påverkat dig som - 
förälder, att träffa Nn? (Karin)
Ja, alltså. Jag har nog hittat en liten bit till - 
av mig. Jag har förstått lite mer om mig. Jag. 
Jag har vuxit. Jag har hittat mitt jag, mera. 
(Förälder)

//
Ja, jag vill ju att   jag vill ju ha kvar henne - 
hela tiden. Jag vill ju att det ska bli bättre här 
hemma. (Förälder)
Vad menar du med bättre hemma? (Karin)- 
Ja, jag känner ju att det blir bättre, sakta. Jag - 
har alltid haft svårt att ta kontakt med andra. 



Checklistor, tålamod och gemenskap 27

Jag har haft svårt att prata, men sen jag fått 
hjälp av Nn så har jag blivit lite bättre på det. 
Jag kan öppna mig lite mer – och jag tror att 
om jag får mera hjälp av Nn så kan jag ändra 
mig mera. (Förälder)

En förälder resonerar om att stödet har gjort att föräld-
ern är mer tillsammans med sina barn nu för tiden:

Jo. Jag leker mer med grabben nu. Förut när - 
jag kom hem gick jag bara och la mig och sov 
i min säng. Nu sitter jag vid soffan och pratar 
med barnen. Jag lägger mig inte och sover när 
jag kommer hem. (Förälder)
Det låter som en väldigt bra förändring? - 
(Karin)
Ja. Det är bättre. (Förälder)- 
Vad tror du att det har betytt för dina barn att - 
du har börjat leka mer med dom? (Karin)
Jag vet inte? Ingenting, tror jag. Dom säger - 
inget, i alla fall. (Förälder)
Nej? Jag tänker nog att det betyder ganska - 
mycket för dina barn om du leker med dem i 
stället för att gå och sova. Även om dom inte 
kan säga det. (Karin)
Jo. (Förälder)- 
Hur har det påverkat dig som förälder – att - 
vara förälder – sedan du fick den här hjälpen? 
(Karin)
Oj, vad svårt. Jag vet inte hur man kan förklara. - 
(Förälder)
Nej? Kan du försöka? (Karin)- 
Ja, men det där med att jag bara sov när jag - 
kom hem – det var kanske inte så bra för 
barnen? (Förälder)

En förälder beskriver en rad förbättringar som ägt rum 
sedan hemterapeuten kommit hem till familjen:

Jag förstår. De här mötena med Nn – har de - 
förändrat något för dig? (Karin)
Ja, det är jättemycket. Jag har blivit starkare. - 
Det är mycket som har ändrats hemma här 
i familjen. Jag är inte lika orolig längre, det 
känns att jag kan få hjälp. (Förälder)
Om du tänker på (sonen) – vad har det spelat - 
för roll för honom? (Karin)
Han vågar säga bättre vad han vill nu, och vad - 
han behöver. (Förälder)
Hur var det tidigare? (Karin)- 
Tidigare sa han inte särskilt mycket. Han var - 
tyst. Men nu vågar han säga hur han vill ha det. 
Det blir inte bråk då. (Förälder)
Har kontakten med Nn gjort att du kan ta fler - 
kontakter utanför ditt hem? (Karin)

Ja, absolut. Jag vågade inte förut. Vågade - 
inte sjukanmäla (sonen) till skolan, vågade 
inte prata med skolan. Vågade inte ringa min 
husläkare. Men det törs jag nu. Jag törs ringa 
skolan också nu. Så det är mycket jag vågar 
mer nu, sen Nn (HT) kom in här. (Förälder)

En förälder är genomgående negativ till stödet. 
Föräldern berättar att kraven ökade så mycket att 
föräldern mådde sämre av stödet än utan:

Om du tänker på dig som förälder – bidrog - 
hjälpen du fick av Nn (HT) till någon 
förändring hos dig som förälder?(Karin)
Nej. Ingenting. Ingenting blev bättre. Jag - 
mådde bara sämre. Jag kände mig värdelös. 
(Förälder)
För stödets skull? (Karin)- 
Ja, jag hade ju redan så jättehöga krav på mig - 
själv. Sen fick jag ännu större krav på mig. Jag 
sa ”du behöver inte ställa krav på mig, mina 
krav är tillräckligt höga”. Du kan inte ställa 
högra krav på mig än jag redan gör, sa jag. 
Det blev alldeles för höga krav. Jag sa att jag 
mådde jättedåligt, men det tyckte inte dom. // 
Jag klarade det inte. Jag kunde inte hantera 
det. Jag ifrågasatte henne också: ”Du säger att 
jag ska ta det lugnt också, ta en paus, en kopp 
kaffe. Jag äter ju aldrig någon mat under dagen. 
Jag ska ta det lugnt, säger du. Men hur ska jag 
hinna det? Här har jag lagt upp min dag, och 
så kommer du och lägger till ännu mer och 
dessutom ska jag ta en lunch. Hur ska jag hinna 
med det? Det är ju omöjligt!” Man hinner ju 
inte. Jag hade aldrig tid att sitta ner. Nn (HT) 
kunde inte förstå varför jag inte kunde sitta ner 
i fem minuter, men jag hade ju så mycket att 
göra, hade så höga krav. (Förälder)

Vilka särskilda hjälpmedel har använts?
Jag har ställt frågor om föräldrarna har erfarenheter av 
att hemterapeuterna introducerat kognitiva hjälpmedel 
för att underlätta i vardagen i familjen. Många familjer 
har sådana erfarenheter som de överlag är nöjda med.

En del berättar om att prata med ett enkelt språk 
och repetera:

Finns det något som er hemterapeut behöver - 
tänka särskilt på, som till exempel att repetera, 
att använda bilder eller sådant när ni går ige-
nom saker eller bestämmer olika saker? (Karin)
Ja, först och främst för att min sambo ska - 
förstå. Hon får inte använda så svårt språk. 
Förklara enkelt och upprepa. (Förälder)
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Andra berättar om att olika listor och rutiner hjälper 
till i vardagen:

Ni handlar tillsammans? Berätta? På vilket sätt - 
känns det bra? (Karin)
Ja. Vi har skrivit en lista. Där står det vad vi - 
ska handla. Det är jättebra. (Förälder)
Ja? Ni skriver upp det? Blir det bättre att - 
handla då? (Karin)
Ja, sen är det roligare att ha sällskap, då. - 
(Förälder)
Ja? Hur var det innan du fick hjälp med det här, - 
då? (Karin)
Ja, då glömde jag hela tiden. Vissa grejor. Jag - 
hittade inte. Men nu pekar hon var grejorna 
står i hyllan. Och så är listan med. (Förälder)
Använder ni bilder när ni skriver era listor? - 
(Karin)
Nej, vi skriver. (Förälder)- 
Ok. Använder ni almanackor eller sådana saker - 
för att komma ihåg bättre? (Karin)
Nej. Men vi skriver listor. Så fort något är slut - 
skriver vi upp det på listan. (Förälder)

En förälder berättar om hur en almanacka och bilder 
underlättar:

Och sen varje vecka går vi ju igenom och - 
skriver upp på en almanacka vad som ska 
göras – så att man ser vad man ska göra varje 
dag. Och jag har ju min diabetes och då har 
vi skrivit ”min vardag” – det är viktigt att 
jag går ut varje dag, innan (sonen) kommer 
hem. Vi har ju fyllt i vilken tid jag behöver gå 
upp, vad som ska göras och så. Ibland när vi 
pratar så använder vi bilder, det är ju så mycket 
lättare när det är bilder – inte bara text. Så det 
använder vi mycket. Absolut. (Förälder)

En förälder berättar om hur hemterapeuten kan 
åskådliggöra en konflikt i familjen med hjälp av bilder, 
så att den kan bearbetas:

Och en gång när (sonen) och (den andra - 
föräldern) hade rykt ihop då, så ritade Nn upp 
på papper hur man kunde se det. Hon ritade en 
gubbe och en pojke och så mig. Och vi kunde 
prata om vad som hade hänt och varför det blev 
som det blev – vad alla olika tyckte. (Förälder)
Försökte ni beskriva känslorna? (Karin)- 
Ja, hur det kändes. Hon förklarade. Det är - 
jättebra med bilder. (Förälder)

Ett nytt sätt att använda mobiltelefonen har också 
underlättat:

Jag fick lära mig att sätta alarmet på mobilen - 

1,5 timme innan jag ska på läkarbesök. Det har 
jag fått lära mig. (Förälder)

Det framtida stödet
Jag har ställt frågor till föräldrarna om hur de ser på 
sitt framtida behov av stöd i sitt föräldraskap. Flera har 
sagt att de tar en dag i taget och inte har funderat över 
framtiden, men några föräldrar har resonerat om frågan. 
Då handlar det framför allt om en oro över hur det blir 
att vara förälder till en tonåring:

Ja, och sen så   ju äldre (sonen) blir desto större - 
blir problemen. När han blir tonåring och så. 
Jag tror man kommer behöva ha mer hjälp med 
honom när han blir större. Hur blir det när han 
blir tonåring? Jag tror jag kommer behöva mer 
stöd när han blir större. Det här med att sätta 
gränser. (Förälder)

Medan föräldern ovan tror sig behöva mer hjälp den 
dagen sonen är i tonåren, menar en annan förälder att 
han/hon skulle känna sig hjälpt av att kunna ringa sin 
hemterapeut när som helst, och att ta hjälp av sin egen 
mamma.

Hur ser du på vilken hjälp du kommer behöva - 
framöver? När ditt barn blir större? (Karin)
Jag klarar mig ganska bra själv då tror jag. Om - 
jag kan ringa och fråga. Ibland kommer det 
mycket frågor i mitt huvud. Då behöver jag 
fråga. Jag kan fråga min mamma också. Och 
så vill jag kunna ringa Nn (HT) och fråga. 
(Förälder)

//
Det händer att jag oroar mig för vad som - 
händer när hon blir större, kanske 18 år. Hon 
kanske börjar med cigaretter. Vad ska jag göra 
då? Barn kan man sätta gränser för, men inte 
en 18-åring. Vad ska jag göra då? (Förälder)
Nej, det är svårt med större barn. Det är något - 
du oroar dig för? (Karin)
Nej, inte nu. Men jag tänker på det. Jag lägger - 
det i frysen – oron. Jag fryser ner oron och 
lägger den i frysen nu, men jag tänker på 
det. Hur ska jag göra när hon blir tonåring? 
(Förälder)

Sammanfattning
De hemterapeutiska insatserna som föräldrarna berättar 
om i sina familjer spänner över stora områden. Det 
handlar om att familjen och hemterapeuten arbetar 
med att skapa struktur och ordning, med städning, 
rutiner och områden som kost och hygien. Men det 
handlar också om att de pratar om hur man bör vara 
mot sitt barn och om betydelsen av att kommunicera. 
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De arbetar med att ta fram kunskaper som behövs 
för föräldraskapet. Hemterapeuterna arbetar också 
tillsammans med familjerna med den kommunikation 
som sker inom familjen, vilket också berör relationerna 
mellan familjemedlemmarna. Det hemterapeutiska 
stödet ger också vissa nya kanaler för kommunikation: 
Barnen kan berätta för hemterapeuten som sedan kan 
förmedla vidare till föräldrarna. Föräldrarna berättar 
att de kan få stöd när de behöver kommunicera med 
skola och myndigheter, något som verkar ha stor 
betydelse.

När jag frågar varför familjen får hemterapeutiskt 
stöd resonerar föräldrarna i termer av att det beror på 
att de har gått i särskola, har läs- och skrivsvårigheter, 
är ensamstående eller har tvingats ta emot stöd av de 
sociala myndigheterna för att få behålla barnen.

Föräldrarna förmedlar att det är en känslig situation 
att ta emot stöd av denna typ i sitt hem. Vägen dit har 
dessutom kantats av ifrågasättanden och kränkningar 
för flera av de intervjuade föräldrarna. För att hantera 
den situation av utsatthet som präglar många familjers 
upplevelse av att ta emot hemterapeutiskt stöd i famil-
jen, behövs trygghet i relationen mellan föräldern och 
hemterapeuten. Stödet behöver präglas av en lång re-
lation för att bli trygg. Samtidigt som situationen att ta 
emot en hemterapeut i sitt hem väcker känslor av utsatt-
het förmedlas också att det kan finnas känslor av bero-
ende i relationen. Föräldrarna tycker att stödet fungerar 
när hemterapeuten tydligt förmedlar att utveckling är 
möjlig. Om relationen med hemterapeuten präglas av 
trygghet och kontinuitet med en inställning att ”utveck-
ling är möjlig” – vad tycker föräldrarna då blir bättre av 
att ha regelbundna besök av hemterapeuter hemma? Det 
är framför allt relationerna inom familjen och relatio-
nerna till personer utanför familjen som har förbättrats 
under tiden de fått hemterapeutiskt stöd. Familjen löser 
sina konflikter på ett bättre sätt och kommunicerar 
bättre med varandra. Föräldrarna talar också om själv-
kännedom och mod att våga vända sig till personer ut-
anför familjen, liksom en minskad oro. Däremot är det 
få föräldrar som berättar om att rutiner som inarbetats 
har förenklat eller förbättrat situationen hemma. Ett un-
dantag är dock föräldern som numera umgås mer med 
sina barn efter att ha tagit mer del i hushållsarbetet och 
umgås med sina barn, i stället för att gå och lägga sig 
efter arbetet. I övrigt är det få föräldrar som påtalar att 
de stora förändringarna ligger i nya rutiner, regler eller 
i en mer välstädad miljö, för familjen. Däremot tycker 
flera föräldrar att de blivit hjälpta av olika ”kognitiva 
hjälpmedel” som hemterapeuterna introducerat, och 
använder ofta hjälpmedlen i sin vardag. 

Avslutningsvis har jag ställt frågor om hur 
föräldrarna ser på sitt framtida behov av stöd i sitt 

föräldraskap. Den frågan knyter tillbaka till början av 
den här sammanfattningen – behovet av kontinuitet. 
Att ta emot ett stöd som upplevs fungera skapar 
känslor av beroende för flera föräldrar, trots att deras 
självkänsla har stärkts och trots att relationerna i 
familjen fungerar bättre. Många föräldrar resonerar om 
sitt framtida föräldraskap i relation till ett tonårigt barn. 
Många förmedlar att de behöver fortsatt kontakt med 
hemterapeuter eller känna att de får be om hjälp om de 
behöver det.

vad säger hemterapeuterna?
Två hemterapeuter som har deltagit i FIB-projektet 
har intervjuats liksom den coach som funnits inom 
ramen för projektet9. Under tiden som projektet pågick 
bytte två av fyra hemterapeuter arbetsgivare. Av den 
anledningen har bara två av de ursprungligen fyra 
hemterapeuterna intervjuats om sina erfarenheter. 
Intervjuerna har genomförts i socialtjänstens lokaler 
och pågick mellan en och tre timmar.

I det här avsnittet kommer jag att lyfta fram de 
förutsättningar som kan sägas prägla arbetet för 
hemterapeuter i de aktuella familjerna. Jag kommer 
också att lyfta fram vad som kan underlätta för 
hemterapeuter när de arbetar med att ge stöd i dessa 
familjer. 

Förutsättningar för det  
hemterapeutiska arbetet
FIB-projketet i Uppsala pågick under tre års tid. Under 
den tiden träffades hemterapeuterna regelbundet 
(fyra från början, två i slutet) tillsammans med 
coachen. I mina intervjuer har det framkommit 
många erfarenheter från den här projekttiden. 
Såväl hemterapeuter som coach uppehåller sig, i 
intervjuerna, vid fenomen som jag väljer att beskriva 
som förutsättningar som finns för de aktuella 
familjerna eller i relationen mellan familjerna och 
delar av samhället. Förutsättningarna har betydelse 
för det hemterapeutiska arbetet i familjerna. En del 
av projektet har inneburit att dessa förutsättningar 
beskrivits och tydliggjorts i hemterapeutgruppen. 
Beskrivningarna av de förutsättningar som föreligger 
kan förstås som en del av den kunskap som använts 
eller kommit till uttryck inom ramen för projektet.

Myndighetsbeslut som grund  
för insatsen
En av förutsättningarna för det hemterapeutiska arbetet 
utgörs av det spänningsfält som finns i den sociala 

9  Av anonymitetsskäl har jag skapat benämningen ”HT/Coach” när jag 
återger svar från hemterapeuterna eller coachen.
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myndighetsutövningen. I intervjuerna kommer dessa 
spänningar till uttryck upprepade gånger och på olika 
sätt hos alla tre informanterna. En av informanterna 
berättar hur denna spänning finns närvarande i första 
mötet med familjen:

Det är otroligt viktigt att man både – alltså när - 
man möter familjen första gången och det finns 
ett myndighetsbeslut så är det ju ett allvarligt 
läge. Då är det viktigt att man har förmåga 
att visa – att ”ok, det är såhär att det finns ett 
myndighetsbeslut där man har bedömt att ni 
inte är tillräckliga som föräldrar, men också 
att vi faktiskt tror att ni fixar det här med lite 
hjälp”. Och att ha förmåga att visa att ”jag vill 
er väl”. Det gäller att kunna visa det här – att 
ha en empatisk förmåga och kunna bjuda på sig 
själv. Men det gäller också att vara väldigt tyd-
lig med vilken roll man har. Att inte sudda över 
de svåra sakerna. Att vara tydlig med att jag 
kommer att hjälpa er, men att samtidigt om jag 
ser saker som är allvarliga så måste jag anmäla 
det. Att vara tydlig med att man har kontakt 
med socialtjänsten, att man rapporterar dit. Det 
är viktigt att man är tydlig med sin roll och sitt 
mandat. Och det gäller både mot familjen och 
mot socialtjänsten. Det är socialtjänsten som 
fattar beslut och det är jag som ska ge er stöd 
på bästa möjliga sätt utifrån era behov. Och jag 
tror det krävs större förmåga att hantera det här 
på ett tydligt sätt när man möter FIB-familjer 
jämfört med andra familjer. Det är en speciell 
kunskap. (HT/Coach)

Det myndighetsbeslut som är grunden till insatsen 
stöd i hemmet, skapar alltså en spänning för den 
hemterapeutiska insatsen. Hur myndighetsbeslutet 
är formulerat utgör också en förutsättning för den 
hemterapeutiska insatsen. Inom ramen för projektet har 
en del av arbetet kretsat kring att skapa kunskap om 
eller rutiner för att få tillgång till ett beslutsunderlag 
som underlättar i det hemterapeutiska arbetet. Längre 
fram i avsnittet skriver jag mer om detta. Men samtidigt 
som hemterapeuterna och coachen har efterlyst 
tydligare beskrivningar i vad den hemterapeutiska 
insatsen ska leda till och innehålla, finns en fara 
i en alltför styrande formulering i beslutet. Dessa 
beslutsunderlag utgör också en förutsättning för det 
hemterapeutiska arbetet:

Ja, det är jättesvårt att förklara, faktiskt. Alltså - 
det specifika – vi måste ju tydliggöra hur 
det ska se ut i familjen den dagen vi lämnar 
familjen. Alltså, vad är det vi ska uppnå? 
Hur vill familjen att det ska se ut? Hur vill 

socialtjänsten att det ska se ut? Men sedan 
handlar det ju också om – och det ser vi mer 
och mer – det finns en annan del i det här och 
det måste vara tillåtet – det dyker upp nya saker 
hela tiden och det måste finnas utrymme för 
det i uppdraget – alltså det händer saker hela 
tiden i dessa familjer och då kan vi ju inte stå 
där och säga att ”nej, det där ingår inte i vårt 
uppdrag, det där har vi inte kommit överens 
om – så det tänker vi inte jobba med”. Utan det 
gäller att göra det som behövs för det är så det 
ser ut i familjen. Det måste finnas en öppen del 
i uppdraget. (HT/Coach)
Skiljer det sig från hur det är i andra familjer? - 
(Karin)
Ja, det tror jag. Det tror jag. // Och jag är nog - 
sådan att jag tycker att man ska veta vad man 
gör, att uppdraget måste vara klart formulerat 
så att familjen vet, men jag lär mig mer och 
mer att det måste finnas en tillåtande del också. 
När det dyker upp nya saker. En mamma som, 
till exempel, som ska på klassmöte med en 
lärare som hon tycker är jättejobbig. Och fast 
det inte ingår i uppdraget att stödja mamman 
i kontakter med skolan, så kan det behövas 
stöd i den situationen – att det är viktigt att 
hemterapeuten kan följa med. Och projektet har 
ju syftat till att tydliggöra, strukturera och så, 
men samtidigt är det uppenbart att det måste 
finnas en tillåtande del i allt det här, annars 
fungerar det inte. (HT/Coach)
Jag förstår. Det dyker upp saker som man inte - 
kunde förutse? (Karin)
Ja, precis. Och ber en mamma om hjälp i mötet - 
med skolan, även om det inte står i uppdraget, 
så måste man kunna säga ”Självklart! Jag 
kommer.” (HT/Coach)

Osäkerhet om förekomst av 
funktionsnedsättningar
Hemterapeuterna och coachen beskriver hur de 
har vissa osäkerheter rörande föräldrarna under 
den första tiden de lär känna familjen. Det rör det 
sig om en osäkerhet om föräldrarna har någon 
funktionsnedsättning och på vilket sätt den påverkar 
deras föräldraförmåga. Genom socialsekreterare har 
hemterapeuterna fått information om att det finns 
en oro för hur barnen i familjen har det , men för 
hemterapeuterna finns också en osäkerhet vad gäller 
vilka slags svårigheter föräldern eller föräldrarna har:

Ja, dom är speciella på så sätt att ... för det - 
första så har ju inte alla en diagnos. Ofta är det 
ju en gråzon. Där vi tror, man har en idé, men 
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... I projektet skulle ju familjerna helst ha en 
diagnos. Men vi möter ju ofta familjer där vi 
inte vet, men tror   och då ska man ta upp det 
med socialsekreteraren – som en fråga. (HT/
Coach)

Det framstår som att hemterapeutens brist på kunskap 
om föräldrarnas funktionsnedsättningar kan leda till 
en misstänksamhet att föräldrarna undanhåller viktig 
information eller ljuger:

Men alla de här familjerna är ju speciella på - 
det sättet att – de är avvaktande, de är rädda, av 
någon anledning försöker dom vända och vrida 
på sanningen. De ljuger inte medvetet, men 
konsekvenserna blir sådana. Man börjar oftast 
på ett spår, går ett varv – kommer tillbaka och 
inser att det man arbetade utifrån inte var hela 
sanningen. De är inte raka mot en, men när de 
väl har fått förtroende för en – då öppnar de 
upp och då blir det möjligt att arbeta. Men det 
är en längre startsträcka i sådana här familjer, 
än i andra. Det krävs att man är lyhörd, 
uppmärksam – hur reagerar dom när jag säger 
saker och ting? Man är hela tiden på spänn, om 
du förstår? (HT/Coach)

Obalans bland förmågor
En kunskap som vuxit i och med projektet är att 
även om föräldrarna ibland uttrycker vad som borde 
göras i familjen, så betyder det inte att det faktiskt 
genomförs. En verbal styrka hos en förälder (som 
kanske inte har en känd intellektuell begränsning) i en 
kontakt med socialtjänsten, väcker förväntningar om 
goda förändringar. När detta inte sker finns risken att 
föräldrarna uppfattas som lögnare eller som lata:

FIB-projektet har varit jättebra. Det har varit - 
viktigt för mig. Jag har fått en verktygslåda. 
Kunskapen om vad det här handlar om, vilka 
de här familjerna är – det har varit jätteviktigt. 
Alltså, det handlar inte om en lat mamma, utan 
det är hennes förmåga. // De här kvinnorna, 
för det är oftast mammor, de har en styrka och 
det är styrkan att kunna uttrycka sig – och i 
början var jag var jag så frustrerad över det 
för hon kunde upprepa mina ord ordagrant 
på möten hos socialsekreteraren, hon kunde 
säga precis det vi hade pratat om, hon hade ett 
superminne, och det lät så fint, det lät jättebra 

– så skulle man ha lyssnat på det så skulle man 
ju ha plockat bort hemterapeuten. För det lät 
ju som om hon kunde allting. Men sen såg 
jag den här oförmågan att fullfölja det de har 
i huvudet. // Det finns en styrka att uttrycka, 

men en oförmåga att genomföra. Och förstår 
man det här blir det lättare att inte bara lyssna 
på vad de säger, utan att se vad det är dom gör 
egentligen. Inte haka upp sig på vad dom säger. 
För det blev så frustrerande för mig att de sitter 
och säger saker som jag vet sen är helt fel. Jag 
kände att ”hon ljuger ju!”. Den kunskapen jag 
har fått inom FIB-projektet har varit himla 
viktig för att kunna arbeta vidare i dom här 
familjerna. (HT/Coach)

En annan hemterapeut beskriver hur hon upplever att 
många föräldrar med intellektuella begränsningar först 
är ovilliga att släppa in hemterapeuterna för att efter ett 
tag bli gränslösa i sin öppenhet:

Jag tror att FIB-familjer har lite svårare att - 
släppa in andra personer, än vad andra familjer 
har. De är mer skeptiska till nya människor. 
Till att släppa in dem. De känns oroliga, 
otrygga då. Jag har funderat kring det – vad 
det beror på? En anledning kan ju vara att de 
faktiskt blivit mobbade, att de har varit utsatta. 
Kanske undrar dom, när dom ska släppa in 
en, att kommer nu den här att acceptera mig 
eller blir det som förut? Men sen när man väl 
kommit in i familjen kan det bli så att dom 
hemskt gärna vill ha en där, att dom helst 
skulle vilja att man bodde där tillsammans 
med dem. Det kan till och med kännas lite 
gränslöst, med den här gruppen. Det här kan 
oroa mig ibland. // De kramar en och anförtror 
en saker på ett gränslöst sätt. Det känns som att 
dom vill att man flyttar in helt och hållet. // Så 
det här handlar ju också om att hjälpa med att 
sätta gränser.(HT/Coach)

Oförmåga att generalisera
Hemterapeuterna beskriver också erfarenheter av 
att många FIB-familjer har bristande förmåga till 
generaliseringar i det dagliga livet. Det innebär en 
förutsättning i arbetet – något som gör att stödet i dessa 
familjer är mer tidskrävande i jämförelse med andra 
familjer med behov av stöd i hemmet:

Ja. Hos en FIB-familj så kan de ju säga att - 
”varför får inte jag säga att si och så för att 
barnet ska äta upp maten?” och man förklarar 
att man inte får skrämma barn på det sättet. 
Och då kanske de inte säger just den saken, 
men i stället säger de något annat som också 
är hotfullt för barnet. I en annan familj så kan 
de förstå att ok – det är inte bra för barnet att 
jag skräms. Och då gäller det alla hot. Att man 
inte får skrämma barnet. I stället måste man 
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förklara för varje gång det händer – att det inte 
är bra för barnet. Man måste upprepa så många 
gånger. Man måste ha tålamod. Och sen ännu 
mera tålamod. (skrattar) (HT/Coach)

Omfattande stödbehov och  
lättkränkta föräldrar
För att kunna ge stöd i FIB-familjer förefaller varje 
stödområde behöva delas in i många mindre områden 
och varje sådant område tar mer tid i anspråk, jämfört 
med i andra familjer. Samtidigt finns det en rädsla, 
bland hemterapeuterna, att kränka familjen om 
hemterapeuten talar ”klarspråk” om vilket området är 
som familjen behöver hjälp med:

I andra familjer kan man arbeta lite mer - 
generellt, men det går inte i dom här familjerna. 
Här måste man gå in i varje detalj. Så efter tre 
timmar är man helt slut i en sådan här familj. 
Det är så många detaljer att hålla koll på. Det 
är stor skillnad. Man ser, försöker förstå, man 
försöker visa, lära ut. Och samtidigt är dom 
jättelättkränkta. Så man måste väga varje ord 
för att inte råka såra. Utan i stället ge positiv 
feedback. I andra familjer kan man gå mera 
rakt på – att det här och det där kan man göra 
si och så i stället. Att det är bättre. Men det 
klarar inte en FIB-familj. Då blir dom kränkta. 
(HT/Coach)

Kommunikation och konsekvenser
Hemterapeuterna är vana att arbeta med hur 
föräldrarna kommunicerar med sina barn . En 
hemterapeut pekar på att det i de aktuella familjerna 
inte bara handlar om kommunikationen hemma, 
utan också hur kommunikationen uppfattas av andra 
utanför hemmet. Här uppstår en uppgift att förklara för 
föräldrarna hur omgivningen uppfattar vad föräldern 
säger till sitt barn:

De kan säga till sitt barn: ”Du är dum mot - 
mig. Jag ska kasta bort dig! Jag orkar inte med 
dig”. Och om barnet hör det ofta blir det ju 
katastrofalt. Och hör grannarna mamman säga 
så, så anmäler dom till soc. Och med dagis 
kan det bli jätteproblem. Så att så fort man hör 
sådant här måste man angripa det och jobba 
med det från alla möjliga håll. Man måste 
prata om det, beskriva vad som händer om de 
fortsätter prata så till barnet – ofta har de ingen 
aning om konsekvenserna av att dom gör så 
här. (HT/Coach)

En fördomsfull omgivning
En annan förutsättning som beskrivs i arbetet är de 

attityder som finns i det omgivande samhället. Beaktar 
man vad hemterapeuten ovan sa – att föräldrarna kan 
ha brister i förmågan att uppfatta hur människor i 
omgivningen reagerar på kommunikationen mellan 
föräldrar och barn, uppstår en särskild utsatthet för 
omgivningens kritik. En hemterapeut resonerar om vad 
hon trodde att arbetet med de aktuella familjerna skulle 
innebära innan hon började arbeta i dessa familjer:

Och så vet jag att jag tänkte att förmodligen - 
blir det en hel del runt-omkring-jobb och att 
man skulle behöva vara en slags ambassadör 
för den här gruppen som många faktiskt har 
fördomar om – att dom inte borde få finnas, 
att dom inte borde får vara föräldrar, att man 
borde ta barnen ifrån dom. Det tänkte jag – att 
man kommer att möta sådana här reaktioner 
som man kommer att behöva kunna svara upp 
mot och att man kommer att få försvara att de 
här föräldrarna faktiskt får vara föräldrar. Och 
så är det ju också. (HT/Coach)

Belöningssystem och modellinlärning.
En annan kunskap som FIB-projektet bidragit med 
handlar om att man ska undvika att använda sig av 
belöningssystem, som är vanligt i andra familjer: 

Ja, du vet. Om man säger att barnet ska sitta - 
vid bordet och äta, och inte springa omkring 
med maten. Och så säger man att barnet ska 
få en stjärna varje gång han gör det. Sen ska 
några stjärnor göra att pojken och mamman 
ska gå på bio. Vadå bio, undrar FIB-mamman? 
Hon förstår inte kopplingen. Vad har bio med 
var pojken äter någonstans att göra? Så. Dom 
förstår inte den där kopplingen. Även om man 
går igenom det här jättemånga gånger. Så nästa 
gång man kommer dit så har dom klistrat upp 
jättemånga stjärnor. Och dom säger att ”Nu 
måste vi få gå på bio – för vi har jättemånga 
stjärnor nu!” Och man frågar: ”Men vad bra! 
Sitter han vid bordet nu då?” och då svarar 
föräldern ”Nej? Men han var så snäll i morse! 
Då fick han en stjärna” Dom förstår inte 
kopplingen. (HT/Coach)

En mer framkomlig väg, som hemterapeuterna 
och coachen berättar om är att använda sig av 
modellinlärning:

Det är lättare att säga till andra föräldrar att - 
”när han skriker och bråkar sådär så blir det ju 
inte bättre av att stänga in honom på hans rum, 
eftersom pojken är arg och ni behöver lyssna 
på honom”. Men till en FIB-familj kan man 
inte berätta, man måste visa. Man måste mera 
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köra med modellinlärning. Man måste visa, ta 
upp honom i knät. Prata med pojken. Visa FIB-
föräldern att pojken lugnar sig så. Man kan inte 
dra in pojken i det, som i andra familjer. Man 
måste göra så att (FIB)föräldern ser. I andra 
familjer kan man dra in barnet – man kan ge 
barnet ett belöningssystem och säga ”det här 
och det här förväntar sig mamma och pappa 
av dig och då får du det här och det här”. Då 
kan man jobba både med föräldrarna och med 
barnet på samma gång. (HT/Coach)

Att lära ut känslomässig närhet
När det gäller barnens behov av känslomässig närhet 
menar hemterapeuterna att föräldrarna kan uppvisa 
bristande insikt i barnens behov av detta. Precis 
som i andra familjer kan barnen i familjerna, där 
föräldrar har intellektuella begränsningar, lida brist 
på känslomässig närhet. I dessa familjer måste dock 
hemterapeuterna ibland förklara för föräldrarna varför 
detta behov är viktigt för barnen:

Oftast brister det ordentligt där. Ofta är det ett - 
intensivt arbete. Dom förstår ofta inte – ”vadå, 
varför måste jag ha honom i knät eller krama 
om dom?” Det är ofta sådant som är naturligt i 
andra familjer – det måste man förklara i FIB-
familjerna. Att ditt barn behöver vara nära, bli 
kramad, upplyft i knät. (HT/Coach)

När det gäller den känslomässiga närheten mellan 
barn och förälder upplever också hemterapeuterna 
en osäkerhet i hur de kan vara säkra på att barnet 
verkligen får det barnet behöver:

På den där filmen (Min pappa är - 
utvecklingsstörd) blev det ju så tydligt vad 
som hade saknats för flickan – inga kramar – 
det där känslomässiga. Och det där är svårt. 
Det är enklare att lära ut hur man håller rent 
på diskbänken än hur man tar hand om sitt 
barn känslomässigt. Det är den svåraste biten 
och den är svår att mäta också. Man måste 
alltid vara vaksam på det där. Vad får det här 
barnet för stimulans? Den känslomässiga biten. 
Förstår föräldrarna hur viktig den är? Det är 
inte bara att säga ”du ska göra si och så” för det 
kan de göra monotont. Visst, man kan kramas 

– men om det inte finns någon känsla bakom så   
(tystnar) (HT/Coach).

Tid och intresse
Samtidigt framhålls att föräldrar med intellektuella 
begränsningar vanligtvis har mycket tid för sitt eller 
sina barn, att få andra intressen konkurrerar med 

barnen. Jag tolkar även det som en av de förutsättningar 
som har betydelse för hemterapeuternas arbete i 
familjerna:

Och samtidigt vill jag hävda att det här - 
föräldraskapet är föräldrarnas stora livsprojekt. 
Barnet eller barnen är deras allt! Det delas inte 
med kompisar, jobbet, träning, egen utveckling 
eller så. På många sätt är de fantastiska 
föräldrar. De har tid att stanna med barnet och 
titta på den där fågeln som badar i en liten 
vattenpöl. De kan stå kvar i en halvtimme om 
barnet vill det. (HT/Coach)

Samverkande problem och erfarenheter 
av utanförskap
Hemterapeuterna berättar också att föräldrarna ofta 
har egna stora behov till följd av t.ex. en pågående 
depression. Ofta är deras tillvaro inte tillräckligt 
stimulerande och många saknar nätverk och vänner.

Och då kan det ju handla om att man måste - 
motivera mamman att söka hjälp, att se till att 
få något stöd i sitt funktionshinder. Ska jag 
hjälpa dig att ta kontakt med en kurator på 
vuxenhab och höra vad de kan erbjuda? Att 
motivera dem att gå vidare med sig själv. // De 
är ofta deprimerade, ledsna. De behöver en 
egen samtalskontakt, någon att dela det med. 
Det kan också handla om saker de varit med 
om, kanske sedan barndomen. Så föräldrar i 
FIB-familjer har ett betydligt större eget behov 
av hjälp än föräldrar i andra familjer som får 
hemterapeutiskt stöd. Så förälderns egna behov 
tar ju mycket av insatsen. Alltså, jag kan ju 
inte jobba med kvällsrutinerna för barnen om 
mamman är deprimerad. Om föräldern inte 
mår så bra måste man ju jobba med föräldern 
också. Man blir som en spindel i deras nät, 
man kan hjälpa dem att orientera sig, hitta 
vägar, få hjälp där det finns. Vi kan inte göra 
allting som måste göras, men vi kan vägleda 
och hjälpa dem att knyta kontakter. Och 
uppmuntra, motivera och peppa dem att gå på 
de här mötena sedan. (HT/Coach)

En hemterapeut menar att föräldrar med intellektuella 
begränsningar har så omfattande erfarenheter av 
mobbning och utanförskap att det har skapat ett stort 
behov hos många att bli bekräftade. Hon pekar på att 
deras utanförskap både är av ekonomisk och social art:

Dom har ett större behov av att bli bekräftade. - 
Dom har ett större behov av att få känna att de 
är bra. Att de är lika mycket människor som 
alla andra. Och många gånger har jag sett hur 
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illa behandlande de blir av många i omgiv-
ningen och det gör ont att se faktiskt. Andra 
familjer ser ofta normala ut, de pratar normalt, 
de kanske jobbar, de är inte mobbade. Den här 
gruppen anser jag är ganska mobbad. De FIB-
familjer jag jobbar hos har en lindrig utveck-
lingsstörning. Det betyder att de har en insikt i 
att de till exempel jobbar på daglig verksamhet, 
de är ofta duktiga på det de gör – kanske bland 
de duktigaste där dom är – och ändå får dom 
bara 40 kronor om dagen. (HT/Coach)

Sammanfattning
Avslutningsvis pekar mina intervjuer på att det 
finns en rad förutsättningar som kan förstås som 
sådana som gör den hemterapeutiska insatsen 
särskilt känslig eller krävande. Man kan förstå 
det som att vissa fenomen som skapar svårigheter 
i det hemterapeutiska arbetet hör samman med 
föräldrarnas intellektuella begränsningar. Det kan 
t.ex. gälla förmåga att generalisera. Samtidigt finns 
det flera resonemang som pekar mot att vissa av 
svårigheterna är sekundära. Föräldrarnas erfarenheter 
av utanförskap, ifrågasättanden och kritik skapar 
beteenden som sedan påverkar det hemterapeutiska 
arbetet. Hemterapeuterna och coachen tar också upp 
att föräldrarna i familjerna ofta har egna behov av stöd. 
De kan t.ex. vara deprimerade. Det är alltså en komplex 
situation med många samverkande fenomen som 
framträder i intervjuerna. Dessutom finns en osäkerhet 
för var gränsen går för vad som är en tillräckligt bra 
uppväxtsituation för barnen – en frågeställning som 
återkommer i all slags myndighetsutövning för barn 
och familjer:

Ja. Det tror jag. Och sedan tar allt längre tid, - 
man jobbar längre med allting. Man repeterar, 
kollar upp, delar upp. Och det handlar ofta 
om att blir klar över sina ambitioner och sina 
värderingar. (HT/Coach)
Hur menar du? (Karin)- 
Ja, ofta vill man vara duktig, få resultat. Det - 
kan vara frustrerande att det tar så lång tid, 
man vill gärna rapportera att det går framåt. 
Man vill vara duktig. Och sedan kan det 
vara svårt att acceptera hur det ser ut i andra 
familjer – men det är ju inte ens egen familj, 
det är någon annan som bestämmer. Och 
om det inte understiger gränsen för ”good 
enough” så måste det kunna få vara så. Sen 
kan jag tycka vad jag vill, liksom. Men sen är 
det ju svårt att veta – vad är egentligen ”good 
enough”? (HT/Coach)
Ja, och den där frågan om var gränsen för - 

”good enough” – den måste väl vara närvarande 
i andra familjer också, familjer utan kognitiva 
funktionshinder? (Karin)
Ja, absolut. Det är detsamma. (HT/Coach)- 
Blir den på något sätt annorlunda i FIB-- 
familjerna – den frågan? (Karin)
Alltså jag vet inte. Jag kan ju inte jämföra med - 
andra familjer, men de familjer vi jobbar med 
har ju stora svårigheter, många svårigheter. 
Ofta är det ju inte bara funktionshindret, utan 
du är deppig också. Eller du lever i en jäkligt 
dålig relation som påverkar dig och skulle du 
inte ha levt med den personen hade du haft 
helt andra förutsättningar. Jag tror att det gör 
att hemterapeuter som jobbar i dessa familjer 
oftare råkar ut för den där otäcka oron att ”är 
det här verkligen en plats för barn att växa 
upp?” Och samtidigt känna att det inte går 
framåt i familjen. (HT/Coach)

Att ”samtidigt känna att det inte går framåt i familjen” 
leder in på nästa spår: Med utgångspunkt i de ovan 
beskrivna förutsättningarna, vare sig de beror på 
föräldrarnas intellektuella begränsningar eller deras 
livsvillkor i övrigt, behöver frågan om vad som 
kan underlätta i den hemterapeutiska insatsen till 
målgruppen diskuteras.

vad kan underlätta vid arbetet med 
stöd i hemmet?
Det här avsnittet behandlar det som hemterapeuterna i 
intervjuerna tar upp som nya eller delvis nya arbetssätt 
och metoder som utvecklats under projektets gång och 
som de använder sig av i sina möten med familjerna. 
Även nya kunskaper som påverkar det fortsatta arbetet 
med de aktuella familjerna räknar jag till ”metoder” 
som vuxit fram ur projektet.

Kunskaper om intellektuella 
begränsningar
Kunskaper om olika intellektuella begränsningar, 
och förståelse för vad detta betyder för föräldrarnas 
situation, är något som flera tar upp som något som i 
praktiken gjort att man ändrat arbetssätt. Kunskaperna 
har också lett till ökat tålamod hos hemterapeuterna:

Ja, jag kan ju bara utgå från mig själv. Att - 
jag har fått kunskap om de här föräldrarnas 
funktionshinder har ju gjort att jag kan ge 
det här stödet, det har ökat mitt tålamod. 
Och då räcker det inte att få veta lite om 
utvecklingsstörning, utan jobbar du med en 
mamma som har fragil-x, då måste du få 
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veta vad det innebär. Adhd – vad innebär 
det i de här sammanhangen? Om man är 
utvecklingsstörd – hur mycket kan jag lägga 
till, hur mycket kan jag lära mig? Var går 
min gräns? Så att man inte ställer överkrav. 
Och kan man inte klara föräldrarollen – hur 
ska man då hjälpa barn och förälder till en 
bra lösning så att man kan ses och umgås på 
ett bra sätt? Så man behöver ju kunskap om 
funktionshindren. Det är det viktigaste för 
det ökar vårt tålamod så att jag kan förhålla 
mig till de här familjerna på ett bra sätt. (HT/
Coach)

Ett väl genomtänkt första möte
Hur man ska lägga upp ett första möte med FIB-
familjer är också något hemterapeuterna nämner som 
något man arbetat mycket med under projekttiden och 
som resulterat i ett specialanpassat arbetssätt vid första 
möten:

Men metoderna har också handlat om att - 
arbeta fram hur man ska lägga upp ett första 
möte med en sådan här familj, för att det ska 
bli bra. Vi har ju diskuterat – vilka frågor är 
relevanta? Vad är det jag behöver veta? För att 
slippa känna att man famlar i mörker. Nu får 
jag svar på vissa frågor, på det första mötet, 
som jag behöver veta för att gå in i familjen. 
Och mötet får inte resultera i att familjen 
känner sig kränkt. Sådant har vi diskuterat 
mycket. För får man till ett bra första möte, 
då går resten så mycket lättare. Halva jobbet 
är liksom gjort, då. Då finns tilltron till mig 
direkt. Dom vågar lita på mig. Gör jag bort 
mig på första mötet kan jag få jättesvårt att 
motivera sen. Så det har vi pratat mycket om. 
(HT/Coach)

Checklistor
Hemterapeuterna och coachen berättar också om olika 
checklistor som de har utvecklat under projekttiden och 
börjat använda. Med hjälp av checklistorna kontrollerar 
hemterapeuterna att de inte missat något: 

Men vi har också pratat mycket om checklistor. - 
Ofta kan man känna att det finns viktiga 
saker man inte fått grepp om, saker man 
missat. Då har vi gått efter PAM-materialet10. 

10  PAM står för ”parent assessment manual” och är ett instrument för 
bedömningar av föräldraskap som utvecklats i Storbritannien. Det 
är särskilt konstruerat med hänsyn till de svårigheter som kan uppstå 
i familjer där t.ex. en eller båda föräldrarna har en intellektuell 
funktionsnedsättning. Att använda PAM innebär att bedömningar sker 
med betoning på föräldrarnas förmågor, resurser och behov snarare än 
betoning på brister. (Springer & Gustafsson 2008, sid. 5)

Vi har tittat på dem, försvenskat dem, gjort 
olika checklistor för olika livsområden. Det 
är jättebra. Jag använder dem inte direkt i 
familjen, utan mer för min egen del och inför 
uppföljningsmöten eller när jag funderar över 
var jag kört fast. Då kan jag också fråga mig 
– hur går jag vidare? Jag kan stämma av mot 
checklistan – har jag kollat det där? Vad veta 
jag om det? Jag använder inte listorna dagligen, 
men då och då. (HT/Coach)

Men projekttiden har också lett till att man utformat 
checklistor som används tillsammans med föräldrarna 
och som underlättar för föräldrarna, hemterapeuterna 
och socialsekreterarna att komma överens om vad som 
ska uppnås och varför. Dessa checklistor beskrivs som 
ett sätt att få föräldrarna mer delaktiga, och därigenom 
mer motiverade till att ta emot insatsen: 

Men något jag använder dagligen så är det en - 
annan slags mindre checklista (”Jag behöver 
hjälp”) om olika livsområden. Där använder 
vi dem i kartläggningsperioden, 4–6 veckor. 
Vi går in i familjen vid olika tidpunkter på 
dagen och när vi närmar oss slutet av den 
perioden använder vi den här checklistan. Vi 
går igenom alla områden och stämmer av 
med familjen. Tycker ni att ni behöver hjälp 
vid maten, till exempel. Med vad? Vi pratar 
om det här, vi kryssar inte bara i. Och säger 
föräldrarna att ”nej, jag behöver ingen hjälp”, 
så kan vi ta upp saker som hänt och fråga 

– hur fungerade det, tycker du? Och då kan 
dom säga att ”ok, jag behöver lite hjälp med 
det där.”. Man använder liksom det man tittat 
på under kartläggningsperioden och följer 
strukturen i checklistan. Och så samtalar man 
kring det här, så att familjen blir delaktig. Det 
blir inte bara socialtjänsten som säger att ”gå 
in och jobba med den här biten” utan dom 
kan förstå att ”Ja, just det. Det där fungerar 
faktiskt inte så bra hemma”. Sen tar vi med oss 
det här till första uppföljningsmötet. Då pratar 
vi om vad familjen önskar hjälp med och vad 
jag har sett för något och vad socialtjänsten 
har för önskningar och utifrån det här skriver 
vi en arbetsplan. Och för att få med familjen 
på tåget så gäller det ju att prioritera deras 
önskemål. Samtidigt kan ju socialtjänsten ha 
annat som oroar och då får man försöka arbeta 
parallellt med dom bitarna. (HT/Coach)

Hemterapeuterna berättar om ett förändrat arbetssätt 
där tydlighet gentemot föräldrarna är något som visat 
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sig fungera motiverande för dem att acceptera eller ta 
emot insatsen:

Vi behöver ett enkelt material. Vi har filat - 
mycket på det här. Men nu har vi ett ganska be-
händigt material. Nu har vi några frågor: ”Vad 
ska åstadkommas? Vad är målet? För att famil-
jen ska bli av med hemterapeuten?” och ”Hur 
ska vi nå det här målet?” Två kanske väldigt 
stora frågor, men väldigt tydliga. Och vad som 
ska åstadkommas – det kanske blir en sex-sju-
åtta punkter hos dom här FIB-familjerna. Men 
då får man också prioritera – sätta upp vad 
som är ett, två och tre. Och det här gör vi på 
uppföljningsmötet och alla parter skriver under. 
Och det är viktigt att ha – när familjen trött-
nar. Då kan man gå tillbaka och titta: Vad var 
det som skulle uppnås? Och då kan man säga 
att ”när ni har gjort det här, då blir ni av med 
mig”. För dom kan ju lessna på att man kom-
mer. Men när dom ser det där som man skrev 
tillsammans kan de inte slingra sig undan. Och 
sen jobbar dom på ett tag till, tills nästa svacka 
(skrattar lite uppgivet). (HT/Coach)
Och den här checklistan är något som kommer - 
ur FIB-projektet? (Karin)
Ja, tidigare skrev vi inga såna här arbetsplaner. - 
Det var upp till socialsekreteraren att skriva, 
tyckte man. (HT/Coach)

Checklistorna beskrivs återkommande som 
betydelsefulla av flera skäl. Dels ger det föräldrarna 
ökad delaktighet i utformningen av det hemterapeutiska 
arbetet. Dels ger det möjlighet till uppföljning och 
avstämning och dels fungerar checklistorna som något 
som stärker hemterapeuternas säkerhet i mötet med 
både föräldrar och socialsekreterare. Denna ökade 
säkerhet förefaller också haft betydelse för en känsla 
av ökad kompetens som de både hemterapeuterna 
framhåller som viktigt för deras arbete. Checklistorna 
innebär också en ny möjlighet att tillsammans med 
föräldrarna kunna stämma av och se att något som 
skulle uppnås faktiskt också uppnås. En tidigare känsla 
av att uppgiften är så stor att eventuella framsteg 
inte märks har ersatts av en mera positiv erfarenhet. 
Dessutom har insikter om socialsekreterarnas syfte 
med insatsen blivit tydligare för hemterapeuterna :

Så nu tycker jag faktiskt att det händer en - 
himla massa i dom här familjerna! Så mycket 
positivt! En massa framsteg. Och nu ser jag 
bättre deras små, små framsteg. Förut väntade 
man nog på ett slags mirakel – ett under eller 
något. Nu kan man se dom små framstegen. 
Och man kan se att det nog faktiskt finns en 

möjlighet att bli klar någon gång. Tidigare 
tänkte man att det inte hjälper – det händer ju 
bara nya negativa saker hela tiden. Men jag 
har också blivit mer klar över det här med vad 
socialtjänsten egentligen vill. Vad är målet för 
socialtjänsten med det här? Att man känner att 
man faktiskt kan gå mot ett mål. Förut visste 
jag inte – ”Hur länge ska jag gå här?” Vad 
förväntar dom sig egentligen? Ska jag vara här 
tills barnen blir 18 eller? Nu känns det mer 
som ett uppnåeligt mål. Vi kan faktiskt nå dit, 
vi vet vart vi ska! Och det känns mycket mer 
stimulerande nu. Och det gör att jag orkar hålla 
ut bättre. Man har mera tålamod nu. Förut 
visste jag inte vad socialtjänsten ville med oss. 
Vart ville dom nå? (HT/Coach)

Att vara med föräldrarna på möten med 
sjukvård, skola och dagis
Betydelsen av hur familjerna blir bemötta är också 
något man diskuterat inom ramen för projektet och 
blivit mer uppmärksam på. Det rör sig framför allt om 
att bli varse hur illa bemötta föräldrarna ofta blir och 
på olika sätt stötta föräldrarna i möten med t.ex. dagis 
och sjukvård:

Vi i hemterapeutgruppen träffades och pratade - 
om hur vi såg att de här föräldrarna blir 
bemötta. På dagis och så. Där man kunde få 
höra att ”hur kan den här mamman få behålla 
sina barn? Hur kan hon vara mamma?” Vi 
pratade om vad vi upplevde i de här familjerna 
och hur vi såg på det. Vi blev nog mer och 
mer medvetna och insåg att vi hade många 
gemensamma erfarenheter. När man är 
tillsammans med dom på sjukhuset behöver 
man vara medveten om hur sjukhuspersonalen 
pratar med dom eller om dom, så att vi blir 
mer på hugget. Sånt har vi pratat om. Vi 
ser ju en massa som dom är med om, dåligt 
bemötande och så. Sånt har vi pratat om en 
hel del. Någon direkt metod för det här törs 
jag nog inte säga att vi har, men vi har pratat 
mycket om det. Att inte ta över när vi sitter 
med på möten, till exempel. Att vi bara finns 
med. Och vill föräldern ha hjälp av oss så tittar 
dom på oss – men vi ska vänta på det. Annars 
blir det lätt att sjuksköterskan och jag sitter 
och pratar. Och det har vi försökt att jobba 
mycket med. (HT/Coach)

Samtidigt som informanterna påpekar att det är viktigt 
att hålla sig i bakgrunden vid olika möten framhåller 
de också att det är mycket viktigt att de är med. Att 
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föräldrarna behöver stöd av hemterapeuterna vid olika 
möten som rör barnen framhålls som ett speciellt 
behov. Även om hemterapeuterna behöver hålla 
sig i bakgrunden är det viktigt att de är med ifall 
missförstånd uppstår, men också för att senare kunna 
repetera vad som sades på mötet:

För i de här familjerna blir det flest - 
missförstånd i relation till omgivningen – 
skola, BVC och så. Så fort vi inte är med på 
ett dagismöte eller så, så blir det ofta en massa 
strul. För skolan säger till exempel ”ja, så 
här, så här och så här…hej då!” Och då sitter 
föräldern och vet inte ens om det är något 
hon missat. Och att vara med på alla såna här 
möten ser jag som en speciell sak med dessa 
familjer – som handlar om deras speciella 
behov. (HT/Coach)

Särskilt anpassad handledning
Coachen har haft en central roll i projektet. Han har 
hållit i och deltagit i diskussionerna i gruppen. Han 
har försett gruppen med inspiration och sökt lösningar 
på olika behov. Han har också gett handledning till 
hemterapeuter, något som omtalas som en viktig del av 
metoden i projektet:

Sen har man ju haft egen handledning också - 
av honom – i relation till de konkreta problem 
man har i en familj. Inspiration. Och han 
har bromsat en när man går fram för fort. 
Stanna upp lite nu, och tänk! Man blir så lätt 
hemmablind. Man behöver det där: Men hur 
kan man göra det här annorlunda nu då? Han 
har ju kunnat peka på också att det har hänt 
något i dom här familjerna. Själv går man där 
så mycket och det känns ibland som om allt 
står still, men han kan säga att – tänk på det 
där – det fungerar ju nu! (HT/Coach)
Mm. Det är ganska likt den handledning ni - 
har? (Karin)
Både ja och nej. Handledningen är mer - 
generell. Men här har man kunnat gå in i 
detaljer. Och vår coach har ju varit inne i 
familjerna och sett vad vi gör, hur det ser ut 
och vilka föräldrarna är. Vår andra handledare 
har ju ingen erfarenhet, eller har aldrig varit 
inne i sådana här familjer. Han bara hör vad vi 
säger, vår version, liksom. Coachen har ju varit 
med och sett själv. Och det är himla viktigt! 
Han kan till exempel förstå vad man menar 
när man säger att det är kaos inomhus. Han 
har sett det själv. I en vanlig handledning kan 
handledaren bara gå efter en slags schablon – 
lika i alla ärenden på något vis. Coachen går in 

i detaljer på ett annat sätt. (HT/Coach)
Vad rör det sig om för detaljer? (Karin)- 
Hm. Jomen, ta det här till exempel. Pappan // - 
som leker bredvid-lekar med sitt barn. Och då 
tänker man sådär att – jamen hur ska en pappa 
vara? Och så går jag in och ställer en massa 
krav på den här pappan. Du ska prata med ditt 
barn, du ska leka med det, sätta ord på vad 
du gör med barnet. Och så säger man till Nn 
(Coachen) att ”hur ska jag få pappan att prata 
med pojken? Hur ska jag få honom att leka 
med honom och inte bredvid?” Och då kan Nn 
säga att ”Men hur många pappor över huvud 
taget ligger på golvet och leker med sina barn?” 
Och det kan man verkligen fundera på. Och då 
kan man vända på det. Han kanske inte måste 
prata, det kanske är jättebra att han ligger 
där på golvet och leker med sitt barn. Och så 
småningom kommer det lite kommunikation. 
Och då kan man säga ”Jättebra, vad bra det 
är när du berättar så där för ditt barn!”. Och 
då kan man berömma i stället. Det är det jag 
menar med detaljnivå. (HT/Coach)

Uppföljning
En annan hemterapeut påtalar att coachen har spelat 
en mycket stor roll för projektet genom att han funnits 
tillgänglig för avstämning, uppföljning, som en andra 
part i besök med familjer och som rådgivare. Hon 
påpekar att styrkan har varit att hemterapeuterna 
kunnat ha daglig kontakt med coachen. En annan 
viktig roll som coachen haft för projektet är att han 
dragit uppmärksamhet till projektet, hemterapeuternas 
kompetensområde och till gruppen familjer där en eller 
två föräldrar har en utvecklingsstörning:

Men i och med att coachen sedan kom in - 
och pekade på det vi faktiskt gör och den 
svårighet som finns i det här jobbet. I och med 
projektet har vi fått synas lite mer. Vi har fått 
uppmärksamhet. Projektet har synts i media 
och så. Man har synliggjort både vårt jobb och 
den här gruppen. (HT/Coach)

Synliggöranden av föräldrar och barn
Genom att mer ljus hamnat på dessa familjer och det 
arbete som bedrivs i familjerna har hemterapeuterna 
upplevt en ökad legitimitet i sitt arbete, och därigenom 
upplevt ett större självförtroende i sitt arbete. Detta 
ökade självförtroende kan haft betydelse för arbetet i 
familjerna:

Det har varit jätteviktig att känna sig - 
uppbackad, som jag har känt mig. För när jag 
har känt mig uppbackad har jag kunnat backa 
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upp mamman, till exempel. Jag har kunnat 
bekräfta mamman. Ge beröm. Och det har jag 
lärt mig genom projektet – hur viktigt det är att 
backa upp, ge beröm. (HT/Coach)

Sammanfattning
Det som har kommit att underlätta för hemterapeuterna, 
i arbetet med familjerna, handlar om nya kunskaper om 
föräldrarnas funktionsnedsättningar. Dessa kunskaper 
har påverkat hemterapeuterna så att de bland annat 
upplever ett större tålamod i mötet med familjerna. 
Kunskaperna har också inneburit att de upplever att de 
bättre kan anpassa stödet till föräldrarnas förmågor och 
behov. Betydelsen av tydlighet och vikten av att lyckas 
skapa förtroende vid det första mötet är också en slags 
kunskap som används och som sedan underlättar i det 
vidare arbetet med familjen. 

Flera olika checklistor har utvecklats eller vidare-
utvecklats inom ramen för projektet. Dessa används 
under olika skeden av det hemterapeutiska arbetet och 
underlättar för hemterapeuterna att stämma av om 
de gjort bedömningar av alla viktiga områden. De är 
också ett stöd för att kunna blicka tillbaka och bedöma 
utvecklingen i familjen. Vissa av checklistorna har 
utformats med särskilt beaktande av behovet att ge 
utrymme för föräldrarnas delaktighet i arbetet. Denna 
delaktighet har visat sig ofta fungera motivationsska-
pande för föräldrarna. I arbetet med checklistorna har 
också kunskap om relationen mellan hemterapeuter och 
socialsekreterare tydliggjorts, vilket har underlättat för 
hemterapeuterna på flera sätt. 

Något som visat sig underlätta för hemterapeuterna 
att ge stöd i hemmet är att följa med på möten där för-
äldrarna möter omgivningen i frågor som rör barnet, 
t.ex. möten med skolan. 

Den särskilt anpassade handledningen (av coachen) 
har inneburit ett stöd som underlättat för hemterapeu-
terna väsentligt, t.ex. kunskap och inspiration i arbetet. 
Hemterapeuterna tycker att de har fått en särskilt an-
passad handledning på regelbunden bas. Inom ramen 
för projektet har viss arbetstid frigjorts för att kunna 
reflektera i grupp kring arbetet i familjerna, vilket 
också visat sig värdefullt. 

Till sist har även projektets synliggöranden av famil-
jerna och det hemterapeutiska arbetets roll underlättat för 
hemterapeuterna i deras arbete att ge stöd till familjerna.

Stärkt föräldraskap och  
minskade risker?
I syftet för projektet framgår att metoder och kunskaper 
ska utvecklas för att minska risken att barn far illa 
genom att stärka föräldrarna i föräldraskapet. Det här 
avsnittet lyfter fram hemterapeuternas resonemang 

om hur föräldrarnas föräldraskap har stärkts som en 
del av projektet. Det handlar också om hur barnens 
skyddsfaktorer ökat. I vissa fall relaterar jag detta till 
forskning i syfte att ytterligare förstå vad FIB-projektet 
kan ses bidra med – förutom det som redan redovisats 
om barnens, föräldrarnas och hemterapeuternas 
kunskaper och erfarenheter från projektet. Jag 
summerar också kort vad föräldrarna tagit upp som 
sådant som blivit bättre, sedan de tagit emot stöd i 
hemmet. Jag väljer att tolka dessa som föräldrarnas 
svar på vad som kan ha stärkt deras föräldraskap. 

Checklistor som motiverar
I tidigare delar av texten har jag redan redogjort för hur 
användandet av vissa checklistor har beskrivits som nå-
got som ökat föräldrarnas delaktighet i insatsen. Check-
listorna har inneburit en ökad tydlighet om insatsen och 
beskrivs som något som underlättat för hemterapeuter-
na att motivera föräldrarna att ta emot stödet och i stun-
der av motgångar också kämpa vidare. Tydliggörandet 
tillsammans med materialets visualisering av vad som 
redan uppnåtts på vägen och vad som behöver uppnås 
ytterligare har fungerat motivationshöjande för både 
föräldrar och inblandad personal.

Motivationens betydelse för insatser i målgruppens 
familjer kan betraktas som central när det gäller 
resonemang om barnens skyddsfaktorer. Med 
utgångspunkt i kunskap från forskning som visar att 
ett adekvat och anpassat stöd ökar förutsättningarna 
för föräldrar (med utvecklingsstörning) att kunna 
ta hand om och fostra egna barn (Sheerin, 1998: 
Tymchuk 1999: Tymchuk et al., 1999) blir det viktigt 
att ha kunskap om hur man kan öka förutsättningarna 
för att föräldrarna känner sig motiverade att delta. 
Faureholm (1994) poängterar att viktiga förutsättningar 
för att föräldrarna ska utveckla sina förmågor är att 
de är motiverade att ta emot hjälp och omsätta den i 
praktik. FIB-projektet kan bidra med kunskap om att 
det kan vara motivationsskapande att använda särskilt 
utformade checklistor vid olika genomgångar och 
uppföljningar mellan hemterapeuter, föräldrar och 
socialsekreterare.

Kunskap som ger  
hemterapeuterna tålamod
Hemterapeuterna och coachen använder begreppet 

”tålamod” för att beskriva ett bidrag från FIB-projektet. 
Det handlar om ett bidrag som lett till en ökad förmåga 
att känna tålamod i relation till den familj, inom 
vilken en långvarig insats ges. Att ta del av de ”små 
framstegen” i insatser som ges under flera år medverkar 
till att skapa tålamod. Det kan också röra sig om 
kunskaper om t.ex. vad intellektuella begränsningar 
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innebär i relation till föräldraskap. Ett exempel är att 
hemterapeuterna resonerar om att de fått kunskaper om 
att föräldrar med intellektuella begränsningar kan ha en 
god verbal förmåga att uttrycka vad som behöver göras, 
men en samtidig oförmåga att utföra det. Tålamodet, 
som hemterapeuterna menar har ökat, bidrar till en 
ökad förmåga att se och förstå var föräldrarna behöver 
stöd i sitt föräldraskap. Tålamodet har också beskrivits 
som något som underlättar för hemterapeuterna att 
vara långvarigt involverade i familjerna. Ett flertal 
studier har uppmärksammat att professionella 
behöver mer kunskap och utbildning om föräldrar 
med utvecklingsstörning (Socialstyrelsen, 2005). 
McConnell, Llewellyn och Bye (1997) framhåller att en 
begränsad kunskap hos professionella kan innebära att 
de utvecklar speciella attityder till och förväntningar 
på personer med utvecklingsstörning. Erfarenheterna 
från FIB-projektet kan peka på att tålamod kan 
vara en sådan speciell attityd som utvecklas när 
professionella får möjlighet att lära mer om föräldrar 
med intellektuella begränsningar.

Den kunskap som hemterapeuterna menar har 
ökat och som uppfattas kunna bidra till en ökad 
förmåga att se och förstå var föräldrarna behöver stöd 
i sitt föräldraskap kan också relateras till en svensk 
pågående studie. Nyligen genomförda fokusgrupper 
med professionella från olika verksamheter visar 
att de uppfattar familjer där föräldrar har kognitiva 
svårigheter som ytterst problematiska och de betraktar 
föräldraförmågan som mycket bristfällig (Starke 2009). 

Betydelsen av långvariga relationer och 
en tro på att utveckling är möjlig
Många av föräldrarna som deltagit i projektet har 
gamla erfarenheter av att ha känt sig ifrågasatta som 
personer och föräldrar. De föräldrar som har beskrivit 
att de fått ett bra stöd berättar om en trygg relation 
till hemterapeuten. Flera föräldrar säger också att det 
är viktigt för dem att relationen till hemterapeuten är 
långvarig. Det är också viktigt att hemterapeuten tror 
att en utveckling av föräldraförmågan är möjlig. Skov 
& Henningsen (2001) fann två olika perspektiv på 
föräldrar med utvecklingsstörning när de intervjuade 
professionella. Antingen bedömer de professionella 
personerna med utvecklingsstörning som ”förmögna” 
eller som ”oförmögna”, vilket sedan präglade de 
insatser som gavs. I relation till detta kan FIB-projektet 
bidra med föräldrarnas åsikt att det är viktigt för dem 
att stödet som ges förmedlar en tro på att utveckling av 
föräldraförmågan.

Förbättrade relationer i familjen
Flera föräldrar berättar att relationerna inom familjen 

har blivit bättre för dem när de tagit emot stöd. Att 
som barn växa upp i en familj där de vuxna har 
goda relationer, beskrivs som en skyddsfaktor för 
barn i familjer där en eller båda föräldrarna har en 
utvecklingsstörning (Tymchuk & Feldman, 1991). De 
relationer som blivit bättre är relationer mellan de 
vuxna men också relationer mellan barn och vuxen. 
Barn 1 har också berättat om förbättrade relationer 
mellan familjemedlemmarna som ett resultat av 
kontakterna med hemterapeuten.

Ökad självkännedom
Flera föräldrar i FIB-projektet menar att deras 
självkännedom har ökat genom det stöd de fått i 
hemmet. De förstår lite mer om sig själva eller har en 
känsla av att växa och våga lite mer. Några föräldrar 
berättar också att de vågar ta fler kontakter utanför 
familjen i frågor som rör barnen. Kari Killén (1994, 
2000) menar att en av förutsättningarna för ett 
tillräckligt bra föräldraskap är att föräldern har en 
tillräckligt bra självkänsla. Det finns här en möjlighet 
att göra tolkningen att några av föräldrarna som 
deltagit i FIB-projektet fått en ökad självkännedom 

– vilket skulle kunna ses som ett led i att nå ett stärkt 
föräldraskap.

Kunskaper som gör att man inte  
går ”ett varv till”
En av hemterapeuterna resonerar om att det har bety-
delse för barnen, när hemterapeuten möter socialsekre-
terarna, att hon numera är säkrare i sina bedömningar 
och har mer kunskaper om föräldrarnas förmågor:

Mm. Jag förstår. Om du tänker på barnen - 
då – kan du se att projektet har stärkt deras 
skyddsfaktorer? (Karin)
Ja, dels har ju föräldrarna blivit mer medvetna - 
om det här – vad som är viktigt för barnet 

– det har vi ju pratat om. Sen har ju vi som 
hemterapeuter ett professionellt ansvar – ser 
jag att föräldrarna absolut inte har tillräcklig 
förmåga och en socialsekreterare säger att 

”gå ett varv till, kör på ett år till” och det kan 
ju gå flera år där barnet faktiskt inte har det 
tillräckligt bra på det viset, att de inte får den 
känslomässiga biten – och med de kunskaper 
jag har så säger jag ju till nu att ”jag kan inte 
titta på, vara med om det här, när barnet far 
såhär illa”. Det måste jag signalera. Och även 
om socialtjänsten säger att ”gå ett varv till” 
så måste jag säga att om inte ni gör något åt 
det här, så backar jag ur den här familjen nu. 
Och då får ni göra vad ni vill, det är ju deras 
ansvar. Inte mitt. Och då säger dom ofta att 
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”Vänta, vänta, vänta   vi ska göra något här. Vi 
öppnar en utredning!” och så öppnar dom en 
utredning och då blir det oftast en placering av 
barnet. Det är ju ett ansvar jag har. Med de här 
kunskaperna. Och när jag ser att barnen far illa 

– så blir det en säkerhet för barnet att jag är mer 
vaksam och mer tydlig till socialsekreterarna 
och inte går på med ”ett varv till”. (HT/Coach)

En svensk studie (Andersson, 1992) visar hur 
socialsekreterarna kände en stor osäkerhet, 
beslutsvånda och ambivalens i ärenden där föräldrarna 
hade en utvecklingsstörning. Socialsekreterarnas 
inställning, förhållningssätt och ambivalens (mellan 
föräldrarnas integritet och självbestämmande och 
barnens rätt till en god uppväxt) beskrivs som 
avgörande för om det fattades beslut att påbörja en 
utredning eller inte. Hemterapeuterna som yrkesgrupp 
kan spela en viktig roll i dessa sammanhang – när 
frågan om att öppna en utredning är aktuell. Om 
hemterapeuter som möter målgruppen har goda 
kunskaper om föräldrarna och barnen kan detta vara 
ett viktigt stöd för socialsekreterarna. Hemterapeuten 
beskriver sin förmåga att se klart på var gränsen går 
som en skyddsfaktor för barnet. Kanske kan det också 
ses som ett viktigt stöd för den socialsekreterare som 
upplever ambivalens?

Att arbeta med familjens relationer  
till omgivningen
Hemterapeuterna beskriver ett arbete som tar sin 
utgångspunkt i relationer till det omgivande samhället. 
En skyddsfaktor för barnen är till exempel att 
föräldrarna tar emot mer hjälp från samhället:

Mm. Finns det några ytterligare skyddsfaktorer - 
som du menar har stärkts för barnen i 
familjerna du arbetat med under den här 
projekttiden? (Karin)
Ja, vi har blivit bättre på att motivera - 
föräldrarna att ta emot annan hjälp från 
samhället – när vi nu vet att barnen är utsatta 
och behöver extra stöd – hos till exempel 
kontaktfamiljer, dagis. Vi jobbar mer med 
att få dem med på det här att ha annan 
hjälp än bara hjälpen från oss. Många är ju 
rädda för insyn. Och dom kan vara rädda 
för allt dom hört och sett i TV. Då kan man 
jobba med att motivera dem och berätta att 
kontaktfamilj faktiskt är jättebra. Och det blir 
en skyddsaspekt för barnet att få ytterligare en 
familj att relatera till. Så projektet handlar ju 
mycket om att vi hemterapeuter har blivit mer 
medvetna om barnens behov.

En av de riskfaktorer som nämnts tidigare för barn 
som växer upp med föräldrar med utvecklingsstörning 
är social isolering. Kunskap om barnets behov av 
goda relationer till andra i omgivningen har påverkat 
hemterapeuterna att arbeta för att motivera föräldrarna 
att söka extra stöd i samhället. En hemterapeut 
uttrycker också att det är viktigt att arbeta med 
familjens befintliga nätverk och relationer ute i 
samhället:

Tittar man i ett längre perspektiv så får det ju - 
också konsekvenser för barnen om man inte 
arbetar med allt sånt här viktigt i familjen. För 
om min mamma betraktas som ett UFO när 
jag är ute, säger konstiga saker, gör konstiga 
saker, kommer det att påverka hur det är för 
mig som barn. Risken är att man inte får vara 
med, att man blir isolerad – att andra föräldrar 
avråder sina barn från kontakt om mamman är 
konstig. Man måste ju tänka både här-och-nu 
men också framåt. Sen är det jätteviktigt att 
ha ett nära samarbete med förskola eller skola. 
Nära och direkt. Fungerar det så går det att 
hjälpa mycket bättre. Den relationen är ju inte 
lika viktig när man hjälper andra familjer, men 
i FIB-familjer är det här väldigt viktigt. (HT/
Coach)

Att projektet uppmärksammats på olika sätt och 
nått ut i medier ser en hemterapeut som en möjlig 
skyddsfaktor för barnen:

Sen vet jag inte om det är en skyddsfaktor, - 
men i och med att projektet finns så har ju de 
här barnen uppmärksammats mera. Jag kan 
hänvisa till projektet om någon är ovillig att 
hjälpa till. Det innebär en slags legitimitet för 
att arbeta med det här. (HT/Coach)

framkomliga vägar
I intervjuerna med barn, föräldrar och personal har 
de inte haft synpunkter på hur verksamheten – stöd 
i hemmet – kan utvecklas ytterligare. Däremot har 
många synpunkter framkommit om hur och på vilket 
sätt projektet bidragit till att utveckla föräldrarnas 
föräldraskap och barnens skyddsfaktorer. Utifrån 
dessa resonemang framträder möjligen några områden 
som, vid en vidareutveckling av arbetet utifrån FIB-
projektets kunskaper, bör beaktas. 

Ett område som föräldrarna pekar på är hur 
stödet kan organiseras i takt med att barnen växer. 
Föräldrarna uttrycker en oro för framtiden. Det rör 
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sig om en oro att inte få tillgång till stöd över huvud 
taget när barnen nått tonåren, men det rör sig också 
om en oro för om stödet kommer att kunna hjälpa 
dem att hantera en tonårings krav och behov. Den här 
rapporten kan peka på att detta kan behöva utvecklas 
så att föräldrarna får en klarhet och en trygghet i att 
de får det stöd de behöver när barnen växer. Kanske 
behöver också nya arbetssätt utvecklas för att möta 
dessa behov?

Hemterapeuterna och coachen tar upp att det 
ofta finns osäkerhet, i ett tidigt skede, vad gäller 
föräldrarnas funktionsnedsättningar. Detta kan 
borga för missförstånd vid de första mötena mellan 
föräldrar, hemterapeuter och socialsekreterare och 
i det första skedet då arbetet i familjen ska planeras 
och utföras. Brist på information om föräldrarnas 
funktionsnedsättningar initialt har ibland lett till att 
man uppfattar att föräldrarna ljuger eller undanhåller 
viktig information på ett uppsåtligt sätt. Sådana 
processer skadar rimligtvis den ömtåliga första delen 
av en process när stödet ska utvecklas i samarbete med 
familjen. Kompetens och arbetssätt som, med respekt 
för frågans känslighet, fungerar för att väcka frågor i 
ett tidigt skede om föräldrarnas funktionsnedsättningar 
är ett utvecklingsområde, som erfarenheterna från 
FIB-projektet pekar på. Att FIB-projektet har en vid 
förståelse av målgruppen (föräldrar med kognitiva 
svårigheter), som består av många fler än föräldrar med 
utvecklingsstörning – kan i detta sammanhang också 
innebära ett utvecklingsområde för framtiden. Kunskap 
om t.ex. vilka likheter och skillnader det finns mellan 
föräldrar som har en utvecklingsstörning och föräldrar 
som har en neuropsykiatrisk diagnos av den karaktär 
att det påverkar föräldraskapet – som har betydelse för 
hur stödet behöver utformas – kan behöva utvecklas.

Till sist har också hemterapeuter och coach 
betonat att föräldrarnas utanförskap och isolering 
är ett område som i stor utsträckning påverkar 
förutsättningarna för stöd i hemmet. Föräldrarna 
har också beskrivit erfarenheter av isolering och 
ifrågasättanden. Detta område kan spela en stor roll 
för såväl barn som föräldrar. En utveckling av denna 
situation är angelägen och är kanske ett område som 
kan utvecklas genom samverkan mellan berörda 
verksamheter.
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gruppverkSamhet med 
föräldrar och Barn

vad säger barnen?
Under projekttiden har 13 familjer rekryterats till 
gruppverksamheterna vid familjecentralen i Tierp. 
Dessa 13 familjer har sammanlagt 30 barn som har 
nåtts av verksamheten. 

Fyra barn som deltagit i skolbarnsgruppen 
har intervjuats. Intervjuerna genomfördes med 
samtliga barn som under intervjuperioden deltog 
i skolbarnsprogrammet. Tre av dessa barn har 
även intervjuats cirka tre år senare, när de deltog i 
fritidsklubbens verksamhet. Av anonymitetsskäl kan 
barnens kön ha förändrats i texten. 

Den första intervjun (Barn 4) genomfördes i ett 
hobby- och pysselrum med mycket pysselmaterial 
stående framme. Detta kom att prägla intervjun i 
hög utsträckning. Materialet som fanns i rummet var 
naturligt nog mer spännande än de frågor jag önskade 
att vi skulle prata om.

Vid de andra intervjuerna höll vi till i ett 
samtalsrum utan pysselsaker. I rummet fanns de 
kort som hade använts i gruppverksamheten för att 
visualisera de olika aktiviteterna som ingår i mötena. 
Dessutom användes Björn-kort11 som stöd för att kunna 
uttrycka känslor. I många fall ville barnen koppla ihop 
Björnkort som visade glada, ledsna eller uttråkade 
nallar med de olika kort som föreställer de olika 
aktiviteterna som ägde rum vid gruppträffarna.

Barnens svar från intervjuerna visar en stor 
spridning av upplevelser från gruppträffarna. Det 
har inte varit meningsfullt att tematisera barnens 
berättelser. Det är viktigare att visa bredden i 
deras upplevelser. Materialet är präglat av olika 
utvecklingsnivåer, vilket beror dels på barnens olika 
utvecklingsnivåer, dels på att vissa barn deltog i 
uppföljningsintervjuerna. 

Barn 4
Barn 4 är åtta år och deltar i skolbarnsprogrammet. 
Han är det barn jag intervjuar allra först och vid den 
intervjun har jag inte tagit med mig Björnkorten. När 
jag frågar Barn 4 om vad de brukar göra på tisdagarna 
svarar han flera gånger genom att bjuda in mig till att 
delta i olika lekar som brukar förekomma. Han visar 
en påtaglig entusiasm när han bjuder in mig i leken. Vi 
pratar också om vad han brukar kalla träffarna för:

-Min fråga är vad du kallar de här mötena? Vad kallar 

11  Björnkort är utvecklade av St Luke ś Innovation Resources & John 
Veeken 1997.

du det här – att du kommer hit på tisdagarna? (Karin)
- Föräldraträff. (Barn 4)
Att (Barn 4) kallar träffarna för ”föräldraträffar” 

kan tolkas som att han upplever att träffarna i första 
hand är till för föräldrarna. Jag frågar om hans 
upplevelser av att komma till och sedan lämna 
gruppverksamheten:

- Men om jag frågar så här då? Hur känns det när du 
ska åka hit på tisdagarna? Kan du beskriva det? (Karin)

- Bra. (Barn 4)
- Det känns bra? (Karin)
- Mm. (Barn 4)
- Hur känns det när du åker härifrån, då? (Karin)
- Det känns jobbigt. (Barn 4)
- Då är det jobbigt? (Karin)
- Jag vill stanna kvar. (Barn 4)
- Mm. Betyder det att du tycker det är bra att vara 

här? (Karin)
- Mm. (Barn 4)
- Tror du att du kan berätta något om vad det är som 

gör att det är bra, här? (Karin)
- Nehej. (Drar efter andan.) (Barn 4)
Barn 4 uttrycker glädje och entusiasm när han visar 

lekarna som ingår i gruppverksamheten. Jag får ingen 
förklaring till att han är glad när han kommer till 
gruppverksamheten och att det ”känns jobbigt” att åka 
därifrån. När det är dags för uppföljningsintervju (tre år 
senare) kommer han till mig och meddelar tyst att han 
inte vill prata med mig, inte vill prata med någon.

Barn 5
Barn 5 är nio år och har deltagit i många gruppträffar. 
När jag frågar henne om hon minns vad hon fick veta 
om gruppverksamheten innan hon kom dit första gång-
en svarar hon att hon inte minns och att ingen infor-
merade henne om vad det var för slags träff hon skulle 
på. Barn 5 framhåller lekens och fikandets betydelse 
när jag ber henne berätta om vad de gör på tisdagarna. 
Vissa delar av programmet tycker hon inte om:

Mm. Om vi tittar på den här bilden av hjulet- 12, 
då? Vilken nalle passar in då? (Karin)
(Barn 5 pekar på en som vänder sig bort)

12  Hjulet avser ”Hela människan-hjulet” (Hagborg, E & 
Jonsson Y, 2006) som är en arbetsmodell som använts i 
skolbarngruppverksamheten. Den åskådliggör människans olika 
behov, deras betydelse och hur de styr individens förmåga att påverka 
den egna kraften. Den visar också samspelet med omgivningen. (Läs 
mer om arbetsmodellen i skolbarngruppverksamheten i Nilsson 2008, 
sid. 15–16).
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Då vill du inte vara med? (Karin)- 
Nej. Vill inte vara med. (Barn 5)- 
Kan du berätta varför? (Karin)- 
Man måste klippa ut   bilder. Måste klippa och - 
klippa! (Barn 5)
Ja. Och det tycker du inte om? (Karin)- 
Nej. (Barn 5)- 
Mm. Men vad jag förstår så pratar ni om en del - 
saker också när ni jobbar med hjulet. Är det 
inte så? (Karin)
(Tystnad)
Om känslor, till exempel   eller vad en familj - 
är? (Karin)
Tråkigt. Det är tråkigt. (Barn 5)- 
Ok. (Karin)- 

Andra delar av programmet tycker hon mycket om. 
Det rör sig om fruktstund, fri lek och viss sorts pyssel. 
Flickan beskriver också vissa aktiviteter som varken 
kul eller tråkiga:

Ok. Det här med rollspel, då? Den 
[aktivitetskortet som visar rollspel] kände du 
inte igen, eller? (Karin)
Jo. Den är så (pekar på en björn som är varken - 
glad eller ledsen.). Den är lite så här och så här. 
Den är både och. (Barn 5)
Är det ok, men inte så jättekul? (Karin)- 
Mm. (Barn 5)- 

I uppföljningsintervjun tre år senare väljer flickan 
att berätta mera om känslor och relaterar dem till 
Björnkorten. Hon deltar nu i ”tisdagsklubben” där en 
del av skolbarnsprogrammet repeteras. Det hon tidigare 
upplevt som ”tråkigt” eller varken roligt eller tråkigt 
framträder i denna intervju som viktigt för flickan – 
viktigt trots att hon inte beskriver det som ”roligt”. Hon 
uttrycker insikter om sina egna känslor och hur dessa 
hänger samman med om någon gjort henne illa:

Ja. Nu ska jag visa dig vilken jag väljer i dag. - 
Jag är inte sådär arg och inte sådär ledsen. Nu 
är det tre glada kvar. (Barn 5)
Ja, de är glada allihopa. Kanske lite olika - 
mycket glada? (Karin)
Ja, ta bort den där. (Barn 5)- 
Nu har du en glad och en sprallig kvar. Nu - 
måste jag fråga dig   brukar du ofta känna dig 
såhär då? Sprallig och glad? (Karin)
Ibland. (Barn 5)- 
Ibland? (Karin)- 
Ja. Ibland är jag ledsen. (Barn 5)- 
Ja, när händer det? (Karin)- 
När någon har gjort mig illa och vi pratar om - 
det. Då blir jag sådär ledsen (pekar på ledsen 

björn). Så då blir den tisdagen sådär (ledsen 
björn) och nästa tisdag blir det sådär glad (glad 
nalle), sen nästa tisdag blir det sådär (ledsen 
nalle). (Barn 5)
Så det du säger är att du är ledsen ibland när - 
du kommer hit men att du kan vara glad för att 
komma hit? Och ibland blir du ledsen när du 
är här för att ni pratar om saker som gör dig 
ledsen? (Karin)
Mm. Jo. (Barn 5) (Börjar sjunga och rita)- 

Barn 5 berättar också om övningar som de gör i 
smågrupper och hon berättar om detta med större 
inlevelse än vid den första intervjun:

Jag tror ni har jobbat med rollspel, till exempel? - 
Har du varit med då? (Karin)
Ja? Vad gör vi då? (Barn 5)- 
Jag tror ni har övat på att till exempel säga - 
nej  ? Att om någon vill ha en kram så kan man 
säga ”Nej!” om man inte vill? (Karin)
(Skrattar igenkännande) Ja! Vet du? Man kan - 
smita iväg också om någon vill kramas. Man 
kan smita! (skrattar). (Pekar på en nalle som 
vänder ryggen mot åskådaren.) Så kan man 
också göra! (Barn 5)
Man kan vända ryggen och strunta i att kramas - 
om man inte vill kramas? (Karin)
Mh-mm. Man behöver inte. (Barn 5)- 

Även om inte Barn 5 själv kommer på att berätta 
om aktiviteter som hon deltagit i så känner hon igen 
de exempel jag tar upp. Inför mina frågor om olika 
aktiviteter uttrycker hon i huvudsak entusiasm. I 
exemplet ovan anar man att Barn 5 har mått bra av att 
leva sig in i möjligheten att kunna sätta gränser och 
säga nej.

Barn 5 verkar i stort ha trivts med att komma till 
gruppträffarna sedan starten. I början när hon deltog i 
skolbarnsgruppen berättade hon inte så mycket om vad 
gruppträffarna gett henne. Hon kunde beskriva att vissa 
delar var roliga och andra mindre roliga. Bäst tyckte 
hon det var att måla, pyssla och fika. I den senare 
intervjun ger Barn 5 ett annat intryck av verksamheten. 
Barn 5 har blivit tre år äldre och berättar mer om vad 
som gör henne ledsen och hur det känns att prata 
om det i gruppen. Hon berättar också med påtaglig 
entusiasm om olika teman träffarna handlat om, vilket 
syns i exemplet om rollspel.

Barn 6
Vid den första intervjun är Barn 6 nio år. Hon beskriver 
det som händer på tisdagarna som:

Leker. Fikar. Skriver. (Barn 6)- 
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När vi pratar om de olika aktiviteterna uttrycker flickan 
att hon trivs med att vara med och tycker aktiviteterna 
är ”bra”. I förhållande till vissa aktiviteter uttrycker 
hon dock en större och tydligare entusiasm:

Hur är det med fruktstunden då? (Karin)- 
(Barn 6 pekar på en jätteglad nalle.)
Då blir du jätteglad? (Karin)- 
Ja. (Barn 6)- 
Vad är det som är roligt med fruktstunden då? - 
(Karin)
Fika. Gott. Träffa kompisar. (Barn 6)- 

//
Gillar du alla kompisarna här? (Karin)- 
Ja-a. (Barn 6)- 
Så du blir inte arg någon gång på dina - 
kompisar? (Karin)
Ne-ej. (Barn 6)- 

Barn 6 gillar dock inte att måla och pyssla:
Är det något du - inte gillar av det här? (Karin)
Inte den. (Pekar på måla och pyssla). (Barn 6)- 
Inte den? Hur känns det då? (Karin)- 
Jag får ont i huvudet då. (Barn 6)- 
Du får huvudvärk då? (Karin)- 
Ja-a. (Barn 6)- 
Du tycker inte att det är roligt? (Karin)- 
Nej. (Barn 6)- 
Är det svårt? (Karin)- 
Ja-a. (Barn 6)- 

Om Barn 6 gillar att träffa sina kompisar så beskriver 
hon mötet med de vuxna på ett annat sätt:

Dom vuxna då? Hur är det att träffa dom, då? - 
(Karin)
Dom pratar. (Barn 6)- 
Dom pratar? Pratar dom för mycket? (Karin)- 
Ja. (Barn 6)- 

I ett försök att avrunda intervjun och sammanfatta 
vad gruppträffarna betyder för barnen frågar jag om 
de kan beskriva hur de känner sig när de ska gå till en 
gruppträff och hur det känns när de ska gå därifrån. 
Barn 6 pekar på nallar som får visa hur hon känner det 
och jag tolkar det som att hon känner sig glad när hon 
ska komma till gruppträffarna och lite mindre glad när 
hon ska gå hem. När vi avrundar intervjun tar hon ännu 
en gång upp kompisarnas betydelse:

Jaha! Vad bra. Finns det något mer jag borde - 
fråga om, tycker du? (Karin)
Ja, om den. (pekar på en jätteglad nalle) (Barn - 
6)
Ska jag fråga dig varför du är glad? (Karin)- 

Ja. (Barn 6)- 
Varför är du glad när du är här? (Karin)- 
Träffar kompisar. (Barn 6)- 
Du tycker om att träffa kompisarna här? - 
(Karin)
Ja-a. (Barn 6)- 

Vid uppföljningsintervjun har Barn 6 blivit tolv 
år. Hon deltar då inte i skolbarnsprogrammet utan 
i ”fritidsklubben”. Jag frågar om hon kan berätta för 
mig vad hon gör på fritidsklubben. Hon berättar att 
hon leker med figurer och gillar att spela vissa spel. Vi 
pratar om ”Hela-människan-hjulet” som fritidsklubben 
repeterar vissa teman från:

Kan du berätta för mig vad du kommer ihåg - 
från det här hjulet? (Karin)
(Tystnad) Det är här mina figurer är. (Barn 6)- 
Det är här dina figurer är? Du leker med dem - 
här? (Karin)
Ja, här. (Barn 6 pekar på ”familje-temat”). Ja, - 
jag leker dom här. (Barn 6)
Du leker med dina figurer när ni pratar om - 
familjen? (Karin)
Japp. (Barn 6)- 
Vad tycker du om det då? Att prata om familjen - 
och leka med figurerna? (Karin)
Hm. Jag vet inte. (Barn 6)- 

I slutet av intervjun framgår det att Barn 6 inte trivs i 
den grupp hon är i:

Jag vill inte vara här. (Barn 6)- 
Nej? Du vill inte vara här? (Karin)- 
Det är så många här. (Barn 6)- 
Är det för många i gruppen, menar du? (Karin)- 
Ja. (Barn 6)- 

Man kan sammanfatta det som att Barn 6 har haft gläd-
je av den sociala tillvaron med kompisarna från början. 
Hon har också uppskattat fikastunden. Vilken nytta 
hon haft av de tematiserade genomgångarna är svårt att 
utläsa från det hon berättar. Det finns en risk att nivån 
på programmet inte varit anpassat till flickans intresse 
eller förmågor. Men eftersom träffarna inneburit nya 
och roliga kamratkontakter och gott fika så är hennes 
upplevelse av programmet övervägande positivt. Men 
uppföljningsintervjun kan tolkas som att Barn 6 inte 
känner sig delaktig i gruppen. Under den sista intervjun 
nämner hon heller inte kompisarnas betydelse.

Barn 7
Barn 7 är nio år. Hon kan berätta utförligt vad man gör 
vid de olika gruppträffarna och verkar minnas många 
av aktiviteterna. Hon berättar att hon gillar att komma 
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till gruppträffarna eftersom det alltid händer saker där. 
Hon gillar att pyssla och tycker fikat är viktigt. Hon 
berättar också att hon var fundersam första gången 
hon skulle till gruppverksamheten, men sedan dess har 
hon alltid varit glad att komma till träffarna. Hennes 
föreställningar om vad det var för verksamhet, innan 
hon varit där, beskriver hon såhär:

Jag trodde typ att det skulle vara tråkigt – att - 
föräldrarna skulle prata .och vi skulle prata. 
Bara prata. Men det var ju riktigt roligt här, 
faktiskt. Innan trodde jag att det skulle bli 
tråkigt. (Barn 7)

Flickan berättar att det är viktigt med både de sociala 
inslagen, men också innehållet i de tematiserade 
diskussionerna:

Allting är roligt här. Men det roligaste är nog - 
när vi tar fikapaus och fruktstund. (Barn 7)
Mm. Men det här som du trodde var tråkigt - 

– att bara prata – det gör ni också en del, väl? 
(Karin)
Ja, men vi får ju göra roliga saker också. Måla - 
och pyssla och leka. (Barn 7)
Ja. Och pratet det är ganska tråkigt, då?- 
Neeej. Jag tycker faktiskt inte det. Det är - 
viktigt det vi pratar om. Jag tycker det är 
viktigt. Till exempel viljan. Till exempel om 
någon säger ”hej, vill du följa med mig hem” 
då ska man säga ”Nej!” För det är farligt att 
gå hem med främlingar. Så då måste man 
säga ”Nej!”. Om någon säger ”Ge mig en kram, 
gumman” och man inte vill – då ska man säga 

”Nej!” eller gå undan. (Barn 7)

Jag tolkar det som att Barn 7 tycker att ”pratet” har 
varit värdefullt och intressant. Det verkar ha gett henne 
insikter och beredskap. I intervjun pratar vi om många 
olika sorters känslor som Barn 7 menar att de gått 
igenom när de arbetat med Hela människan-hjulet. 
Men frågan om vad dessa diskussioner eller kunskaper 
innebär för Barn 7 är svårtolkat:

Är det bra att prata om känslor så här? (Karin)- 
Ja. Det är bra. (Barn 7)- 
Mm. Har det blivit lättare att prata om känslor, - 
även när du inte är här? (Karin)
Ja. Det har blivit lite lättare. Förut i skolan - 
kunde jag knappt någon matte alls. Kunde 
knappt förskolans matte. Men nu har det gått 
framåt. (Barn 7)
Jaha? Hur hänger det ihop då?- 
Jag vet inte riktigt. Men jag har fått mera hjälp. - 
I skolan. I slutet av lektionerna. Så nu går det 
mycket bättre! (Barn 7)

Vad roligt! (Karin)- 
//
Mm. Förut tyckte jag det var töntigt att be om - 
hjälp. Jag vet inte riktigt varför. Men nu tycker 
jag inte det längre. Jag vet inte varför, faktiskt. 
Men det är lättare att be om hjälp nu. (Barn 7)
Vad bra! Är det något du lärt dig på - 
gruppverksamheten här – att be om hjälp? 
(Karin)
Neej? Jag vet inte. Jag vet inte varför det är - 
lättare nu. Men det är det. (Barn 7)

Barn 7 associerar ”prata om känslor” med att ha fått 
mera hjälp med matten i skolan. Hon reflekterar också 
över att hon numera inte tycker det är ”töntigt” att be 
om hjälp – något hon tyckte tidigare. Det ligger nära till 
hands att tolka denna associering som ett uttryck för att 
gruppverksamheten inneburit att Barn 7 fått lättare att 
be om hjälp. Barn 7 ger många exempel på aktiviteter 
som gett henne nya kunskaper och hon ger exempel på 
tankar som dykt upp i samband med aktiviteterna. En 
del lärdomar är konkreta:

Jaha. Kroppen då? (Ett av temana) Vad har ni - 
pratat om där? (Karin)
Mm kroppen. Hm. En sak jag lärt mig är att - 
man ska skydda kroppen från solen. Att man 
kan bränna sig annars. Jag har bränt mig en 
gång. Det gjorde jätteont! Jag visste inte att 
man kan använda en kräm som skydd. Men det 
lärde jag mig här. (Barn 7)

Barn 7 berättar om många aktiviteter och teman, och 
kan beskriva vad hon lärt sig eller hur viktigt det har 
varit för henne. Hon förefaller trivas med alla aktivi-
teter och med såväl de vuxna som barnen. Gruppverk-
samheten förefaller ha betytt mycket för Barn 7.

Några år senare träffas vi igen för en 
uppföljningsintervju. Barn 7 berättar att hon 
fortfarande trivs mycket bra med att komma till 
gruppträffarna. Att träffa kompisarna förefaller nu har 
blivit mycket viktigt.

Ja, först så tänkte (mamma/pappa) såhär - 
att jag behövde lite mer kompisar och så 
att jag kan leka med dom på fritiden fast 
nu tycker jag det är så roligt att vara här för 
jag har så många bra kompisar här och så. 
Jag har så roligt här! (Barn 7)
Ok? Det är själva kompisarna här som du - 
tycker om att träffa?(Karin)
Ja (skrattar). (Barn 7)- 

Hon gillar också att det finns repetitioner av tidigare 
teman:
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Det är bra. Man kommer ihåg bättre. Man - 
kanske kommer ihåg tills man blir stor. 
(Barn 7)

Till denna intervju är det också tydligt att gruppen har 
arbetat med temat om ”funktionshinder” – vad som är 
funktionshinder och vad det betyder i barnens liv att 
föräldrarna har funktionshinder:

Det är kanske att man har typ adhd - 
eller damp eller en skada i hjärnan. Jag 
känner en som knappt kan gå. Han har 
ett funktionshinder i kroppen. Han åker 
rullstol. Men han vill gå. (Barn 7)

//
Ibland är det jobbigt när (mamma/pappa) - 
blir så arg och så. (Han/hon) har börjat 
med en ny medicin och (han/hon) har sagt 
att (han/hon) kommer att bli dubbelt så arg 
//. Det är jobbigt. (Barn 7)
Mm. Har du fått något sätt att skydda - dig, 
då? Jag tänker att det måste vara ganska 
svårt när ens (mamma/pappa) // blir sådär 
arg? Har ni pratat om vad du kan göra då? 
(Karin)
Nej. (Barn 7)- 
Men ni har pratat om att det kan vara ett - 
funktionshinder att vara så arg? (Karin)
Ja. Att adhd är ett funktionshinder. (Barn - 
7)

//
Behöver du hjälp med saker som inte din - 
mamma eller pappa kan hjälpa dig med för 
att de har ett funktionshinder? (Karin)
Ja, dom kan inte hjälpa mig med läxorna, - 
men då kan jag gå hit och få hjälp. Med 
matte och svenskaläxa. Fast ibland kan 
(mamma/pappa) hjälpa mig med matten, 
när det inte är för svårt. Annars kan jag få 
hjälp här och det är bra. (Barn 7)

//
Jag och Nn (kompis på gruppträffen) bru-- 
kar prata med Nn (gruppledare) om det här 
med funktionshinder. Varje tisdag pratar 
vi om vad som är ett funktionshinder, att 
man kan ha funktionshinder i kroppen eller 
huvudet och så. Som adhd och så. Då bru-
kar vi spela typ teater, vi visar känslor, det 
pratar vi mycket om – det här med känslor. 
(Barn 7)

Barn 7 verkar engagerad i de teman som repeteras 
i tisdagsklubben. Kompisarnas betydelse har också 
blivit tydligare jämfört med den första intervjun. I 

den senare intervjun pratar inte Barn 7 om vikten av 
fika till skillnad från förut, däremot om betydelsen av 
kompisarna. Programmet förefaller ligga väl i linje 
med barnets intressen och förmåga att tillgodogöra sig 
innehållet. Det förefaller också viktigt för Barn 7 att 
delar av skolbarnsprogrammet repeteras.

Sammanfattning
Barnen som har berättat om sina upplevelser av 
gruppverksamheten är ungefär lika gamla, men 
befinner sig på olika utvecklingsnivåer. De har alla 
deltagit i en stor del av den första skolbarnsgruppens 
verksamhet och sedan fortsatt till fritidsklubbens 
verksamhet. Tre av fyra barn valde att delta i en 
uppföljningsintervju efter cirka tre år.

Mellan det första intervjutillfället och det andra 
finns en del skillnader värda att notera. Eftersom 
barnen var tre år äldre eller yngre vid de olika 
intervjutillfällena följer naturligtvis vissa skillnader 
till följd av detta. Samtidigt är det svårt att veta vad 
som hör samman med barnens utvecklingsnivåer (t.ex. 
förmåga att berätta om gruppverksamheten) och vad 
som hör samman med annat.

De yngre barnen framhåller enhälligt att fika, lek 
med kompisar och fri lek är mycket viktigt. Fika och 
fri lek med kompisar verkar vara grundläggande för 
känslan att verksamheten upplevs positivt. När det 
sedan gäller olika aktiviteter som pyssel uttrycker 
vissa att det är kul att pyssla, medan andra tycker 
att pysslande är tråkigt. När det gäller genomgångar 
av olika teman framträder en splittrad bild. Några 
barn uttrycker att temana är tråkiga, jobbiga eller 
ointressanta medan andra barn beskriver temana som 
viktiga och intressanta. De äldre barnen och barnen 
utan egna intellektuella begränsningar verkar ha mer 
intresse i tematiserade diskussioner jämfört med de 
andra barnen. Men med hänsyn till hur barnen pratar 
om leken, kompisarna och fikat bedömer jag att barnen 
uttrycker att deras deltagande i gruppverksamheten har 
ett positivt värde för dem sammantaget.

De äldre barnen nämner i mindre utsträckning 
betydelsen av fika och lek med kamrater, samtidigt 
som ett av barnen påtalar att hon numera har fått 
varaktiga kompisar i gruppverksamheten och att det är 
bra för henne. Barn 6, som i första intervjun berättade 
om kompisarnas betydelse, verkar vid det senare 
intervjutillfället sakna motivation att delta. Barn 6 
förmedlar kanske en känsla av utanförskap. Barn 5 och 
Barn 7, däremot, visar på flera sätt i intervjuerna att de 
tematiserade diskussionerna i tisdagsklubben känns 
meningsfulla, även om de kan ge upphov till ledsamma 
känslor. Barn 7 framhåller också att det känns bra att 
repetera teman. Jag fick inga synpunkter från barnen 
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om att de skulle vilja ändra innehållet i tisdagsklubbens 
verksamheten.

vad säger föräldrarna?
Under projekttiden har femton föräldrar, varav tre par, 
deltagit i föräldragruppverksamheten. Tre intervjuer 
har genomförts med pappor som deltar i gruppverk-
samheten för vuxna och har barn som deltar i grupp-
verksamheten. Tre intervjuer har även genomförts med 
mammor som deltar i gruppverksamheten och har barn 
i gruppverksamheten. Bland de intervjuade finns två 
föräldrapar. Bland föräldrarna finns det några som del-
tagit sedan starten av verksamheten och några som an-
slutit senare. Intervjuerna har genomförts i enrum med 
alla föräldrarna. Föräldraparen har alltså inte intervju-
ats tillsammans. Av anonymitetsskäl kallas mammor 
och pappor för föräldrar, liksom i tidigare avsnitt.

Vid bearbetningen av intervjuerna har jag 
sammanställt vad som enligt föräldrarna har stärkts 
eller förbättrats för dem eller deras situation – som hör 
samman med deras deltagande i gruppverksamheten. 
Vid sidan av vad föräldrarna tar upp som stärkt dem 
eller förbättrat deras livssituation – som de menar 
hör sammans med deltagandet i gruppverksamheten 

-  finns också andra viktiga berättelser. Dessa berättelser 
får utgöra en bakgrund till det senare avsnittet om vad 
som enligt föräldrarna har stärkts eller förbättrats.

De berättelser som får utgöra en bakgrund handlar om
upplevelsen av att ”ha problem med” eller ••
att ”ha problem”
föräldraskap i uppförsbacke••
att ramla mellan stolar.••

Upplevelsen av att ”ha problem med” 
eller att ”ha problem”
Ibland har jag ställt direkta frågor om vad föräldrarna 
menar att de har gemensamt med de andra föräldrarna 
i gruppen. Ibland har temat kommit upp av andra 
anledningar i intervjuerna.

En del föräldrar formulerar vad föräldrarna i föräld-
ragruppen har gemensamt med varandra som en erfa-
renhet av att ”ha problem” eller att inte få tillräcklig 
hjälp med de problem som föräldrarna upplever:

Ja … jag vet inte hur jag ska säga … men vi - 
har väl något gemensamt problem … med att 
få ut vad vi behöver hjälp med … och så. Inte 
vet jag. Att vi har problem. (Förälder)
Att det är svårt att uttrycka vad ni behöver hjälp - 
med? (Karin)
Det är svårt att förklara … (Förälder)- 

En förälder menar att alla har erfarenheter av att ha 
ont om pengar, sakna jobb eller sysselsättning eller att 

man arbetar i daglig verksamhet. Man skulle kunna 
tolka det som att även denna förälder beskriver att det 
gemensamma är att föräldrarna ”har problem” genom 
att peka ut situationen med brist på jobb, sysselsättning 
och pengar, även om föräldern också pekar på att det 
gemensamma är att alla är föräldrar och har barn:

Vad tänker du om att ni har gemensamt, ni - 
föräldrar? (Karin)
Att vi är föräldrar, att vi har barn och familjer. - 
// Ja och sen … och att vi kanske inte har så 
bra ekonomi, många har inga jobb, många är 
hemma. Många har speciella verksamheter. 
(Förälder)
Vad menar du med speciella verksamheter? - 
(Karin)
Ja, jag jobbar på en speciell verksamhet. - 
(Förälder).
Är det en daglig verksamhet? (Karin)- 
Ja, just det. Många har det här. (Förälder)- 
Ja, jag förstår. (Karin)- 
Ja och många har ont om pengar. (Förälder)- 

En förälder berättar att alla de andra i gruppen har 
olika problem, som föräldern inte känner igen själv. 
Föräldern menar i stället att det alla har gemensamt är 
att alla gått i särskolan.

Jag kände att jag inte hörde hit. Jag var inte - 
som dom andra. Dom hade problem som jag 
inte kände igen. (Förälder)
Du kände inte att du passade in? (Karin)- 
Ne-ej. Jag kände att jag liksom var ett huvud - 
bättre (skratt) än dom som var här. // Nej, jag 
kände att … dom hade så mycket problem … 
alltså. Jag har också gått i särskolan, men det 
enda jag har problem med är att skriva. Det 
kan inte jag, va. Och räkna kan jag inte, men 
med räknedosa kan jag. Läsa, kan jag. Men 
skriva kan jag inte. Det är svårt. (Förälder)

//
Vad tycker du att du har gemensamt med - 
domde andra föräldrarna som går här? (Karin)
Att domde har gått i särskolan. (Förälder)- 

Det föräldrarna uttrycker att de har gemensamt har i 
stor utsträckning att göra med erfarenheter av att ”ha 
problem” eller ”ha problem med”. Jag tolkar det som 
att föräldrarna berättar om problem med lite olika 
bakgrunder. Man kan se det som att vissa föräldrar ger 
uttryck för upplevelser av problem inom begränsade 
områden (som att ha problem med att skriva) medan 
andra pratar om problem som rör fler delar av 
livssituationen (som att sakna jobb och inkomst). En 
förälder uttrycker att det föräldrarna har gemensamt är 
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att de har gått i särskola, vilket inte är beskrivet som ett 
problem.

Föräldraskap i uppförsbacke
I intervjuerna har jag ställt frågor om hur föräldrarna 
ser på sin vardag som förälder med de problem, 
svårigheter eller funktionsnedsättningar som de har 
beskrivit. I flera intervjuer har jag använt beskrivningen 

”föräldraskap i uppförsbacke”13 och frågat om de tycker 
att den bilden stämmer med deras erfarenheter och vad 
som i så fall skapar själva uppförsbacken. Eftersom 
jag var intresserad av om gruppverksamheten bidragit 
till att stärka föräldrarna i deras föräldraskap, var 
det viktigt att fråga om föräldrarnas erfarenheter 
av svårigheter i föräldraskapet som de i något 
avseende relaterade till de problem, svårigheter eller 
funktionshinder de menar att de hade. Läsaren bör 
dock vara medveten om att jag inte på samma sätt 
frågat föräldrarna om de kunde känna igen sig i en 
beskrivning av ett föräldraskap i medvind. Den bilden 
hade kunnat utgöra en kontrast mot den beskrivning 
som nu finns, men för detta saknas alltså material.

Föräldern i intervjun nedan beskriver sig ibland som 
”handikappad” och ibland som att ha problem med att 
skriva. Man skulle kunna beskriva denna uppförsbacke 
i föräldraskapet som en kombination av att sakna vissa 
förmågor (som att kunna hjälpa sina barn med läxor) 
och samtidigt inte få hjälp av andra när de egna förmå-
gorna inte räcker till för barnens behov. Uppförsbacken 
kan också beskrivas som att återkommande nekas hjälp 
trots insikter om att hjälp behövs:

Vad betyder det då … att man har gått i - 
särskola och är förälder …  är det nåt speciellt 
med det? (Karin)
Ja, folk tror inte att man kan klara av saker - 
och ting. (Paus) Det kunde jag inte heller 
tidigare. Med de stora barnen. Man fick ju 
barn över en natt bara. Då hade jag ingen 
erfarenhet. Första familjebiten kraschade med 
en gång. (Förälder)

//
Mm. Ibland sägs det att om man är förälder - 
och har ett kognitivt funktionshinder  har svårt 
att skriva eller har gått i särskola och så … så 
är det lite som att vara förälder i uppförsbacke. 
Håller du med om det? (Karin)
Ja, det gör jag. När barnen går i vanlig skola - 

… och jag inte kan deras matte och skriva och 
sånt. Engelska har jag ju aldrig hållit på med. 
Och när barnens (mamma/pappa: den andra 
föräldern) skulle hjälpa barnen … (han/hon) 

13  Beskrivningen är hämtad från en sammanfattning i 
kunskapsöversikten (Socialstyrelsen 2005, sid. 30).

hade gått i vanlig skola i flera år, men (han/
hon) kunde ju inte heller. (Han/hon) blev bara 
arg och kastade deras böcker. Sen började ju 
barnen också kasta sina böcker. Och jag kunde 
inte alls hjälpa dem. Vi sökte hjälp för det här 
på soc, men då sa dom att dom inte sysslar 
med sånt här. Och då skulle dom ha sagt att vi 
skulle söka hjälp hos skolan, men det gjorde 
dom inte. Och vår gode man kände inte heller 
till det här. (Förälder)

//
Hur tycker du det är att vara förälder? (Karin)- 
Ja, hade man fått hjälp vid första starten så - 
hade det nog varit bra. Det är jobbigt när det 
inte fungerar. Och fast man säger till så får 
man ändå ingen hjälp. När vi hade en hemma-
hosare14 hos oss, då var det bra. Men när hon 
slutade då började det gå utför. Så det kan 
vara ganska svårt att vara förälder när man är 
ensam. (Förälder)

Föräldern beskriver föräldraskapet som ”ensamt” trots 
att föräldern lever i en relation med den andra föräldern. 
Det kan tolkas som att föräldern tycker att det behövs 
stöd från en person utanför familjen. Föräldern 
beskriver också tiden när det fanns en ”hemma-
hosare” i familjen som en bra tid i familjen. Förälderns 
uppförsbacke i föräldraskapet handlar mycket om en 
brist på stöd.

Andra föräldrar beskriver uppförsbacken som en 
ständig brist på pengar eller upplevelsen att andra 
professionella ”lägger sig i” deras föräldraskap.

Att falla mellan stolar
Flera föräldrar tar upp att de inte vet vart de ska vända 
sig för att få hjälp. Många berättar också att de har 
skickats mellan t.ex. olika myndigheter som handlägger 
olika insatser:

Har det blivit lättare för dig att veta vart du - 
kan vända dig, sedan du börjat gå hit till 
Björkgården? (Karin)
Ne-ej. Det tycker jag är jättesvårt. Jag har - 
alltid tyckt att det är svårt att fråga. Jag tycker 
det är jättesvårt att veta vem jag ska fråga om 
vad. Jag tycker det är svårt. Jag ber om hjälp 
ibland, men då säger de alltid att ”nej, det är 
inte mig du ska fråga om det där”. Och jag får 
aldrig veta vem jag ska fråga. Jag förstår inte 
det där. (Förälder)
Är det ofta så? Att du ber om hjälp, men inte - 
får veta vem du ska fråga? (Karin)
Ja. (Förälder)- 

14  Hemterapeut
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Flera föräldrar berättar om att ”deras problem” inte hör 
hemma någonstans:

Men dom problem jag har … det har jag - 
förstått … det ligger mer hos socialtjänsten 
egentligen. Det är såna problem jag har. Det 
hör inte till LSS. Förut sökte jag personlig 
assistent. Men då kom det fram att det var så 
komplicerat alltihopa … i familjen … så jag 
skulle söka en kontaktperson på socialtjänsten 
i stället för en personlig assistent. Den 
personliga assistenten ska följa med ut och 
fika och så, men när man berättade hur det 
var hemma. Då låg det inte på deras bord, sa 
dom. Då fick jag ett avslag då. Då blev jag 
överlämnad till socialtjänsten. Men där rann 
det ut i sanden. (Förälder)

Sammantaget framträder en bild där många föräldrar 
upplever att de har problem i sitt föräldraskap, eller 
problem i relation till samhället (brist på jobb, brist 
på pengar) som sannolikt innebär en större utsatthet 
i föräldraskapet. Många önskar mer hjälp i familjen, 
men har upplevt att bli nekade detta. Många har också 
upplevt att inte få hjälp när de ber om det för att deras 
problem inte är någons ansvar eller är någon okänds 
ansvar. 

vad har förbättrats för föräldrarna?
Vid bearbetningen av intervjuerna framträder 
fyra teman som föräldrarna berättar om i positiva 
ordalag. Jag har valt att tolka dem som betydelsefulla 
för föräldrarna och att de hör samman med deras 
deltagande i gruppverksamheten. Det handlar 
om ”kunskap om myndigheter”, ”en uppbyggande 
gemenskap”, ”vänner, kompisar och bekanta” samt en 

”innehållsrik fritid”.

Kunskap om myndigheter
Föräldrarna berättar om information och kunskap som 
varit värdefull för dem och som de tagit del av under 
tisdagsträffarna. Det tema som framträder tydligast 
handlar om en ny kunskap om myndigheter.

En förälder berättar om att nu veta vem föräldern 
ska ta kontakt med och att behöva skriva till 
myndigheterna, vilket föräldern inte haft kunskap om 
tidigare:

Och nu säger dom [ledarna på - 
gruppverksamheten?] att man måste göra en 
ansökan. Och genom att jag inte kan skriva 
så … men då sa Nn [en inbjuden gäst till en 
gruppverksamhetsträff] att om man går till 

en handläggare … och inte kan skriva … då 
ska dom hjälpa en att skriva ner det man 
vill. Dom ska hjälpa mig med det. Så sa hon. 
Och kuratorn som sa att jag skulle gå hit (till 
Björkgården) – hon sa ju att här skulle jag få 
hjälp att få kontakt med socialtjänsten och 
så. Om jag behövde. Men det fungerar ju inte. 
Ingen hjälper mig att skriva. (Förälder)
Så det du säger är att du fick reda på vad som - 
borde hjälpa dig, men du känner ändå att det 
inte har blivit någon sådan hjälp? (Karin)
Ja, jag vet att Nn är min kontakt till - 
socialtjänsten. Att om jag har problem hemma 
ska jag ta upp det med henne. Och det har jag 
gjort många gånger. Men det har inte hänt 
något. Men nu har jag fått reda på att man 
måste skriva. Det fick jag veta här. Men det 
kan ju inte jag. Så jag vill få hjälp med att 
skriva. Det vill jag. (Förälder)

En förälder har fått insikter i att tillhöra en grupp som 
lätt blir utnyttjad och fått veta vart man kan vända sig:

Ok. Polisen har varit här också? (Karin)- 
Ja, polisen har varit här. Vi pratade om att vi - 
som har gått i särskolan lätt blir utnyttjade. Att 
man inte ska vara rädd och så. (Förälder)
Ja? Var det en ny kunskap för dig? (Karin)- 
Ja. Det var bra att veta. Och så vet jag vem - 
jag kan vända mig till om det händer något. 
(Förälder)
Ja? Du har ett namn på en person? (Karin)- 
Ja, det har jag. (Förälder)- 

Information om vad särvux är har visat sig ha stor bety-
delse för en av föräldrarna. Citatet belyser också hur de 
andra föräldrarnas erfarenheter kan ha stor betydelse:

Och sen har någon från särvux varit här? - 
(Karin)
Ja, det var jättebra. Jag visste inte att särvux - 
fanns. Alltså det var en tjej som går här. Hon 
berättade om särvux och hon ville bjuda hit 
sin lärare att berätta om det här. Jag hade 
ingen aning om att det fanns. Jag anmälde mig 
samma dag som den där läraren var här. Hon 
tog med sig blanketten. Så det där var viktigt 
för mig. (Förälder)

Ibland är det inte en kunskap om myndigheterna som 
föräldrarna berättar om utan snarare att de fått tillgång 
till personal som kan lotsa dem rätt bland myndigheter 
och myndighetspersoner:

Du har fått någon mer att vända dig - 
till?(Karin)
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Ja, faktiskt. Någon som man känner kan hjälpa - 
en till slut. Det kände man nog inte förr, men 
det är lättare nu. Man vet att man kan få hjälp 
nu. För om det är svårt kan dom [personalen 
på Björkgården] hjälpa en att tala om vart man 
ska vända sig. (Förälder)
Det handlar om att hitta rätt person, är det så - 
du tänker? (Karin)
Ja, precis. Och nu finns det personer som man - 
kan fråga – vart ska jag vända mig? (Förälder)
Och det har blivit lättare sedan du började - 
här? (Karin)
Ja, annars vet man ju inte vart man ska vända - 
sig. Jag har ju inte vetat vad jag har rätt till heller, 
tidigare. Eller vart man ska vända sig? Man kan 
bli kopplad hit och dit utan att få hjälp. Ingen vet 
någonting, liksom. Men nu vänder jag mig hit i 
stället [till Björkgården]. Det finns alltid någon 
här som kan tala om vart jag ska vända mig. Det 
betyder mycket för mig. (Förälder)

En uppbyggande gemenskap
Att mötas regelbundet tycker flera föräldrar är 
givande och meningsfullt. Gruppträffarna förefaller 
ha inneburit att en gemenskap i gruppen vuxit sig 
stark. Gemenskapen eller samhörigheten innebär att 
föräldrarna blivit stärkta på olika sätt.
De flesta föräldrar berättar också att de särskilt 
uppskattar att bli bjudna på fika, något barnen också 
påtalat:

Ja, fikat är bra. Barnen gillar fikat. Jag med. - 
Man har inte råd att fika ute. En gång på 
MacDonalds, kanske. Inte mer. Man har inte 
råd. (Förälder)

En del föräldrar ger uttryck för att det blir en slags 
avlastning i vardagen att komma på tisdagsträffarna:

Ja, det är ju att man får träffa dom andra och - 
prata om saker som man känner igen. Det är 
lite avlastning att komma hit. Det är skönt. 
(Förälder)

En förälder berättar att det är positivt att kunna få ge 
råd till andra. Man kan tolka det som att föräldern 
tycker att gruppverksamheten gett upphov till en 
samhörighetskänsla:

Ja. Jag har gett mycket råd till folk … eftersom - 
jag har ganska mycket erfarenhet. Dom har 
frågat mig om ganska mycket. Jag kan ge råd 
att: ”så borde jag ha gjort” (Förälder)
Du har gett råd som du hade velat ha tidigare? - 
(Karin)
Ja. Precis. (Förälder)- 

Jaha. Och då har det känts bättre att komma - 
hit? (Karin)
Ja. Jag har liksom hjälpt till och gett råd och - 
då har det känts bättre. (Förälder)

//
Kan du beskriva vad dom här träffarna - 
betyder för dig?
Man kan dela med sig av sina erfarenheter. - 
Man kan lyssna. Jag kan lyssna om någon vill 
prata ut. Jag säger inte hur man ska göra, utan 
jag lyssnar. Och det stannar hos mig. Och så 
fikar vi och så.
Är fikat viktigt? (Karin)- 
Jo. Det blir som en träffpunkt. Man pratar - 
om allt som varit och vad som är på gång. 
(Förälder)

//
Ja, det måste vara värdefullt. Ehum. Om du - 
tänker tillbaka – vad tycker du att du har lärt 
dig av det här? Något speciellt? (Karin)
Ne-ej. Inget speciellt. Nej … men … man - 
kanske har lärt sig att visa större hänsyn. Att 
alla har en talan. Att alla måste ju kunna få en 
chans att prata. Det tror jag. (Förälder)

Samma förälder påpekar också senare i intervjun något 
som kan tolkas som stärkande effekter av mötena:

Mm. Jag förstår. Vad tycker du är riktigt bra - 
med dom här träffarna? (Karin)
Att det vi vill kommer fram på dom här - 
träffarna. Att det är för våran skull. Att vi får 
säga vad vi vill. Vissa myndigheter kör över 
en. Men här lyssnar alla på vad man säger. 
(Förälder)

Ett annat exempel som kan tolkas som ett tecken på 
att det har utvecklats en samhörighet i gruppen visar 
följande citat på:

Skulle du kunna hävda att din vardag har - 
blivit lite lättare sedan du började här? Att det 
hjälper dig under veckorna? Att du vet att du 
kan komma hit varje tisdag? Är det något som 
underlättar för dig? (Karin)
Man ser fram emot att komma hit. Och man - 
vet att när man kommer hit kan man fråga 
saker. Kommer inte någon, så frågar alla – var 
är den personen? Man saknar dom som inte 
dyker upp. (Förälder)
Och det är också viktigt? Att man känner att - 
man räknas? (Karin)
Ja. Precis. Det är som en sekt! (skrattar) - 
(Förälder)

En annan förälder menar att den stärkande känslan 
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håller i sig även efter mötena:
Ja? Kan du beskriva det här lite till, tror du? - 
Vad det betyder för dig att komma hit .? (Karin)
Ja, det stärker mig enormt. Det känns när - 
jag kommer hem, också. Att jag varit här. 
(Förälder)
Mm (Karin)- 
Utan att någon har sagt hur jag borde göra eller - 
att jag har gjort fel. (Förälder)

Ytterligare en förälder har upplevt en gemenskap på 
tisdagarna och berättar samtidigt att just tisdagar är 
sådana dagar när föräldern brukar göra något litet extra 
med sitt barn:

OK. Vad tycker du är riktigt bra med de här - 
träffarna? (Karin)
Ja, gemenskapen. Och så att vi gör saker - 
tillsammans. Man tar ett steg längre fram. Så 
känns det. (Förälder)
Att du växer lite när du är här? (Karin)- 
Ja, precis. Tisdagar är bra dagar. Dels är jag här, - 
dels brukar jag göra något trevligt med min 
dotter efteråt – bara hon och jag. (Förälder)
Så tisdagarna är bra dagar bland annat för att - 
det är träffar här på tisdagarna? (Karin)
Ja, absolut. (Förälder)- 

En förälder har sett en tydlig förändring hos sig 
själv som man kan tolka som en nyvunnen lust eller 
nyfunnen ork:

Ja, jag har fått lättare att prata med andra än - 
jag hade innan jag kom hit. // Jag har mera 
lust att göra saker. Jag vågar gå ut. Jag har fått 
mera kött på benen. Jag kommer gärna hit även 
om jag inte lär mig så mycket helt nytt. Och 
så känner jag för de andra som kommer hit. 
(Förälder)

Varaktig kunskap?
Under intervjuerna har också flera frågor handlat 
om de specifika teman (t.ex. husmanskost) som 
gruppverksamheten behandlat. Det rör sig om teman 
som föräldrarna har önskat veta mer om. Till temat 
har speciellt insatta personer bjudits in (vid temat 
husmanskost kom en dietist och berättade). I många 
fall minns föräldrarna fragment av dessa som de 
har berättat om i intervjuerna. I vissa fall är det 
möjligt att tolka det som att nya kunskaper från dessa 
genomgångar har betydelse även efter genomgången:

Husmanskost:
Sen har ni haft ett annat tema - 

”Husmanskost”?(Karin)
Ja, det kom en tant från Uppsala. Det var bra. - 

Hon visade hur mycket sockerbitar det är i en 
flaska läsk. Hon hade sockerbitar i en flaska. 
Det är massor av socker! Massor av kalorier. 
Och sen sa hon att man kan bli tjock av light-
läsk också. (Förälder)

Barnsjukdomar och olycksfall:
Jag förstår. Barnsjukdomar och barnolycksfall - 
har ni pratat om? (Karin)
Ja, de har varit mycket förkylda. Sjuka och så. - 
(Förälder)
Dina barn? (Karin)- 
Ja, dom har varit sjuka. Förkylda. Feber och - 
sånt. Det är för att det finns virus. Så är det. 
Det är därför de blir sjuka.
Javisst. Har du lärt dig det här? (Karin)- 
Ja, virus. Det är kroppen som gör det. - 
(Förälder)
Javisst. Precis. Och det har ni pratat om här? - 
(Karin)
Ja. (Förälder)- 

Ekonomi:
Ekonomin var viktig. Det var något om fem - 
fingrar – jag minns inte nu, men - om vilka 
saker man måste betala för att det ska fungera. 
Mat, hyra, el … jag minns inte vad som ingick. 
Jag har glömt vilka det var. Men det var bra. 
(Förälder)

Genomgående uttrycker föräldrarna att de varit 
nöjda med temana, men det är svårt att veta om 
föräldrarna haft nytta av kunskapen i sitt vardagsliv. 
Att föräldrarna i mycket stor utsträckning valt temana 
själva och att de inbjudna gästerna oftast anpassat sin 
information efter föräldrarnas förmåga eller intresse 
avspeglas sannolikt i att föräldrarna upplever att de blir 
lyssnade till och räknas och att deras erfarenheter också 
tas i beaktande. Det betyder att även om det i många 
fall inte finns tydliga avtryck i intervjuerna från de 
tematiserade genomgångarna i form av nya kunskaper 
som omsätts i praktiken, så har arbetssättet med 
temagenomgångarna utgjort en grund som utvecklat 
den känsla av gemenskap som är tydlig i gruppen:

Många vet ju inte hur eller var dom ska vända - 
sig om det har hänt någonting. (Förälder)
Mm (Karin)- 
Då bjuder vi hit någon som kan förklara. - 
(Förälder)
Ja. Och det här planerar ni gemensamt – vilka - 
som ska bjudas hit? (Karin)
Ja. Det är vi som bestämmer. (Förälder)- 
Inte personalen? (Karin)- 
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Nej, det är vi. (Förälder)- 
Mm. Är det lätt att enas om vilka som ska - 
komma hit, då? Jag menar, ni är ju många 
vuxna som kan ha olika förslag? (Karin)
Jo, men då kan vi enas om att ta hit dom till - 
olika gånger. Vi tar dom vi hinner med och vi 
hinner ganska många. (Förälder)
Är det bra personer som kommer hit, då? - 
(Karin)
Ja, det brukar det vara. De försöker verkligen - 
svara på våra frågor. (Förälder)
Ja, det måste vara värdefullt. Ehum. Om du - 
tänker tillbaka – vad tycker du att du har lärt 
dig av det här? Något speciellt? (Karin)
Ne-ej. Inget speciellt. Nej … men … man - 
kanske har lärt sig att visa större hänsyn. Att 
alla har en talan. Att alla måste ju kunna få en 
chans att prata. Det tror jag. (Förälder)

Vänner, kompisar och bekanta
Det finns olika beskrivningar vad gäller om och vilken 
typ av vänskap som uppstått under gruppträffarna. 
Värt att notera är kanske att trots den ovanstående 
beskrivningen av en grupp som byggt på samhörighet 
och gemenskap, har det inte nödvändigtvis uppstått nya 
vänskaper. En förälder beskriver det som att hon fått 
fler bekanta, men inte vänner:

Ok. Har du fått nya vänner här? (Karin)- 
Ja, på sätt och vis. Om man träffas på affär`n - 
kan man ju prata och så. Så är det ju. Fast vi 
träffas inte privat. Man har väl blivit … vad 
kallar man det? (Förälder)
Ni är bekanta? (Karin)- 
Ja, precis. Inte vänner, men bekanta. Vi är - 
bekanta. (Förälder)
Ni känner varandra lite? (Karin)- 
Ja. (Förälder)- 

En annan förälder beskriver det som att ha blivit 
kompis med allihopa, men inte ha knutit särskilda 
kontakter till några. Möjligtvis är det i detta fall också 
en beskrivning av att gruppverksamheten gett upphov 
till fler bekanta, men inga nära vänner.

Mm. Ok. Vänner, då. Har du fått några nya - 
vänner sedan du började här? (Karin)
En del kände man ju förut. En del har man lärt - 
känna här. Vi är på något vis som kompisar 
allihopa, här. (Förälder)

Någon förälder berättar att de nya kontakter hon fått 
också är personer som föräldern numera umgås med 
även utanför gruppverksamheten:

Men har ni lärt känna varandra lite mer här? - 

(Karin)
Ja, o ja. Nu ska vi nog snart ut och dansa - 
tillsammans. (Förälder)
Vad roligt! (Karin)- 
Ja. (Förälder)- 
Att ni umgås utanför familjecentralen? (Karin)- 
Ja, absolut. (Förälder)- 

För vissa föräldrar har alltså nya vänskapsband 
utvecklats, för andra har bekantskapskretsen utvecklats 
utan någon nära vänskap.

Innehållsrik fritid
Flera föräldrar tar också upp att verksamheten innebär 
att fritiden blir mer innehållsrik för familjen. Många 
beskriver sin fritid i övrigt som enformig och präglad 
av en brist på ekonomiska resurser:

Är det viktigt för dig att de här träffarna - 
fortsätter här? (Karin)
Ja. Jag skulle bli väldigt besviken annars. Och - 
det här är ju på fritiden. Och vi gör ju aldrig 
något kul på fritiden. Det är inte så roligt att 
bara åka hem efter jobbet. Här händer det ju 
något annat. På fritiden. Och jag har inte råd 
att göra något annars. Så det här är viktigt för 
mig. (Förälder)
Är det viktigt för dina barn också? (Karin)- 
Ja. Det är samma sak för dom. Här händer det - 
ju någonting. Annars händer det ju inte mycket 
för dom. (Förälder)

//
Ok. Finns det något du minns särskilt tydligt - 
härifrån, som du vill berätta om? (Karin)
Ja … (tvekar) … Furuvik. En dagsresa. Det var - 
väldigt roligt. Furuvik. Dit har man ju inte råd 
att åka. Och så fick vi åkband också. Det var 
roligt! När vi bara hade ett barn hade vi råd att 
åka, men nu har vi inte det längre. (Förälder)

Sammanfattning
Många föräldrar beskrev sig som tillhörande en grupp 
som har problem med att få den hjälp de behöver och 
problem som hänger samman med att vara hemma 
utan jobb och i knappa ekonomiska resurser. Dessutom 
beskrevs ständiga erfarenheter av att avvisas av 
myndigheter och få besked att man vänt sig till fel 
person eller med ”fel” ärende. 

Sammanfattningsvis ger intervjuerna med 
föräldrarna en bild av att framför allt tre områden har 
utvecklats eller haft särskild betydelse. Föräldrarna 
har fått nya kunskaper om hur myndigheter fungerar 
och om deras gränser mot varandra. Ibland har 
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man fått praktisk hjälp med att orientera sig bland 
myndigheterna och hjälp att knyta kontakt med 
enskilda myndighetsutövare utifrån behov som 
föräldern själv formulerat. 

Gruppverksamheten har också inneburit att 
föräldrarna upplevt en gemenskap med andra föräldrar 
som de delar erfarenheten med att ”ha vissa problem”. 
Gemenskapen förefaller ha skapat en grund för flera 
föräldrars utveckling mot att känna att deras råd och 
erfarenheter är viktiga och möjliga att använda för att 
hjälpa andra. Denna gemenskap förefaller också ha gett 
föräldrar en känsla av att ”räknas” eller ”bli lyssnad på”. 
Dessa upplevelser sammantaget kan också i vissa fall 
ha inneburit en ökad lust att ta sig för nya saker. Flera 
har också uttryckt att de vågar ställa fler frågor och 
söka mer hjälp. Nya kunskaper om hur myndigheter 
fungerar, vart man kan vända sig med vilka frågor och 
vilken service som finns tillsammans med en ökad 
lust eller förmåga att söka hjälp kan innebära goda 
förutsättningar för en förbättring av vardagen.

Flera föräldrar berättar också att 
gruppverksamheten inneburit en mer innehållsrik fritid, 
både för föräldrarna och för barnen. Att komma till 
gruppverksamheten på tisdagarna är i sig en berikning 
av fritiden genom att många upplever det som ett 
trevligt avbrott i vardagen. Men den rikare fritiden kan 
också förstås i relation till de tillfällen då gruppen gjort 
utflykter.

vad säger personalen?
Sex intervjuer har genomförts med personer som 
fungerat som personal (gruppledare) vid tisdagarnas 
möten. En viss ansvarsuppdelning har funnits; vissa har 
haft ett större ansvar för barngruppernas verksamhet 
och andra för föräldrarnas verksamhet. Intervjuerna 
genomfördes enskilt och fem av intervjuerna spelades 
in på band. Vid det sjätte intervjutillfället avböjde 
informanten att använda bandspelare varför intervjun 
i stället antecknades. Coachen är en av de sex 
informanterna och denna person kallas ”gruppledare” 
precis som de andra informanterna. Intervjuerna ägde 
rum under våren 2008.

Betydelsen av gruppverksamheten  
för barnen
Flera av de intervjuade gruppledarna skiljer mellan 
barn med egna funktionsnedsättningar och barn utan 
egna funktionsnedsättningar när de resonerar om 
barnens behov av gruppverksamheten. Flera framhåller 
att barn med egna funktionsnedsättningar har fler 
vuxna som ser dem och dessa barn därigenom har fler 
skyddsnät, medan barn utan funktionshinder saknar 

dessa skyddsnät.
Ok. Då undrar jag hur du ser på barnens behov - 
av den här verksamheten? (Karin)
Stort! Jättestort! Och jag tror att dom barn som - 
har en förälder med funktionshinder som själva 
inte har något sådant – dom har nog det allra 
största behovet av den här verksamheten. Att 
se det här att ”det är inte mitt fel”, och ”jag har 
rätt att vara som jag är, men mina föräldrar 
behöver hjälp med en hel del saker”. Det är 
första gången dom får höra det. Så är det tyvärr. 
Dom har aldrig hört det här förut. Ibland inser 
dom ju sådant här först i vuxen ålder när dom 
läser en akt eller något sådant. Och får dom 
veta det här tidigt i stället så hoppas man ju att 
det blir lättare för dem, även om dom behöver 
hjälpa sina föräldrar med en massa saker. De 
här barnen löper ju så stor risk också att börja 
använda negativa beteenden bara för att föräld-
ern har det. Och att dom kan bli tillåtande till 
allt möjligt, bara för att mamma eller pappa är 
det. Men om dom får kunskap om det här kan 
det ju undvikas. Om jag ska peka på något så är 
det nog just dessa barn som har stora behov av 
det här. (Gruppledare)

//
De barn som har egna intellektuella - 
begränsningar – hur ser du på deras behov av 
det här? (Karin)
Dom har ett slags skyddsnät ofta, på ett annat - 
sätt än de normalbegåvade barnen. Ofta har 
dom ett korttidsboende till exempel, vid sidan 
av skola och fritids. Dom bor ofta borta en 
vecka och hemma en vecka och det är fler 
vuxna som ser barnet. Fler som har koll. Det 
är inte bara skolvärlden utan de är inne i 
habiliteringen, det är fler vuxna som har koll 
på dom här barnen helt enkelt. För de andra 
barnen är det ju bara skolan och hemma. Så det 
är stor skillnad. Och det är svårt att få in dom 
i föreningslivet, vi har verkligen försökt. Men 
det rinner ut i sanden varje gång. Så barn med 
egna funktionshinder har ett större skyddsnät 
än barn utan. (Gruppledare)

Andra gruppledare gör inte åtskillnad mellan barn 
med och utan funktionsnedsättningar, utan menar att 
barnens behov av gruppverksamheten har att göra med 
deras behov av att träffa fler vuxna:

Nja, det är nog lika för alla barn. Men jag tror - 
de här barnen har stort behov, väldigt stort 
behov av tid från någon vuxen. Det finns ju 
barn här som aldrig någonsin märks hemma, 
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får aldrig någon tid. Föräldrarna är så upptagna 
av sig själva och olika konflikter och det finns 
så många barn som tar tiden, så han som klarar 
sig ganska bra själv, han får ingenting. Om du 
förstår? Jag tror många av de här barnen har 
stort behov av tid med en vuxen, någon som 
lyssnar, någon som finns där. (Gruppledare)

En gruppledare uttrycker behovet för barnen av 
gruppverksamheten som sammanflätat med behovet 
för föräldrarna att få komma någonstans där de har 
möjlighet att må lite bättre. Hon pekar på att barnen 
mår bra av att delta i ett sammanhang där föräldrarna 
inte råkar in i konflikt med omvärlden:

Hur ser du barnens behov av den här - 
gruppverksamheten? (Karin)
Jo, den tror jag är jättestor. Dom behöver den - 
här verksamheten. Dom behöver mycket av det 
som finns här. Och deras mamma eller pappa 
kanske mår lite bättre av att komma hit och det 
är ju också bra för barnen. Föräldrarna har ju 
få och små nätverk och barnen kan ju ofta vara 
oroliga när föräldrarna ska träffa andra vuxna – 
att dom har varit med om att det har blivit bråk 
många gånger. Barnen kan ju ofta inte slappna 
av när dom är ute med sina föräldrar – men här 
kan dom det. Här finns det andra vuxna som 
stöd. Men i andra sammanhang upplever dom 
ofta trassel, stök och bråk när dom är med sina 
föräldrar ute i deras nätverk. Barnen kan vara 
ganska struliga i de här grupperna efter ett tag - 
jag tror dom tar för sig och här vet dom att dom 
kan komma tillbaka, även om dom har strulat. 
Vi finns kvar här för dom. Och det tror jag dom 
har mått bra av att känna. (Gruppledare)

Mötena beskrivs också som en fristad för barnen där de 
slipper kränkningar från andra barn och där de möter 
vuxna som ser barnen och kan hjälpa dem.

Hur ser du på barnens behov av sådan här - 
gruppverksamhet? (Karin)
Det är livsviktigt – och kanske särskilt viktigt - 
för dom normalbegåvade barnen. Barnen som 
har egna funktionshinder följs ju upp hos 
habiliteringen och så, men dom andra följs inte 
upp någonstans. Dom normalbegåvade barnen 
är ju avvikande i sina skolor, annorlunda och 
det är svårt för dom. Dom kan vara smutsiga, 
har konstiga kläder och så. Och barn är 
grymma. Dom här barnen blir mobbade. Vi är 
ju som en fristad här, där det finns likasinnade. 
Och här får ingen kränka någon annan. Här 
kan de berätta om sina bekymmer och det finns 

vettiga vuxna som ser dem. Vi uppmuntrar dem 
att skaffa egna intressen. Vi hjälper dem att få 
ordning i tillvaron med planeringskalendrar 
bland annat, pratar om deras rättigheter. 
(Gruppledare)

vad har gruppverksamheten 
inneburit för barnen?
Personalen pekar på olika områden som har 
påverkats för barnen i och med att de deltagit i 
gruppverksamheten. Ibland kan det röra sig om 
sådant som personalen pekar på har förbättrats. 
Förbättringarna kan ibland relateras till skyddsfaktorer. 

Insikter om föräldrarnas kognitiva 
funktionsnedsättningar
Alla gruppledarna resonerar om vad det 
betyder för barnen att de pratat om föräldrarnas 
funktionsnedsättningar. Många beskriver det som ett 
ämne som är svårt och samtidigt viktigt att prata om:

Är det svårt att prata om att föräldrarna har - 
något funktionshinder? (Karin)
Ja, sist nu då, när vi pratade om det så kan - 
alla beskriva olika fysiska funktionshinder, 
men inte de kognitiva. Det pratar dom inte 
om. Dom kan säga att ”min pappa har en 
hörapparat”, men inte något annat. Så det här 
är ju en pedagogisk utmaning att fortsätta 
med. Det här var för övrigt också en process 
hos oss ledare, att träna på att kunna säga dom 
här orden. Man måste över sin egen tröskel 
först. Och vi säger ju att ”det ni har gemensamt 
i den här gruppen det är att ni har en eller 
två föräldrar som har ett funktionshinder 

– från en utvecklingsstörning till läs- och 
skrivsvårigheter”. Det är era behov av stöd 
som gör att ni kommer hit. Det här får man 
säga om och om igen. Och det här är vi inte 
bekväma med från början, heller. Vi har alla 
en process när det gäller det här. Men vi måste 
kunna prata om det här. Och för barnen är det 
jätteviktigt för att förstå varför det är som det 
är i deras familj – att dom inte har något ansvar 
för att det är som det är och så. (Gruppledare)

Någon av gruppledarna poängterar hur ovant det är att 
ta upp detta med föräldrarnas intellektuella begräns-
ningar:

Vi pratar om varför dom är här. Och då säger - 
vi att mamma och pappa är på kurs. Att dom 
behöver lära sig saker. Och det är ju inget 
konstigt. Och sen pratar vi om saker som 
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mamma och pappa har svårt för. Ofta börjar vi 
med att de har svårt att läsa eller skriva. Det är 
konkret. Och vi pratar öppet om att mamma 
och pappa har svårt för en massa saker och 
sådant har jag aldrig pratat med barn om förut. 
Aldrig. Det sa man bara inte. (Gruppledare)

Att det är viktigt att prata om detta med föräldrarnas 
intellektuella begränsningar är alla gruppledarna 
överens om, men flera väcker frågan om vad detta 
arbete mynnar ut i för barnen. Vilka insikter tar barnen 
med sig? Hur använder de sina eventuella insikter? 
Det framstår som en balansgång mellan att vilja hjälpa 
barnet med kunskaper om förälderns intellektuella 
begränsning och att vara rädd att nedvärdera föräldern 
inför barnet:

Vet faktiskt inte. Barnen har fått vissa kunskaper - 
om föräldrarnas funktionshinder men frågan är 
om de använder sig av dessa när de möter sina 
föräldrar? Jag vet inte. Jag minns en flicka som 
berättade, som ser att hennes mamma säger 
konstiga saker, som inte stämmer med vad andra 
mammor säger. Flickan undrade ändå varför 
mamman säger som hon gör och hon relaterar 
då inte till mamman funktionshinder. Är det för 
svårt att greppa för barn i flickans ålder? Det 
krävs kanske att man nått tonåren innan man 
kan göra sådana kopplingar? Jag förklarade då 
för flickan att det beror på mammans funktions-
hinder, men jag var rädd att säga det så att det lät 
nedsättande. Sedan blev vi avbrutna av ett annat 
barn och fick aldrig möjlighet att reda ut detta. 
(Gruppledare)

Temat om föräldrarnas intellektuella begränsningar 
leder också till diskussioner om hur barnen kan ”hjälpa 
sig själva” när föräldrarnas förmågor inte räcker till:

Ja och sedan att vi har hjälpt dom se att dom - 
kan behöva ta tag i en del saker, som att 
använda sig av en kalender. Att dom nog måste 
inse att dom måste klara det här själv eftersom 
föräldrarna har det funktionshinder dom har. 
Att dom måste inse det och göra en del saker 
själva. Att det är svårt för föräldrarna och att 
det blir tokigt om ingen håller rätt på tid och 
dagar. Och att jag kanske själv måste se till att 
vissa papper kommer ner i min väska, att mina 
föräldrar har ännu svårare än jag att komma 
ihåg det. (Gruppledare)

Förmåga att säga nej, sätta gränser, be 

om hjälp och berätta
Samtliga intervjuade gruppledare berättar om att de 
upplevt att barnen tagit till sig angelägna kunskaper 
om sina rättigheter att sätta gränser mot andra i 
omgivningen när det rör den egna viljan och den egna 
kroppen. De har övat sig på att säga nej när det är något 
de inte vill delta i. De har också fått kunskap om att 
barn måste berätta för vuxna när de behöver hjälp, när 
något är fel i deras liv.

Ok. Har gruppverksamheten bidragit - 
till att barnen har fått fler eller starkare 
skyddsfaktorer? (Karin)
Ja, det är jag säker på. Dom har fått insikter - 
som är väldigt viktiga och förmågan att ta 
hand om sig själv har ökat. Att sätta gränser, 
säga nej, sätta gränser runt sin kropp. Det här 
märks det att dom har tagit till sig. Dom pratar 
faktiskt om det. Dom vågar sätta ord på saker 
och dom pratar om att det finns hemligheter 
och svåra hemligheter och att dom någonstans 
vet att dom kan behöva ta hjälp. De har blivit 
vana att prata om sådana här saker med 
varandra. (Gruppledare)

Många av gruppledarna menar också att dessa 
kunskaper är något barnen använder utanför 
gruppverksamheten och bedömer att insikterna barnen 
fått kommer att vara långvariga.

Ok. Jag förstår. Kan du då tänka att barnen - 
genom den här gruppverksamheten har fått fler 
eller starkare skyddsfaktorer runt sig? (Karin)
Ja, det kan jag tycka. Bland annat det här att - 
dom kommer och berättar. Dom berättar om 
sådant dom känner och dom VET att dom 
bör berätta för någon annan om det rör vissa 
känslor, viktiga saker. Dom berättar mer och 
dom har fler att berätta för. Dom kan också 
säga NEJ och avstå. Det är dom tydliga med 
nu. Från början viskade de ”nej”, men nu 
stampar dom i golvet och säger det högt. Dom 
vet att dom har rätt att säga nej. Och det är 
viktigt. Och det här hoppas jag att dom även 
vågar i sina kompisgäng och hemma. Dom här 
sakerna är tydliga. Det har verkligen förändrats. 
(Gruppledare)

I samband med resonemang om barnens nyvunna 
förmågor att sätta gränser för sig själv och säga nej, 
framträder en balansgång som kan behöva hanteras 
och som en gruppledare tar upp. På samma gång som 
barnet vunnit en förmåga att säga nej och kanske 
fått kunskap om att vuxna ska respektera barns nej, 
så kan ju föräldern agera som en sådan vuxen som 
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gruppledarna lärt barnet att sätta gränser mot:
Ett exempel är när jag såg en flicka en gång – - 
hon var med sin pappa. Han uppmanade henne 
att ge en annan förälder här en kram. Och jag 
såg hur flickan inte ville, det syntes på hela 
henne, och hon skakade på huvudet. Och då 
gick jag fram och sa (härmar med mjuk, lugn 
röst) ”jo, du förstår att det här blir alldeles fel 
för Nn (flickan) för vi har lärt barnen att dom 
inte behöver kramas om dom inte vill, det är 
precis det här vi har lärt henne – att hon har 
rätt att inte kramas om hon inte vill.” Och på 
det sättet hjälper man barnet utan att kränka 
föräldern, som ju inte uppfattar att barnet inte 
vill kramas. Föräldern kan ju förstå att det är 
bra att barnet gör som vi har lärt henne. Vi 
måste kunna vara vettiga vuxna hela tiden. Vi 
måste vara rollförebilder. Vi måste hantera det 
här att hjälpa barnen utan att kränka föräldern. 
Och vi måste hela tiden arbeta utifrån att det är 
föräldrarna som är föräldrar, samtidigt som vi 
måste ha en del regler här – t.ex. att man inte 
får springa omkring och äta, även om barnen 
få göra det hemma. Vi måste få visa vad som 
är ett bra sätt här, utan att kränka och kritisera 
hur familjerna gör hemma när dom äter. Vi kan 
vara rollförebilder, men det är alltid de som är 
föräldrar. (Gruppledare)

Hjälp med läxläsning
Förutom att barnen fått insikter om föräldrarnas 
kognitiva funktionsnedsättningar och lärt sig att sätta 
gränser, säga nej och berätta för vuxna – så nämns 
också läxläsningen som ett fenomen som kan förstås 
ha stärkt barnens situation. Samtidigt framträder en 
situation där barnen ofta utsätts för kränkningar i 
skolan, som gruppverksamheten inte kan reda ut. I 
stället fungerar gruppverksamheten som stöd genom att 
man lyssnar på barnet.

En sån sak är till exempel att barnen ofta är - 
utsatta för mobbning i sina skolor, i synnerhet 
de normalbegåvade barnen. Barn som går i 
särskolan är nog mer skyddade från sådant, 
men inte de normalbegåvade barnen. Vi har 
pratat mycket om vad vi kan göra åt detta. En 
sak man kan göra det är att hjälpa dessa barn 
med läxläsning, för det kan oftast inte deras 
föräldrar. // Men den här mobbningen är tydlig. 
Barnen avviker och blir mobbade. Ibland blir 
föräldrarna mobbade av barn i skolan när dom 
kommer dit också. Dom kan inte försvara 
vare sig själva eller sina barn. Och det är ett 
återkommande tema i barngrupperna – de 

här kränkningarna dom är med om. Ett barn 
berättade om en sådan kränkning en gång 
och då undrade barngruppsledaren vad barnet 
kunde göra, vem hon kunde vända sig till – 
vem hon kunde berätta för. Hon kände sig så 
ensam och visste inte vem hon kunde berätta 
det för. Och då sa ett annat barn: ”Men du har 
ju oss! Du har ju berättat för oss och vi är ju 
dina vänner”. Och det är ju sant. Dom har fått 
vänner hos varandra, dom här barnen. Det är 
ju ett resultat av den här gruppverksamheten. 
Dom har fått nya vänner. Och samtidigt som 
det är bra att dom berättar här, så behöver dom 
ju få hjälp i skolan. (Gruppledare)

Sammanfattning
Gruppledarna uppfattar att gruppverksamheten möter 
många behov som barnen har. Flera menar att de barn 
som inte själva har några funktionsnedsättningar har ett 
större behov av verksamheten än de barn som har egna 
funktionsnedsättningar – om dessa har tillgång till 
annat stöd (från t.ex. habilitering, korttidsboenden eller 
kontaktfamiljer).

Det finns alltså en samstämmighet om att barnen 
har nytta av gruppverksamheten. Det rör sig om 
att barnen har nytta av att få del av sådan kunskap 
som programmet förmedlar, att de får tillgång till 
vuxna som lyssnar och att barnen får en fristad från 
kränkningar. Men barnens behov beskrivs också som 
sammanflätat med föräldrarnas behov – att barnen så 
att säga har behov av verksamheten för att föräldrarna 
har behov av den. 

Gruppledarna pekar på att barnen fått kunskaper 
om sina föräldrars intellektuella begränsningar och 
hur detta påverkar barnets situation. De har också 
lärt sig att de kan behöva göra vissa saker själva, som 
föräldrarna har svårt att klara av. Gruppverksamheten 
har också arbetat med att lära barnen att skydda sig 
genom att kunna sätta gränser runt sig själv och genom 
att lära sig att säga nej. Samtidigt har de lärt sig att de 
ska be om hjälp av andra vuxna, om de inte kan be sina 
föräldrar om hjälp. Men även hjälp med läxor nämns 
som ett inslag som hjälpt barnen i deras situation. 
Samtidigt som flera pekar på att gruppverksamheten 
inneburit många positiva förändringar för barnen så 
resonerar en del gruppledare också om att barnens 
behov av stöd och hjälp är mycket större än vad 
gruppverksamheten kan täcka upp för:

Jag kan ju se hur det var när vi började, men nu - 
har dom ju dessutom blivit äldre. Men i början 
hade ju alla barnen här koncentrationssvårighe-
ter och jag vet att vi undrade i början – har alla 
koncentrationssvårigheter eller är det situatio-
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nen runt omkring dem? Och jag tror att mycket 
berodde på deras livssituation. Det har lugnat 
sig lite. Jag tror att den här verksamheten gör 
skillnad, men samtidigt - här är dom en gång 
i veckan. Veckan har sex dagar till. Många 
behöver ju mycket mera stöd, kontaktfamilj 
och sådant. Men det känns som att dom kan ta 
lite mer plats i dag, vågar ställa mer krav. Det 
här har också gett många barn en struktur på 
veckan. Även om allt annat är kaotiskt, så är 
det lika hela tiden, här. Bara det att dom lärt 
sig att dom ska berätta. Berättandet är ju något 
vi tycker är bland det viktigaste. Det du bär på 
ska du berätta för någon. Visst, i första hand för 
mamma eller pappa, men kan man inte berätta 
för dom så ska man berätta för någon annan. 
Och det är väldigt viktigt som skyddsfaktor för 
dessa barn. Det har varit en medveten strategi. 
(Gruppledare) 

Betydelsen av gruppverksamheten 
för föräldrarna
När det gäller föräldrarnas nytta av att delta i 
gruppverksamheten uttrycker gruppledarna samstämt 
att det i första hand rör sig om ett behov av social 
gemenskap. Bland annat leder den sociala gemenskapen 
till att föräldrarna får tillgång till fler relationer till 
andra vuxna:

Det är nog ganska lika. Jag tror det är viktigt - 
för dem [föräldrarna] att kunna betrakta oss 
vuxna som deras kompisar. Jag tror att det är 
den sociala samvaron som är det riktigt viktiga 
saken för dem. (Gruppledare)

Den sociala gemenskapen handlar också om att bli 
bekräftad och få möjlighet att utbyta erfarenheter med 
andra i samma situation:

Ja, föräldrarna har ju ett otroligt stort socialt - 
behov av den här verksamheten. Och att få 
bli bekräftade någonstans. Och föräldrarna 
emellan har också stort utbyte av varandra. Här 
finns det någon som lyssnar på vad jag har att 
berätta, utan att komma med pekpinnar. Och 
dom får höra mycket nytt och spännande, de 
har möjlighet att lära sig mycket här, men 
sedan hur mycket av det dom lär sig här som 
de kan omsätta i praktisk handling, det är jag 
osäker på. Dom har fått det och orden sitter, 
så dom kan ju beskriva vad de fått höra, men 
sedan tror jag inte dom kan föra över det i 
konkret handling. Sedan har det stor betydelse 
för hela familjen om föräldrarna blir jagstärkta 

här, får hopp och bekräftelse. Det påverkar nog 
barnens situation väldigt mycket. Men jag tror 
att föräldrarnas behov framför allt handlar om 
det sociala och att bli bekräftad. (Gruppledare)

Den sociala gemenskapen möjliggör också ett tillfälle 
för föräldrarna att resonera om sin situation:

Jo, dom är också trygga i den här gruppen. Det - 
finns vuxna som kan hjälpa dem att bena ut 
saker och att ta emot sådant dom bär på. Det 
tror jag har varit jätteviktigt. Dom kan säga 
vad dom vill här utan att någon skrattar åt dem, 
det är tillåtet. (Gruppledare)

vad har gruppverksamheten 
inneburit för föräldrarna?
Förutom tillgång till ett större nätverk eller ett 
deltagande i en gemenskap som på olika sätt kan sägas 
ha stärkt föräldrarna, resonerar personalen också om 
föräldrarnas föräldraförmåga utvecklats. De flesta av 
gruppledarna upplever ett glapp mellan de kunskaper 
som förmedlas vid gruppträffarna och föräldrarnas 
förmåga att överföra kunskapen till vardagen hemma. 
Det här betyder i många fall att gruppledarna 
menar att föräldrarna har tagit till sig kunskaper 
vid gruppträffarna, men att kunskapen stannar där. 
Frågan om föräldraförmågan har förändrats ter sig 
svårbesvarad och komplex:

Mm. Har den här gruppverksamheten bidragit - 
till att föräldrarna har fått ökad möjlighet att se 
sina barns behov, enligt din mening? (Karin)
Ja, absolut! Absolut! (Gruppledare)- 
Tror du att du kan ge exempel? (Karin)- 
Om jag tänker på konkreta saker – t.ex. hur - 
gör man vid sjukdom? Barnsäkerhet och 
olycksfall. Och barnmorskorna som pratar om 
preventivmedel. Jag menar, det är ju väldigt 
mycket kunskaper! Vad köper man för kläder? 
Och ekonomi. Det är ju väldigt bra kunskaper! 
(Gruppledare)
Mm. Javisst, det är mycket kunskaper det här. - 
Och nu undrar jag om du upplever att de med 
hjälp av de här kunskaperna har blivit bättre 
på att se sina barns behov? Förstår du hur jag 
menar? (Karin)
Jag hoppas det. Jag kan bara hoppas det. Det - 
här handlar ju igen om dom kan flytta hem den 
kunskap dom får. Det där glappet. Man vet ju 
inte om kunskapen når hem. Det är den här 
feedbacken jag skulle vilja ha. (Gruppledare)

Det är svårt att veta om de kunskaper som gruppträf-
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farna har förmedlat har påverkat föräldrarna mer än 
ytligt. Gruppledarna kan ge exempel på händelser som 
kan tolkas som att föräldrarna utvecklat en bättre för-
äldraförmåga under själva gruppträffarna, men uttryck-
er osäkerhet om denna förmåga ”följer med hem”:

En sak har jag faktiskt tänkt på. Att föräldrar - 
kan möta sina barn och visa känslor. Plötsligt 
kan man försöka trösta till exempel, som man 
inte gjort förut. Och jag kan se att barnet 
faktiskt har gått till pappa för att få hjälp, och 
inte alltid bara går till mamma. Så någonting 
måste ju ha hänt. Det kan jag nog se. Men sen 
kommer jag inte på något mer. (Gruppledare)
Så det betyder att det är svårt för dig att säga - 
att du har sett sådana effekter, men det är 
möjligt hos en och annan? Men det är svårt att 
säga att alla föräldrar har fått ökad förmåga att 
se sina barns behov? (Karin)
Ja, alltså jag kan nog se att det har blivit bättre - 
här – inom dom här väggarna. Men ser jag lite 
längre bort – och tittar jag dit så kan jag inte 
se att det har blivit bättre. Det kan jag inte se. 
(Gruppledare)
Jag tror jag förstår. (Karin)- 
Ja, för här har vi ju pratat om hur man ska - 
vara med sina barn, hur man kan hjälpa dem, 
vad man kan säga för att trösta och så. Och 
någonstans har föräldrarna förstått att ”här är 
man så, här bör man vara så” mot sina barn. 
Fast jag tycker inte att jag ser det när jag tar 
ett steg längre ut. Det är svårt att föra det här 
vidare. Jag ser ju särskilt en familj och där 
fungerar det ju inte med den här överföringen. 
(Gruppledare)

Samtidigt finns det exempel på hur ett samtal 
vid gruppverksamheten påverkat föräldern i sitt 
föräldraskap så att det blev en positiv förändring för ett 
barn hemma:

Ja, till exempel – en flicka här fick aldrig ta - 
hem några kompisar. Föräldern ville inte 
att hon skulle ta hem några kompisar. Och 
då tog jag upp det med henne att ”det är lite 
svårt för din dotter att hon inte kan ta hem 
några kompisar” och då berättade (föräldern) 
att (han/hon) tycker det var så svårt med 
barn – att de ställer så mycket frågor. Och 
(han/hon) kunde inte svara på dom. Det kan 
ju vara väldigt svåra frågor som barn ställer. 
Och därför ville (föräldern) inte att dottern 
skulle ha några kompisar hemma. Och vi 
pratade om det här och jag sa att barns frågor 
ofta ÄR svåra att svara på, även för oss så 

kallade normalstörda. Att vi inte heller kan 
alla namnen på allting, bara för att vi är vuxna. 
Och jag sa att du kan ju alltid säga att ”det där 
kan du fråga din mamma om, i stället”. Du 
behöver ju inte svara på allt bara för att du är 
vuxen. Och då sa hon att ”okej, då – hon får väl 
ta hem sina kompisar”. Och vi pratade om hur 
viktigt det är för ett barn att ha kompisar att 
prata med. Och sen fick hon ta hem kompisar. 
Och jag menar, dom vill ju sina barns bästa 

– men dom vet inte alltid vilket det är. Dom 
behöver få prata om sådant här. (Gruppledare)

Det finns också exempel på att mötet mellan en 
inbjuden gäst och föräldrar har inneburit en förändring 
i föräldrarnas förmåga:

Och vi har ju exempel på hur en sjuksköterska, - 
som träffat familjerna här, sedan har träffat 
dem inom sjukvården och upplevt att 
föräldrarna vågar ställa mer krav, fråga mer 
där. Och att dom över huvud taget kommer 
dit. Mycket forskning visar ju att de här 
föräldrarna undviker vården både för sin egen 
del och för sina barns skull. (Gruppledare)
Söker dom hjälp för barnens sjukdomar oftare, - 
menar du? Efter att ha träffat sjuksköterskan på 
gruppverksamheten? (Karin)
Ja, precis. Hon har ju varit här en gång - 
per termin och svarat på frågor. Och hon 
menar ju att dom nu vågar söka hjälp oftare. 
(Gruppledare)

Ett annat exempel visar hur en förälder börjat tillämpa 
kunskaper (om passiv rökning) hemma som förmedlats 
vid en gruppträff:

För dom har blivit motiverade, fått kunskaper - 
och sedan har dom inte förmåga att använda 
det hemma fullt ut. Dom behöver hjälp med 
att komma igång eller bibehålla färdigheter. 
Så det är ju synd, då. Men samtidigt finns det 
ju exempel på hur det har fungerat ändå. Det 
var ju en barnsjuksköterska som svarade på 
frågor om barnolycksfall och sånt. Då var det 
en förälder som ville att vi skulle ta upp det 
här med rökning, vad som händer med barn 
vid passiv rökning. Och hon var duktig i att 
samtala på ett bra sätt, den här sjuksköterskan. 
Och hon var väldigt tydlig med vad som 
händer med barn som är utsatta för passiv 
rökning. Och hon gick så långt i det här att 
hade hon gått ett steg till så hade nog den 
förälder, som rökte, blivit kränkt. Men hon 
slutade i tid. Det som kom fram sedan var att 
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den rökfria föräldern i paret senare berättade 
att den rökande föräldern hade slutat röka inne 
efter det här samtalet. Jag tror att om dom 
suttit i ett enskilt samtal om det här, då hade 
(han/hon) känt sig utpekad och kränkt. Men i 
gruppens form kunde (han/hon) ta till sig detta. 
(Gruppledare)
Vilket bra exempel. (Karin)- 
Ja, sen kanske det förekommer rökning - 
inomhus igen nu, det vet man ju inte. Många 
behöver ju stöd att vara uthålliga med sådant 
här. Stöd hemma. (Gruppledare)

Det finns också exempel som beskriver hur föräldrarna, 
genom att delta i gruppverksamheten och därigenom ha 
blivit stärkta vågar ställa mer krav i barnens skola. 

-   Jag tycker faktiskt att dom har blivit kaxigare,  
dom skulle klara att träffa fler utanför den här 
gruppen. Jag har ett himla härligt exempel. Jag 
var med en förälder på ett föräldramöte. Och 
dom pratade snabbt, på mötet. Och dom här 
föräldrarna är ju lite nervösa. Och personalen, 
som nog tycker att dom här föräldrarna 
kommer så sällan till skolan, – nu ska dom 
få allt, allt! Det blir ofta så. Men då var det 
en förälder som sa ”Nej, stopp nu! Jag förstår 
faktiskt ingenting. Nu måste ni backa. Det här 
går för fort. Och det där förstår jag inte. Och 
efter det blev det ett bra möte, tempot sjönk. 
Och jag tyckte det var så bra att (han/hon) 
vågade säga det där. Jag menar, det är svårt att 
medge sådant där. Så kallade normala föräldrar 
undrar också ibland – vad dom menar i skolan. 
Och dom kan ha svårt att fråga sådär – att jag 
förstår inte det här? Men den här föräldern 
vågade säga att (han/hon) inte förstod. Och jag 
tror att många föräldrar, som varit här, har känt 
att dom är någon – att dom har rätt att fråga när 
dom inte förstår. Och det tror jag kommer från 
den här verksamheten. (Gruppledare)

Sammanfattning
När gruppledarna resonerar om vilken betydelse 
gruppverksamhet har för föräldrarna, tar de upp att 
föräldrarna får tillgång till fler relationer till andra 
vuxna. De blir bekräftade och får möjlighet att utbyta 
erfarenheter med andra vuxna som lever i liknande 
situationer och mötena ger tillfälle att resonera 
om den egna situationen. Genomgångarna med 
de inbjudna gästerna framträder inte som det som 
gruppledarna i första hand menar att föräldrarna har 
behov av. Samtidigt är dessa genomgångar stommen 
i verksamheten – och som personalen menar har stor 

betydelse för föräldrarna. Det är inom ramen för detta 
som de sociala behoven ges utrymme. 

Frågan om vilket genomslag de förmedlade 
kunskaperna haft är komplex. Flera gruppledare tror 
att kunskaperna ”inte följer med hem”. Det finns 
ett glapp mellan förmedlade kunskaper och hur 
föräldrarna använder sig av kunskaperna hemma, och 
gruppverksamheten förmår inte fungera som länken 
mellan gruppverksamheten och ”hemma”. Samtidigt 
ges flera exempel på händelser och upplevelser som 
tyder på att det i flera fall skett en utveckling av 
föräldrarnas förmåga att t.ex. tillvarata sina intressen 
vid ett möte i skolan, att sluta röka inomhus i barnens 
miljö, att i större utsträckning våga söka hjälp hos 
sjukvården samt att öppna hemmet för barnens 
kompisar. Flera av dessa fenomen kan säkert ställas 
i relation till att föräldrarnas utvecklat en stärkt 
självkänsla eller ett större självförtroende inom ramen 
för den gemenskap som utvecklats vid gruppträffarna. 
Men en del av förmågorna kan kanske också ställas 
i relation till de förmedlade kunskaperna vid 
gruppverksamheten.

övriga kunskaper och erfarenheter 
under projekttiden
Förutom de tidigare avsnitten om hur personalen ser på 
vad gruppverksamheten inneburit för barn och föräldrar 
väljer jag att också redovisa några teman som framträtt 
tydligt i materialet och som närmast kan beskrivas 
som erfarenheter och kunskaper som personalen fått 
under projekttiden och som kan vara av betydelse för 
förståelsen av resultaten och som också kan visa på 
framkomliga vägar i arbetet med att ge stöd och hjälp 
till familjerna.

Rekryteringen
Det första temat handlar om att rekryteringen av 
familjer till verksamheten är känslig på många sätt. 
Det handlar dels om att många som tillhör gruppen 
vuxna med intellektuella begränsningar och som 
är föräldrar inte vill kännas vid sina svårigheter 
eller inte känner till dem och lätt blir kränkta om 
frågan tas upp. Dels handlar det om att det är svårt 
att informera om en verksamhet för föräldrar med 
intellektuella begränsningar i en omgivning som menar 
att ämnet inte får tas upp. Ämnet ”föräldraskap och 
utvecklingsstörning” är så känslig att en verksamhet 
som syftar till stöd och utveckling inom området möter 
många hinder:

Den här gruppen har ju inte varit särskilt känd - 
och nu när man börjar prata om det så ryggar 
många tillbaka. Så får man väl inte säga? Att 
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det är föräldrar som är utvecklingsstörda?! Och 
ska vi nu helt plötsligt peka ut dom? Samtidigt 
finns ju barnen i de här familjerna. Och här 
har vi familjer med både glömda föräldrar och 
glömda barn. Och samtidigt ÄR det ju så att det 
finns föräldrar som har dom här svårigheterna 
och dom har faktiskt svårigheter att vara föräld-
rar – inte för att dom är kassa som människor 

– utan för att dom har ett funktionshinder. Men 
i många läger uppfattar folk att om man säger 
att en förälder har en utvecklingsstörning så har 
man samtidigt sagt att dom inte duger som män-
niskor. Och så är det ju inte. Men det är känsligt, 
det här! Ibland handlar det om att hitta rätt ord, 
men ofta rör det sig om att kunna prata om att 
en förälder med utvecklingsstörning är en lika 
bra människa som alla andra – men en person 
som behöver stöd i att vara förälder. Och egentli-
gen, om man pratar med folk som träffar många 
familjer – på dagis t.ex., så VET dom ju att dom 
här familjerna finns. Men många har svårt att 
prata om det. (Gruppledare)

Betydelsen av att följa upp tidigare 
rekommendationer
Gruppledarna har insett hur viktigt det är att uppdatera 
tidigare rekommendationer:

Mm. Skulle du säga att du har fått med dig nya - 
kunskaper i och med det här projektet – om 
målgruppen? (Karin)
Ja, jo. Särskilt det här med hur viktigt det är att - 
man uppdaterar. Hela tiden. Jag tänker till ex-
empel på om vi har pratat om läggrutiner – när 
barnen är fyra år. Att det passar bra att gå och 
lägga sig klockan sju om man är fyra. Och vi 
pratade om rutinerna kring detta. Sen går det 
ett par år och föräldern klagar över att det har 
blivit så svårt att få barnet att gå och läggs sig 
klockan sju. Och det där glömmer vi så lätt – 
man måste uppdatera hela tiden. Det dom en 
gång har lärt sig – det kör dom med. Dom kan 
inte tänka om – att nu är barnet äldre och kan-
ske inte behöver sova så tidigt längre. Det har 
blivit tydligare för mig under det här projektet. 
Här kommer man så nära dem, man diskuterar 
allting. Och här har dom vant sig vid att ta upp 
sina svårigheter – fast vi har gått igenom vad 
som gäller för en fyraåring – så tar dom upp 
det när dom känner att det inte fungerar något 
bra. Det krävs en kontinuitet för att det ska 
fungera så att man ber om råd när något inte 
fungerar fast man gör som man tidigare blev 
rådd att göra. (Gruppledare)

Att undanröja praktiska hinder
En gruppverksamhet för familjer där föräldrarna 
har intellektuella begränsningar kräver också vissa 
hänsyn till praktiska omständigheter. En del föräldrar 
behöver få påminnelser för att klara att komma till 
gruppverksamheten. Andra behöver busspengar eller 
bli hämtade:

Sen måste man ju känna till en hel del om det - 
funktionshinder föräldrarna har. Det påverkar 
hur man praktiskt lägger upp saker, faktiskt. I 
början måste man kanske se till att familjen 
blir hämtad, annars tar dom sig inte hit. Och 
man kan inte bara skicka ut en inbjudan och 
sedan vänta tills dom kommer. Man måste 
påminna. Kommer du? Minns du? Minns du 
var det låg? Man får fråga om det är ok att 
man ringer igen och påminner. En del behöver 
praktisk hjälp med att komma hit, en del 
behöver ekonomisk hjälp för att kunna komma. 
Busskort och så. Det kan vara lätt att tro, om 
man inte vet, att dom inte bryr sig eller vill. 
Men sen visar det sig att dom inte kommer 
ihåg, eller inte har råd att ta bussen. Ofta måste 
man ha någon kontakt med familjen mellan 
träffarna – även om dom nu vet att vi alltid 
träffas på tisdagarna.

Stärkt föräldraskap och  
minskade risker?
Barnen, föräldrarna och personalen har i många 
intervjuer uppehållit sig vid sådant de menar har 
stärkts, förbättrats och utvecklats i familjerna sedan 
gruppverksamhetens start. Mycket har anknytning till 
forskningsbaserade diskussioner om faktorer som utgör 
riskområden och faktorer som skyddar och stärker. 
Avsikten med detta avsnitt är att belysa några av de 
områden informanterna tagit upp i ljuset av kunskap 
från forskning.

Ökat skydd och minskade risker  
för barnen?
Det är barnen och gruppledarna som resonerar om 
värdet för barnen att delta i gruppverksamheten. 
Intervjuerna av föräldrarna gav mycket liten 
information om hur föräldrarna såg på värdet av 
gruppverksamheten för de egna barnen. Här följer 
ett avsnitt där jag relaterar erfarenheterna från FIB-
gruppverksamheten till annan gruppverksamhet som då 
haft en annan målgrupp. 

Stödgrupperna introducerades i Sverige under 
1980-talet och numera finns det ett hundratal stöd-
gruppsledare som arbetar med detta. De första stöd-
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grupperna vände sig till barn och ungdomar med 
föräldrar med beroende av alkohol och andra droger. 
Senare har stödgrupper utvecklats för andra målgrup-
per. Men ännu i dag finns inga stödgrupper för barn 
och ungdomar som har föräldrar som lider av kroniska 
somatiska sjukdomstillstånd, arbetslöshet eller eko-
nomisk fattigdom, trots att de är exempel på kända 
sårbarhetsfaktorer (Forinder & Hagborg, 2008). I anto-
login beskrivs FIB-projektets gruppverksamhet som ett 
exempel på en verksamhet som vänder sig till målgrup-
pen (Nilsson, 2008b).

Det finns en mängd samlade erfarenheter och rap-
porter som visar på värdet av stödgruppsverksamheter 
vad gäller många slag av riskfaktorer (Havnesköld, 
2008). Centralt i detta sammanhang är Lindsteins 
forskning och jag kommer att relatera erfarenheterna 
från barnen (och i viss mån personalen) till Lindstein 
(2001) där han skriver om barnens och ungdomarnas 
perspektiv på gruppverksamheten vid Ersta Vändpunk-
ten i Stockholm. 

Gruppverksamheten för barn till föräldrar med 
missbruk vid Ersta Vändpunkten visar hur barnen får 
kunskaper om alkoholism som sjukdom, de egna för-
äldrarnas alkoholism och kunskaper om känslor och 
försvar. De får också insikter om t.ex. att föräldrarnas 
alkoholmissbruk inte är barnets fel och att andra barn 
har det på samma sätt. (Lindstein 2001) Att barnen 
fått ökade kunskaper om föräldrarnas intellektuella 
begränsningar är något som gruppledarna betonar. Dä-
remot uttrycker de osäkerhet vad gäller vilka insikter 
barnen fått om sin situation i relation till att deras för-
äldrar har en intellektuell begränsning. Det förekommer 
resonemang hos barnen om vad som är funktionshinder 
och vad det kan betyda för barnet att föräldern har 
en funktionsnedsättning, men barnens svar kan ändå 
tolkas som att processen befinner sig i ett tidigt skede. 
En tolkning skulle kunna vara att gruppverksamheten 
bidragit till att barnen fått sina första kunskaper om att 
föräldrarna har funktionsnedsättningar/intellektuella 
begränsningar. Men för att insikterna om vad detta be-
tyder för barnen ska utvecklas, krävs att barnen deltar 
i ytterligare gruppträffar eller en förändring av grupp-
verksamheten. Värt att notera är också att barnen pekar 
på en slags kunskap som de använder sig av för att 
skydda sig själva. Ett barn berättar t.ex. om att hon lärt 
sig att solen kan bränna hennes hud och att hon nu vet 
att hon ska använda solkräm. Det innebär på att grupp-
verksamheten också involverat annan kunskap än kun-
skapen om föräldrarnas intellektuella begränsningar, i 
syfte att barnet ska kunna skydda sig själva bättre. 

Lindsteins forskning visar också att barnen och ung-
domarna som deltagit i gruppverksamhet för barn till 
missbrukare hade lärt sig ett antal handlingsstrategier. 

Det rör sig t.ex. om strategierna ”att ta hjälp av och 
prata med någon annan”, ”att våga berätta” och att 

”säga ifrån och få respekt från andra” (Lindstein 2001). 
Förmåga att säga nej och sätta gränser är fenomen 
som både gruppledare betonar och som flera barn ger 
uttryck för som något betydelsefullt för dem. Likaså 
tar gruppledarna upp att barnen fått lättare att be om 
hjälp och berätta, vilket några barn också ger uttryck 
för. Flera av de handlingsstrategier som barn till miss-
brukare har utvecklat i gruppverksamhet kan alltså ses 
överensstämma med de som barnen i FIB-gruppverk-
samheten har utvecklat.

Barnen lyfter i stor utsträckning fram betydelsen för 
dem att få fler kompisar, att gruppträffarna innebär något 
roligt, återkommande inslag varje vecka. Många barn 
beskrev också tillfället till lek som något viktigt. Detta 
kan relateras till barnen som i Lindsteins studie deltog i 
gruppverksamhet. De barnen beskriver bland annat att 
gruppverksamheten innebar att de fick komma ifrån och 
prata ut samt att de fick en förbättrad livs situation bland 
annat med hänvisning till en vidgad vänkrets. Här skulle 
det alltså finnas en överensstämmelse. 

Till sist tar både gruppledare och barn upp värdet 
med läxhjälp. Detta avviker från vad barnen i Lindsteins 
studie berättar om som något värdefullt, och avvikelsen 
kan ses mot bakgrund av de specifika behov som barn 
till föräldrar med intellektuella begränsningar har. 

Man kan sammanfatta detta avsnitt som att det som 
är värdefullt för barn som deltagit i annan liknande 
gruppverksamhet överensstämmer till viss del med det 
som barnen (och personalen) framhåller som värdefulla 
från FIB-barngruppverksamheten. När det gäller bar-
nens insikter om sin situation i relation till förälderns 
intellektuella begränsning pekar utvärderingen på att 
det behövs ytterligare ansträngningar i gruppverksam-
heten för att uppnå detta. 

Stärkt föräldraskap?
Sammanfattningsvis ger intervjuerna med föräldrarna 
en bild av att framför allt tre områden har haft särskild 
betydelse. Dessa områden är också sådana som 
gruppledarna tycker är viktiga för föräldrarna.

Föräldrarna har fått nya kunskaper om hur 
myndigheter fungerar och om deras gränser mot 
varandra. Ibland har man fått praktisk hjälp med att 
orientera sig bland myndigheterna och hjälp att knyta 
kontakt med enskilda myndighetsutövare utifrån behov 
som föräldern själv formulerat. 

Föräldrar med utvecklingsstörning har, i ett 
antal studier, uttryckt vilket stöd och vilken hjälp de 
vill ha. Ett fenomen som lyfts fram är att föräldrar 
vill ha ökad kunskap om vilken service som finns 
för dem. (Socialstyrelsen 2007, sid. 88-–89) Den 
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gruppverksamhet som bedrivits för föräldrarna inom 
ramen för FIB-projektet kan ses bidra till detta, 
eftersom föräldrarna säger att de fått sådana kunskaper.
Gruppverksamheten har också inneburit att föräldrarna 
upplevt en gemenskap med andra föräldrar som 
de delar erfarenheten med att ”ha vissa problem”. 
Gemenskapen förefaller ha skapat en grund för flera 
föräldrars utveckling mot att känna att deras råd och 
erfarenheter är viktiga och möjliga att använda för att 
hjälpa andra. Denna gemenskap förefaller också ha gett 
föräldrarna en känsla av att ”räknas” eller ”bli lyssnade 
på”. Dessa upplevelser sammantaget kan också i vissa 
fall ha inneburit en ökad lust att ta sig för nya saker. 
Flera har också utryckt att de vågar ställa fler frågor 
och söka mer hjälp. 

Att föräldrar framhåller att de vill ha insatser 
som hjälper dem att fatta beslut och att de vill bli 
tagna på allvar framgår i en dansk sammanställning. 
Föräldrarna uttrycker att de yrkesverksamma bör 
uppmärksamma och diskutera föräldrarnas erfarenheter 
och förmågor och hjälpa dem att ta del av andra 
föräldrars erfarenheter av föräldraskap. Att bli tagna 
på allvar av yrkesverksamma tas också upp som 
något viktigt. (Skov & Møglemose, 2002) Utifrån 
de erfarenheter föräldrarna från gruppverksamheten 
berättat om förefaller gruppverksamhet med FIB-
projektets upplägg och utgångspunkter bana väg för 
att föräldrarnas behov inom dessa områden i ökad 
utsträckning tillgodoses.

Flera föräldrar berättar också att 
gruppverksamheten inneburit en mer innehållsrik fritid, 
både för föräldrarna och för barnen. Att komma till 
gruppverksamheten på tisdagarna berikar i sig fritiden 
genom att många upplever det som ett trevligt avbrott 
i vardagen. Men den rikare fritiden kan också förstås i 
relation till de tillfällen när gruppen gjort utflykter.

Många föräldrar beskrev sig som tillhörande 
en grupp som har problem med att få den hjälp de 
behöver och problem som hänger samman med 
en situation som präglas av att vara hemma utan 
jobb och i knappa ekonomiska resurser. Dessutom 
beskrevs ständiga erfarenheter av att avvisas av 
myndigheter och få besked att man vänt sig till fel 
person eller med ”fel” ärende. Dessa upplevelser 
förefaller inte finnas rapporterade i forskning om 
samarbetet mellan föräldrar med utvecklingsstörning 
och yrkesverksamma. Internationell forskning visar 
i stället att föräldrar med utvecklingsstörning kan 
verka ovilliga att söka stöd och att stödinsatser som 
anvisas av professionella avvisas av föräldrarna 
(Socialstyrelsen 2007, sid. 67). Det finns också 
forskning som pekar på att om samarbetet mellan 
föräldrarna och de professionella påbörjas tidigt, redan 

inom mödra- och barnhälsovården, kan det bidra till 
en förbättring (Socialstyrelsen 2007, sid. 67). I FIB-
projektet har några av föräldrarna rekryterats inom 
ramen för den generella barnhälsovården som finns 
representerad i familjecentralen, vilket kan ha varit 
gynnsamt för föräldrarnas möjligheter att kunna ställa 
frågor om vilket stöd de kan få i sitt föräldraskap. 
Skillnaden mellan de beskrivningar som å ena sidan 
gör gällande att föräldrar med utvecklingsstörning 
är ovilliga att ta emot stöd och avvisar anvisade 
stödinsatser (Socialstyrelsen 2007, sid. 67) och å andra 
sidan att föräldrar med intellektuella begränsningar 
söker kunskap om sina möjligheter att få stöd och hjälp 
kan kanske förstås utifrån att föräldrarna behöver ha 

”makten över sitt eget liv”. Detta skulle kunna relatera 
till de studier som funnit empowermentperspektivet 
användbart i arbetet med familjer med föräldrar med 
utvecklingsstörning (Socialstyrelsen 2007, sid. 71).

Genom att få kunskap om myndigheter och få 
fler kontakter att vända sig till finns en grund för en 
förändring av erfarenheterna i mötet med myndigheter. 
En mera innehållsrik fritid torde kunna innebära en 
minskning av en eventuell isolering till följd av att ”vara 
hemma utan jobb”. Gemenskapen med de andra i gruppen 
verkar ha inneburit att föräldrarna har blivit stärkta på 
flera sätt. Det är svårt att värdera vad det kan leda till, men 
det framträder som de viktigaste resultaten när det gäller 
föräldrarnas deltagande i gruppverksamheten.

framkomliga vägar
Den gruppverksamhet som utvecklats inom ramen för 
FIB-projektet har inte kunnat luta sig mot redovisade 
erfarenheter från barn och föräldrar med liknande 
bakgrunder som deltagit i liknande verksamheter. 
Vid utveckling av befintlig gruppverksamhet och i 
händelse av att liknande gruppverksamhet ska byggas 
upp på andra platser kan förhoppningsvis barnens, 
föräldrarnas och personalens erfarenheter – som de 
redovisas i den här rapporten – användas. Förutom de 
erfarenheter som redovisats har också barn, föräldrar 
och personal uppmuntrats att komma med synpunkter 
på sådant i verksamheten som kan utvecklas. Detta 
redovisas i följande avsnitt.

Vad tycker barnen kan förbättras?
Barnen uttrycker olika önskemål om vad de vill ha mer 
av eller vad de vill ha mindre av. En del vill pyssla mer, 
andra inte alls. En del vill vara ute, andra inne. Ju äldre 
barnen blir, desto färre synpunkter av den karaktären 
dyker dock upp. Det finns alltså ingen entydig kunskap 
att hämta från intervjuerna som talar för en förändrad 
balans bland aktiviteterna i programmet.



Checklistor, tålamod och gemenskap 63

Barnen har olika förmågor att berätta om aktivite-
terna vid gruppträffarna, vilket inte behöver betyda att 
det utifrån detta går att värdera vilken nytta de haft av 
aktiviteterna. Men det finns viss information som kan 
tolkas som att de yngre barnen och barn med lägre ut-
vecklingsnivå har mindre nytta av tematiserade diskus-
sioner jämfört med de äldre barnen och barn med en 
högre utvecklingsnivå. 

Vilken information barnen har fått före första 
gruppträffen är oklart, liksom vem som lämnat den. 
Däremot tyder flera av barnens svar på att tydligare 
information kunde lämnas till barnen om vad verksam-
heten går ut på. 

Den koppling som funnits mellan skolbarnsgrupp 
och fritidsklubb i form av repetitioner av teman från 
skolbarnsgruppen förefaller också viktig. Eftersom dessa 
teman visat sig särkilt viktiga för barnen i de högre åld-
rarna är det sannolikt värdefullt med repetitioner av delar 
av materialet från skolbarnsgruppen i fritidsklubben.

Vad tycker föräldrarnas kan förbättras?
Här följer en sammanställning över vad föräldrarna 
tycker skulle kunna bli bättre vid gruppträffarna. 
En del synpunkter rör rekrytering av familjer, 
gruppstorleken och bemanning medan andra 
synpunkter rör föredragshållarnas förmåga att 
förmedla kunskap. Ytterligare andra synpunkter rör 
önskemål om kompletteringar av stödet eller önskemål 
om att få praktisk hjälp att omsätta kunskaper som 
förmedlas på gruppträffarna. Det finns inget tema 
som återkommer hos samtliga informanter utan denna 
redovisning ska ses som en bred sammanställning över 
olika synpunkter som framkommit.

Önskemål om komplettering av stödet
En förälder har blivit lovad ett stöd som sedan inte 
infunnit sig. Här kan det röra sig om att personer 
utanför gruppverksamheten ger information om 
verksamheten som väcker falska förhoppningar. Det 
kan också röra sig om ett slags stöd, som oavsett 
hur informationen sett ut, behöver komma in i 
gruppverksamheten:

Fast kuratorn sa att det var viktigt att man gick - 
här. Om det var något man behövde hjälp med 
hemma så skulle man få hjälp att föra fram det 
till socialtjänsten. (Förälder)
Ok. (Karin)- 
Ja, det är en som heter Nn här som jag tror - 
kommer från individ och familj. Vad jag 
förstod så … om det var något så skulle man 
prata med henne … så skulle hon meddela 
vidare till handläggare. Fast det tycker jag inte 
fungerar.

Ok. Det var en sån sak du trodde att du skulle - 
få hjälp med när du kom hit? (Karin)

//
Ja. Vad är det som inte är så bra här på - 
Björkgården. Någonting som du skulle vilja 
ändra på? (Karin)
Ja, det ska vara om det fanns någon här som - 
man kan prata med om man behöver hjälp 
från soc. (Förälder)
Du tycker att det borde sitta en person här på - 
tisdagarna som man kan vända sig till om man 
har problem? (Karin)
Ja, en socialsekreterare. Det tycker jag. En - 
som finns här varje gång och som jobbar med 
barn och familj. En som kan hjälpa en vidare. 
Många vågar ju inte söka hjälp. Men om 
det satt någon här från barn och familj, som 
lärde känna barnen också, så vore det lättare. 
Många söker ju inte hjälp, fast de kan få hjälp. 
Barnen är hungriga och får inte kläder som 
de behöver. För att föräldrarna inte klarar att 
söka hjälp. En del vet inte att dom kan söka 
hjälp. Sen är en del är rädda för att soc ska 
komma och ta deras barn. (Förälder)

Praktisk hjälp att omsätta kunskaper
En förälder påtalar ett behov av hjälp att omsätta 
kunskapen från gruppträffarna till något som fungerar 
hemma:

En sån sak ni har diskuterat är ”Budget och - 
ekonomi”. (Karin)
Ja. Det är bra. Budget och ekonomi. Det är - 
viktigt. Det skulle man vilja att det fungerade 
hemma också. Det har jag också tagit upp, 
men det blir aldrig någonting av det. Skriva 
ner hur det ska vara. Men det blir bara 
framskjutet. Det blir aldrig. (Förälder)
Ok. Så det du säger är att det är bra med - 
information om budget och ekonomi, men det 
är svårt att få det att fungera hemma? Där vill 
du ha mera hjälp? (Karin)
Ja. Jag vill ha mera hjälp med strategier också. - 
Så att vi gör lika hemma. (Förälder)

Rekrytering av familjer, gruppstorlek, 
bemanning och frekvens
Andra pekar på att det är viktigt att alla kommer på 
mötena eller att det behöver rekryteras fler familjer till 
gruppen:

Vad är det som inte är så bra? (Karin)- 
Det är när familjer är borta jättelänge. - 
Jättelänge. Dom är ju inte här! Vi måste få hit 
fler familjer. Ibland är det inte så många här. Vi 
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måste få hit fler familjer. (Förälder)
Det blir roligare om det är fler familjer? - 
(Karin)
Ja, precis. Så man kan prata med fler familjer. - 
Kanske från Gimo? (Förälder)
Det kunde bli bättre om det var fler familjer - 
som kom hit? (Karin)
Ja, precis. (Förälder)- 

En förälder tycker att det är viktigt att 
föredragshållarna berättar utifrån rätt nivå och lagom 
fort:

Ja, en gång skulle vi prata om ekonomi – och - 
då kom han … vad hette han nu då … och han 
kom ju för sent och då drog han igenom allt 
så himla fort så ingen fattade någonting! Så 
han fick komma tillbaka och berätta en gång 
till. Och det var väl liksom både bra och dåligt 
kan man säga. (Förälder)

//
En del grejor har gått för fort, faktiskt. Det går - 
för fort ibland. Ibland behöver man ta upp det 
en gång till. Sen finns det vissa saker som man 
aldrig kommer kunna få in i huvudet. Så är det 
bara. (Förälder)

En förälder tycker också att det är viktigt med tillgång 
till ledare vid varje träff:

Ja, ibland har vi haft dåligt med ledare. Vi har - 
nästan suttit där själva, utan ledare. Då har det 
faktiskt inte varit bra. Det tycker jag inte om. 
Även om det kan vara trevligt att prata med 
varandra, men jag tror många tyckte att det var 
tråkigt när vi satt där utan ledare. (Förälder)

Det finns också önskemål om att gruppträffarna ska 
äga rum flera gånger i veckan:

Men en sista fråga: Om du kunde ändra på - 
något här – vad skulle du vilja ändra då? 
(Karin)
Flera gånger i veckan. Fredagar, vore bra. - 
Bara gå hit och fika om det är gratis. Bara vara 
här och prata med dom andra. Då kanske man 
kunde träffas privat också. Bara få prata av sig. 
Det vore bra! (Förälder)

En förälder tar upp att det är viktigt att de som särskilt 
önskat ett föredrag också finns på plats när föredraget 
äger rum, vilket skulle kunna tolkas som att det är 
viktigt att alla tar vara på sina chanser när de andra 
i gruppen ”ställer upp”. Det kan ha betydelse för 
motivationen:

Ja, ibland så är det någon som vill ha hit en - 

person och så kommer inte den personen hit 
som har önskat den personen. Dom kommer 
inte, när personen är inbjuden. Alla kanske 
inte vill höra på den personen … men man 
ställer ju upp. Och då kommer inte den som 
har önskat personen. Det tycker jag är jobbigt. 
Onödigt.
Jag förstår. Det känns inte så kul att sitta och - 
lyssna, när man inte var så nyfiken själv? 
(Karin)
Precis. Om man så gärna vill ha hit en person - 
då får man också se till att vara här den 
gången.

Vad tycker personalen kan förbättras?
Många av gruppledarna tar upp att verksamheten 
skulle fungera bättre om indelningen av barnen skedde 
i fler grupper som var bättre anpassade efter barnens 
utvecklingsnivåer:

Ja, åldersindelningen behöver vara tydligare. - 
Det varierar vem som är liten och vem som 
är större. Det behöver finnas back-up med 
personal om någon inte kommer, annars faller 
alltihopa. Man behöver vara tydlig med om 
fokus ligger på barnen eller på föräldrarna. För 
då måste man prioritera därefter när det är kort 
om personal. (Gruppledare)

//
Dela upp barnen i mindre grupper. - 
Åldersspannet är nu alltför stort! Det är för stor 
skillnad på barn i spannet 6–13 år! Dessutom 
är barnen på väldigt olika utvecklingsstadier. 
Kräver personal och utrymme! De andra 
grupperna, alltså andra än skolbarnsgruppen, 
kräver mera strukturerad verksamhet. 
(Gruppledare)

Samtidigt med frågan om åldersindelningen 
förekommer också förslag på att fritidsklubben 
använder sig av ett mer strukturerat material:

Ja, att vi behöver styra upp tisdagsklubben - 
bättre med mer struktur. Samtidigt medger 
ofta inte vår arbetstid att planera omkring det 
här. Det är ett ganska stort jobb, även om vi 
har försökt. Barnen blir tryggare om det är 
lite mer styrning. Det tror jag faktiskt. Jag tror 
vi klarar det också, men vi måste hitta fram. 
(Gruppledare)

När det gäller småbarnsgruppen är snarare flexibiliteten 
viktigast:

Ja, det viktigaste är att barnen vill komma hit - 
och att dom är glada, trygga och mår bra här. 
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Vi har en planering för vad vi ska göra, men 
jag är väldigt flexibel – har dom andra behov 
så rättar jag mig efter det. Det är viktigt att 
dom VILL komma hit. Sen ser jag det som 
att småbarnsgrupperna förbereder barnen för 
skolbarnsprogrammet som är mera strukturerat. 
Vi lägger grunden för det i småbarnsgrupperna. 
(Gruppledare)

Flera föreslår också att fritidsklubbens barn slussas 
vidare till annan verksamhet som finns för barn i dessa 
åldrar, skilt från gruppverksamheten.

Jag tycker man borde slussa in fritidsklubben i - 
något slags allaktivitetshus. Jag tror inte det är 
bra att skolbarnsgruppens barn fortsätter att gå 
här termin efter termin. Då tröttnar dom. Jag 
tycker dom borde få komma vidare någonstans 
när dom har gått igenom skolbarnsgruppen. 
Man kan vara med dom den första terminen 
någon annanstans, men sedan behöver de hitta 
nya vägar – träffa nya grupper. Annars blir det 
trist för dom, det tror jag. (Gruppledare)

Andra pekar på att det behöver finnas en länk mellan 
gruppverksamheten och hemmet för att en mer 
långvarig förändring ska äga rum utifrån de möjligheter 
som utvecklas inom ramen för gruppträffarna:

Jag har sett vad man kan lära sig i grupp, vad - 
en grupp betyder när man ska jobba med 
utveckling. Man kan lära sig saker, vara 
motiverad, utan att känna sig utpekad. Det 
finns en väldig kraft i en grupp. Det finns 
så mycket kunskap att hämta och lära hos 
varandra. Så jag tror ju verkligen på gruppens 
kraft. Samtidigt ser jag ju att det saknas en 
länk, och det är ju något Feldman påpekar 
också. Egentligen ska man ju öva hemma på 
saker om det ska ske någon förändring. Det 
ska ske individuellt och i hemmet. Det måste 
finnas en länk till hemmet och vi har ju bara 
gruppundervisning i speciella lokaler. Nu blir 
dom ju motiverade och får en kunskap men 
i deras svårigheter ingår ju att inte kunna 
generalisera och använda kunskapen i liknande 
miljöer eller nya situationer. Då fattas ju den 
länken. (Gruppledare)

Sammanfattning
Barnen och framför allt föräldrarna och personalen 
har många synpunkter som kan användas för att 
utveckla gruppverksamheten. Två områden framhåller 
informanter från såväl barn, föräldrar och personal 

framhåller som angelägna att utveckla. Det rör sig 
om åldersindelningen av barngrupperna samt länken 
mellan att lära något vid föräldragruppverksamheten 
och att sedan utöva kunskapen hemma. Med 
hänvisning till att flera grupper av informanter tar upp 
dessa synpunkter kan man argumentera för att de är 
särskilt angelägna att utveckla.
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avSlutning 

Syftet med projektet har varit att utveckla stöd och 
hjälpinsatser för att minska risken för att barnen far 
illa genom att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap och 
se barnens behov. Syftet har också varit att utveckla 
kunskaper och metoder för arbete med familjer 
där en eller två har intellektuella begränsningar. 
Utvärderingen har beskrivit, sammanställt och 
lyft fram erfarenheter och kunskaper från de två 
metodutvecklingsprojekten och sedan belyst detta 
utifrån kunskap från forskning. De framkomliga vägar 
som identifierats har också lyfts fram.

Projekten har nått cirka 30 föräldrar och 47 barn. 
Utvärderingen baserar sig dock endast på intervjuer 
med 7 barn och 12 föräldrar. Vid urvalet av barn 
uteslöts de yngsta barnen och vid urval av familjer som 
haft stöd i hemmet uteslöts de familjer där en tolk hade 
behövt medverka vid intervjun. 

Stärkt föräldraskap och skyddsfaktorer
Ett flertal fenomen som beskrivits har kunnat 
diskuteras utifrån målsättningen att bidra till ett 
stärkt föräldraskap och ökade skyddsfaktorer för barn. 
Intervjuade föräldrar har t.ex. lyft fram att när de får 
stöd i hemmet i en anda av att utveckling är möjlig och 
att relationen mellan hemterapeut och förälder präglas 
av trygghet och kontinuitet, så förbättras relationerna 
i familjen, kommunikationen fungerar bättre och 
självkänslan hos föräldrarna ökar. Dessa och liknande 
fynd har i utvärderingen relaterats till forskning inom 
området för att fördjupa kunskapen och värdera 
bidraget. De insikter, erfarenheter och kunskaper som 
finns från materialet från barn och föräldrar utgör 
kunskap om projektet, men kan också användas för att 
fortsätta utveckla stödet till familjer där en eller båda 
föräldrarna har en intellektuell begränsning. 

Kompetensutveckling
Nio personer som arbetat inom ramen för projektet 
har intervjuats. Dessa menar att de fått lära sig mer 
om målgruppen och hur stödet kan anpassas till deras 
behov. Båda verksamheternas personal beskriver en 
kompetensutveckling som varit anpassad till deras 
arbete. 

Hjälpta av projektet
De intervjuer som genomförts med föräldrar och barn 
pekar mot att de allra flesta har uppskattat insatserna. 
Föräldrar och barn har på olika sätt berättat om att de 

blivit hjälpta. Personalen har beskrivit vilken nytta de 
haft av kunskaperna som de fått under projekttiden – 
och hur de använt dessa till att utveckla arbetet. 

Kombinera erfarenheterna: Tänkbara 
utvecklingsmöjligheter
Utvärderingen har också pekat på ett antal 
utvecklingsmöjligheter hos respektive 
metodutvecklingsprojekt. I vissa fall är det möjligt 
att det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter om 
man relaterar erfarenheterna från de både olika 
utvecklingsprojekten till varandra. Gruppverksamheten 
har till exempel visat att både barn och föräldrar knyter 
nya kontakter och ger uttryck för att de deltar i en 
gemenskap som kan motverka isolering. Insatsen stöd 
i hemmet kan inte på samma sätt sägas ha bidragit 
till att bryta isoleringen. Men hemterapeuter har 
beskrivit föräldrarnas isolering som en hämmande 
förutsättning i arbetet. Att som familj ha tillgång till 
både stöd i hemmet och gruppverksamhet skulle kunna 
innebära en utveckling av såväl livssituationen för 
familjen som arbetssituationen för hemterapeuterna. 
Detta kan också poängteras för de barn som lever i 
familjer som får stöd i hemmet, men som inte deltar i 
gruppverksamhet. Ett deltagande i gruppverksamhet 
för dessa barn, skulle kunna bidra till att stärka 
skyddet. Ett annat tänkbart utvecklingsområde är att 
kombinera gruppverksamhetens arbetssätt med behovet 
att få stöd i sin föräldraroll i relation till tonåriga 
barn. Det kan utgöra ett temaområde som lämpar sig 
för diskussioner i föräldragruppverksamhet. Till sist 
pekar både föräldrar och gruppledare på att det behöver 
finnas möjligheter att omsätta kunskaper som man fått 
i gruppverksamheten hemma med stöd av personal. 
Både föräldrar och personal efterlyser en utveckling 
av sådant arbete. En eventuell utveckling av ett sådant 
arbete borde kunna tillvarata de erfarenheter som 
uttryckts i FIB-projektet.

Projektet lever vidare
Gruppverksamheten som byggdes upp under projekt-
tiden drivs vidare i Tierp, men i annan skala. Den lo-
kala referensgruppen har möjliggjort en övergång till 
permanent gruppverksamhet. Det innebär att föräldra-
gruppsverksamhet pågår, men i mindre omfattning än 
förut. Det finns dock behov av ytterligare rekrytering 
av gruppledare. Likaså lever kunskaperna från projek-
tet i Uppsala vidare. Coachen som arbetade i Uppsala 
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tillsammans med hemterapeuterna fungerar nu som 
gruppledare och familjebehandlare inom kommunens 
Råd och stöd-verksamhet. Det innebär att coachen nu i 
egenskap av gruppledare fortsätter att ge stöd till hem-
terapeuter i enskilda ärenden där föräldrar har intellek-
tuella begränsningar och att fler hemterapeuter fortsätt-
ningsvis får ta del av kunskaperna från projektet. Ett 
arbete har också inletts för att särskilt fokusera på fa-
miljer där föräldrarna har intellektuella begränsningar i 
hela kommunen. Ett kunskapscentrum för föräldraskap 
och kognitiva svårigheter byggs för närvarande upp, 
med finansiering från Arvsfonden (www.lul.se/suf). 
Detta centrum sprider kunskaperna från FIB-projektet 
vidare genom bland annat seminarier, föreläsningar och 
genom att sprida rapporterna från projektet. Länsstyrel-
sen i Uppsala län har beslutat att bidra med finansiering 
för att gruppverksamhet enligt Tierpsmodellen införs i 
kommunerna i länet.

Definitionen av målgruppen
En svårighet som funnits för utvärderingen, och som 
kan behöva beaktas vid ett fortsatt utvecklingsarbete, 
är definitionen av målgruppen. Definitionen av 
målgruppen förefaller ha vidgats under projektets gång. 
Projektets titel tar fasta på föräldrar med intellektuella 
begränsningar, men vidgar, i olika rapporter, gruppen 
till att omfatta föräldrar med utvecklingsstörning, 
svagbegåvning, förvärvade hjärnskador eller vissa 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 
adhd eller Aspergers syndrom eller andra kognitiva 
svårigheter som kan vara så stora att föräldraförmågan 
sviktar. Detta har pekats ut som ett möjligt 
utvecklingsområde tidigare i rapporten. Kunskap om 
t.ex. vilka likheter och skillnader det finns mellan 
föräldrar som har en utvecklingsstörning och föräldrar 
som har en neuropsykiatrisk diagnos av den karaktär 
att det påverkar föräldraskapet – som har betydelse för 
hur stödet behöver utformas – kan behöva utvecklas. 

Den vida definitionen av målgruppen har inneburit 
svårigheter för utvärderingen när t.ex. föräldrarnas 
berättelser relateras till forskning inom området 
som till allra största delen består av studier om 
föräldrar som har en utvecklingsstörning. Här finns 
naturligtvis en risk att skillnader som iakttagits 
mellan föräldrarnas berättelser i FIB-projektet och 
fenomen som belysts i tidigare forskning om föräldrar 
med utvecklingsstörning skiljer sig åt för att det är 
personer med väsentligt skilda förutsättningar, behov 
och förmågor – och inte på grund av nya arbetssätt 
i projektet. Samtidigt har projektet inneburit att nya 
metoder prövats inom den vitt definierade målgruppen. 
Erfarenheterna och kunskaperna från detta måste 
kunna betraktas som användbara i arbetet med att 

ge stöd till personer med olika kognitiva svårigheter. 
Ett liknande resonemang finns i lägesrapporten från 
Socialstyrelsen (2007) där man påpekar att föräldrarna 
i rapporten beskrivs ha diagnosen utvecklingsstörning, 
men att rapporten även är användbar i arbetet med 
föräldrar som är svagbegåvade eller som har andra 
intellektuella begränsningar.

Gruppledare, coacher och hemterapeuter som 
deltagit i de två metodutvecklingsprojekten har bidragit 
med synpunkter på FIB-projektet i sin helhet. De 
kompetensutvecklingsinsatser som ägt rum inom ramen 
för FIB-projektet har inneburit att projektmedarbetarna 
fått nya kunskaper och ny inspiration till sina 
verksamhetsområden. Flera påtalar också betydelsen av 
att FIB-projektet i sin helhet bidragit till att synliggöra 
målgruppen och betydelsen av att arbeta med stödet i 
dessa grupper. 

Barnen, föräldrarna och personalen har bidragit med 
viktiga erfarenheter från projektet. Deras berättelser 
belyser svårigheter i familjevardagen och egna 
erfarenheter av utsatthet. Projektet har dock inneburit 
att nya kunskaper och framkomliga vägar i arbetet med 
att ge stöd och hjälp till familjerna har kunnat lyftas 
fram. Mot bakgrund av de svårigheter som familjerna 
lever med framstår det som angeläget att utforma stöd 
och hjälp till familjerna med hänsyn till barnens och 
föräldrarnas särskilda situation. 
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