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Abstrakt 
Denna studie beskriver den känslomässiga resa som en familj går igenom, på vägen till 

barnets diagnostisering. Genom att djupare förstå vilka tankar, frågor och känslor en 

familj har och går igenom, formuleras framtida tankesätt för hur förskolan/skolan kan 

bemöta familjer i denna situation. En narrativ metod med livsberättelsen i fokus har 

valts, där en förälders röst blir hörd. 

Genom förälderns berättelse, tidigare forskning och teori märker vi att förståelse är 

något föräldrar behöver och önskar under sitt barns utredningstid. En förståelse, dels 

från skolans och de närståendes sida om familjens situation, men även en förståelse för 

sitt barns svårigheter önskas. Vikten av en fungerande relation och kommunikation 

mellan föräldrar och förskola/skola blir tydlig, tillsammans med samtalandets helande 

effekt under utredningstiden. 

För den deltagande föräldern blev barnets diagnos en slags förklaring och lättnad, samt 

att den tog bort skuldkänslorna från dem som föräldrar. Diagnosen blev även en styrka 

när det gällde att ställa krav i skolan och få det stöd som behövdes. 
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1 Inledning 

”Hela vår värld har vänts upp och ner”, uttrycker en förälder uppgivet i tamburen, 

samtidigt som hon tittar mig djupt in i ögonen. Därefter blir det tyst en stund. Som 

förskollärare visste jag inte vad jag skulle svara föräldern, som med sin familj just då 

befann sig på vägen mot deras barns diagnostisering. 

När en oro uppstår kring ett barn och det kommer till den punkt där en diagnosutredning 

blir aktuell, är min erfarenhet att det läggs mycket fokus på barnet och hens personliga 

utveckling och lärande. När en diagnos fastställs, sker en yttre kategorisering, där 

föräldrarnas upplevelser, känslor och behov lätt kan bli förbisedda. Hur upplever 

föräldrar detta? De genomgår en känslomässig resa, vilket också enligt min mening 

kräver en förståelse från pedagogens och specialpedagogens sida, som dagligen möter 

dessa föräldrar. 

Inom skolväsendet finns många verksamma pedagoger, alla med olika grad erfarenhet 

av att möta familjer, där barnet i familjen genomgår en diagnosutredning. Det är av stor 

vikt att pedagoger som möter dessa familjer besitter kunskap som kan bidra till ett så 

bra bemötande som möjligt, som i sin tur underlättar samarbetet och skolans möjligheter 

att tillgodose barnets behov. Särskilt i förskolan, där kontakten med föräldrarna är en 

stor del, blir denna kunskap värdefull för det fortsatta samarbetet. 

Den kunskap, förståelse och även personliga erfarenhet som kan krävas för att på bästa 

sätt stödja föräldrarna på denna resa var något jag saknade då och där i tamburen. Men 

genom att i denna studie nu lyssna till en förälders personliga livsberättelse om 

tankarna, känslorna och upplevelserna under sitt barns diagnosutredning, som 

resulterade i autism, önskar jag tillägna denna djupare förståelse. Min förhoppning är att 

detta inifrånperspektiv kan bli meningsfull även för andra verksamma pedagoger och 

specialpedagoger inom skolvärlden. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva den känslomässiga resa som en förälder går 

igenom, på vägen till barnets diagnostisering. Genom att djupare förstå vilka tankar, 

frågor och känslor en förälder har och går igenom, formulera framtida tankesätt för hur 

förskolan/skolan kan bemöta familjer i denna situation. 

 

o Vilka tankar, frågor och känslor går föräldrarna igenom under barnets 

utredningstid? 

o Hur kan förskolan/skolan på ett relevant och insiktsfullt sätt stödja och 

bemöta föräldrar under deras barns utredningstid? 
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2 Bakgrund 

Vår gemensamma resa, som författare och läsare, mot att försöka skapa en djupare 

förståelse för föräldrar vars barn är under utredning, börjar med tillägnandet av en 

förförståelse. För att vid läsningen av förälderns livsberättelse i resultatdelen verka för 

förståelse och empati, behöver vi tillägna oss kunskaper om bland annat autism som 

diagnos och dess betydelse för lärandet, om krissituationer, särskilt stöd och hur en 

utredning från misstanke till diagnos i allmänhet kan se ut. 

För att nyansera och visa på de individuella upplevelser och känslor föräldrar kan ha, då 

barnet utreds, har även en annan förälders livsberättelse utifrån en självbiografi 

formulerats nedan. Först följer här en beskrivning av autism. 

 

2.1 Autism 

Det finns berättelser om personer med ”egenartade beteenden” som sträcker sig långt 

tillbaka i tiden och som beskriver detta osynliga funktionshinder, som vi idag kallar för 

autism. Att ha diagnosen innebär svårigheter i vardagsfungerandet för personen i fråga, 

och därmed även för dennes familj (Bromark, 2014). 1-2 % av Sveriges befolkning har 

en diagnos inom autismspektrumtillstånd (Hjärnfonden, 2017). 

Autism går under beteckningen autismspektrumstörning, eller autismspektrumtillstånd 

(AST) och har neurobiologisk grund där hjärnans sätt att bearbeta information påverkas 

(Hjärnfonden, 2017). I DSM-5 (American Psychiatric Association 2013), som är en 

diagnosmanual, definieras AST utifrån två kriterier, dessa är: ”varaktiga brister i 

förmågan till social kommunikation och social interaktion i ett flertal olika 

sammanhang” och ”begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller 

aktiviteter”. Varje kriterie är i sin tur  uppdelat i ett flertal punkter, det första är uppdelat 

i tre punkter och det andra i fyra punkter och för att bli diagnostiserad med 

autismspektrumtillstånd måste en eller flera punkter från båda kriterierna uppfyllas 

(American Psychiatric Association 2013). 

Svårigheter som inte är diagnosgrundande men ändå vanligt förekommande hos 

personer med autism kan vara annorlunda reaktioner på sinnesintryck (över- och 

underkänsligheter), annorlunda ätbeteende, självskadande beteende, annorlunda 

aktivitetsnivå, tics och sömnavvikelser (Västerbro, 2014).  

Ur ett beteendeinriktat perspektiv har personer med autism biologiska avvikelser 

jämfört med andra människor, som begränsar deras förmåga och motivation till 



  
 

- 4 - 

 

inlärning i en vanlig miljö. Barn med autism har svårt att lära sig saker utan särskild 

undervisning. De behöver ofta träna på att utföra det de har lärt sig i olika miljöer 

eftersom de inte självklart överför det de lärt sig från en situation eller miljö till en 

annan, så kallade generaliseringssvårigheter, utan behöver övning eller uppmaning 

(Järvå, 2008). 

Autism är i hög grad ärftligt och är ett livslångt funktionshinder, men det finns dock 

olika framgångsrika och pedagogiska insatser att tillgå, till exempel behandlingar med 

intensivträning med program som är framtagna för att passa och främja utvecklingen för 

barn med autism. I dagsläget kan en diagnos från cirka två-årsålder ställas och med just 

tidiga, intensiva och anpassade insatser i en tillrättalagd miljö kan man hjälpa barnet till 

en så fördelaktig utveckling som möjligt. Det kan också handla om utbildning och 

handledning för föräldrar och andra berörda för att de ska kunna bemöta personen på 

rätt sätt (Bromark, 2014). 

Det finns forskning som visar på vikten av tidig upptäckt och behandling av barn med 

autism. Forskarna har även jämfört olika typer av insatser för att undersöka de 

framgångsrika metoderna. I en internationell jämförande översikt (Parsons, Guldberg, 

MacLeod, Jones, Prunty & Balfe, 2011) inom forskning kring de bäst lämpliga 

praktikerna för utveckling hos barn med autism, framkommer en samstämmighet kring 

tidig bedömning och intervention för barnens möjlighet för maximal utveckling av deras 

känslomässiga, pedagogiska, sociala och kognitiva utveckling samt hälsa. Trots flera 

insatser som varit framgångsrika och som har gemensamt innehåll, finns för närvarande 

ingen evidens inom forskningen för att påstå att ett specifikt tillvägagångssätt är bäst. 

Fem av de granskade forskningarna var exempelvis baserade på TBA-metoden 

(Tillämpad Beteende Analys) och fyra av dem visade begränsade eller inga kliniskt 

signifikanta fördelar med den beteendeinriktade metoden jämfört med andra former av 

tillvägagångssätt, som exempelvis specialistkliniker. 

 

2.2 Autismutredning 

Vägen till en utredning och en eventuell diagnos kan se olika ut för olika barn och 

beroende på i vilken kommun barnet bor. I regel fångas barnet som förmodas ha 

svårigheter inom autismområdet upp via personalen i förskolan eller distriktsköterskan 

på barnavårdscentralen. Det kan också vara så att föräldrar reagerar på oroväckande 

situationer, som bland annat kan handla om beteenden av upprepande karaktär, 

svårigheter att avbryta pågående aktivitet eller i kontakten med andra barn. Även 
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försenad eller annorlunda tal- och kommunikationsutveckling, bristande förmåga i 

ögonkontakt och att förstå dagliga rutiner är vanliga tecken som framkommer. 

En barnläkare och barnavårdcentralens psykolog gör tillsammans en bedömning kring 

barnets svårigheter, och om det finns svårigheter inom autismområdet skickas en remiss 

för vidare utredning av barnet. Därefter kan det antingen vara barnhabiliteringen eller 

barnpsykiatrin som gör utredning om autism. 

Specialpedagog, psykolog och läkare samarbetar i genomförandet av utredningen, då de 

främst tittar på barnets förmåga att kommunicera, interagera socialt, begåvning och 

aktivitetsnivå. De använder sig av diagnoskriterier enligt DSM-5 och ICD-10, som är 

internationella manualer för olika diagnoser. 

En strukturerad anamnes, som är en sammanställnig av sjukdomshistoria eller 

djupintervju kring barnets utveckling görs för att fastställa diagnosen, vilken görs 

tillsammans med föräldrar eller någon annan närstående som känner barnet väl. De 

vanligaste underlagen som används vid intervjuerna är ADI (Autism Diagnostic 

Interview) och DISCO. Svaren som framkommer kategoriseras och bedöms enligt 

diagnosmanualen DSM-5 eller ICD-10. Det genomförs även en observation av barnet 

under fria former men också en strukturerad lekobservation, där vissa framtagna 

modeller används, exempelvis ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule). 

Observationerna bedöms åldersrelaterat, det vill säga man jämför med barn i samma 

ålder. 

Efter en sammanställning av bedömningen kategoriseras autism i mild, måttlig eller 

svår form och det tas ställning till om en mer omfattande medicinsk utredning behöver 

göras, men en neurobiologisk bedömning och en medicinsk status av specialistläkare på 

Habiliteringen görs alltid (Bromark, 2006). 

 

2.3 Kris 

När föräldrar får ett diagnosbesked gällande sitt barn, hamnar de oftast i en så kallad 

traumatisk kris, vilken inträder sig vid yttre, plötsliga och oväntade händelser, som i 

exempelvis detta fall ett diagnosbesked. Den traumatiska krisen kan även utlösas vid 

fall av olycka, uppsägning, dödsfall och liknande. Krisen kan ta olika former hos olika 

individer och är något alla människor någon gång i livet upplever och den beskrivs som 

en förutsättning för självkännedom och utveckling, och är ett tillstånd där ens tidigare 

erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och klara av den 

aktuella situationen. Mer förekommande kriser som tillhör det normala livet, kallas för 
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livskriser, och kan infinna sig vid exempelvis puberteten, medelåldern, klimakteriet med 

flera (Cullberg, 2003). 

Cullberg (2003) skriver om vikten av en helhetssyn på psykiska problem, där individens 

psykologiska utveckling och sociala förutsättningar, exempelvis individer i hens närhet, 

också måste beaktas för att förstå en människa i kris, där inte endast de utlösande 

händelserna uppmärksammas. En familj är ett tillsammans och när en familjemedlem 

hamnar i svårigheter, drabbas alla på ett eller annat sätt, där det i en mindre 

sammanhållen familj kan leda till att familjen splittras. 

Krisens förlopp beskrivs ofta i fyra faser, nämligen chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Under chockfasen förträngs verkligheten, 

det är svårt att bearbeta och ta in det som inträffat, och varar mellan ett kort ögonblick 

till några dygn. Reaktionerna kan ta sig uttryck i form av skrik, meningsupprepningar 

eller total tystnad och orörlighet. I reaktionsfasen har den drabbade börjat inse 

verkligheten och söker finna någon mening med det skedda, ”varför?”, samtidigt som 

risken att en omedveten förnekelse sker är stor. Reaktionerna och det som sker under 

denna fas är olika för alla och vanligen följer därefter bearbetningsfasen. Det akuta 

skedet har under denna fas lämnats och blicken vänds nu mot framtiden. Den kan för 

vissa innebära ett slags accepterande och gamla aktiviteter kan återupptas och nya 

intryck tas emot. Under nyorienteringsfasen är det upplevda nu ett bestående ärr. De 

svikna förhoppningarna har bearbetats, självkänslan återupprättats och det inträffade 

kan komma att få nya betydelser genom livets gång (Cullberg, 2003). 

Att faserna följer efter varandra och i en viss ordning är en vanlig beskrivning men det 

har visat sig att en fas inte börjar där en annan slutar, utan de kan överlappa varandra 

och växling mellan dem är vanliga. Förändringar sker lite i taget och känslor från 

exempelvis chockfasen kan komma tillbaka i bearbetningsfasen, men då i exempelvis 

kortare perioder (Andreasson, 2017, Kris och Traumacentrum, 2017). 

 

2.3.1 Kris vid diagnossättning 

Ett diagnosbesked är en yttre omständighet och tillhör, som nämnts ovan, den 

traumatiska krisen. Gillberg (1995) hävdar att den traumatiska krisen hos föräldrar, som 

uppstår i samband med ett barns diagnostisering, inte kan beskrivas enkelt i termer av 

krisfaser. Han ger exemplet att föräldrar representerar ett brett spektrum av 

personligheter och upplevelsen är olika för alla dessa föräldrar. Krisreaktionen skiljer 

sig även beroende på om man får diagnosen från början av barnets liv eller först flera år 
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senare efter att ha pendlat mellan hopp och förtvivlan. Gillberg (1995) skriver 

fortsättningsvis dessutom att begreppet kris måste omvärderas när det handlar om 

familjer med barn med autism. Krisen blir utdragen och det som kommer som en chock 

är inte att det är någonting fel, utan att föräldrarna har förlorat ett helt ”friskt” barn. 

Detta förhållande kan göra ett sorgearbete nödvändigt för att kunna ta ett steg mot en 

realistisk syn på barnet. Detta medför att bemötandet naturligt blir av stor betydelse. 

 

2.3.2 Kris och bemötande 

Flera olika personers citatinlägg skildras i Cullbergs (2003) bok, kring vikten av 

bemötandet  under en livs- eller traumatisk kris, vilket ger oss en tydlig bild av att 

bemötandet har avgörande roll för den drabbades välmående och för bearbetningen. Vi 

får inte glömma, som nämnts tidigare, att det är en hel familj som blir påverkad när en 

drabbas och därför blir bemötandet även gentemot hela familjen viktig. Endast 9 av 56 

kvinnor har i en undersökning upplevt god information och förståelse från i detta fall 

läkares sida i samband med förlorandet av ett barn under förlossning. De har upplevt att 

personalen dragit sig undan, undvikit att svara på frågor, vilka skapat skuldkänslor hos 

mammorna och förlängt återhämtningstiden. Författaren lyfter lyssnandets och 

samtalandets positiva effekter för individer i kris, som kan fungera som startpunkter för 

att möta verkligheten. Att få tala och uttrycka sina känslor och upplevelser i ord, ger 

känslorna en mer konkret innebörd. Att någon lyssnar och förstår en själv har betydelse 

för erkännandet av sina egna upplevelser. 

 

2.4 Diagnos eller ej för utveckling och lärande? 

Bedömningar genomförs ständigt inom pedagogisk verksamhet för att anpassa lärandet 

efter barnets behov. En diagnos kan sägas vara en slags bedömning. Behovet av, och 

för- och nackdelar med diagnos är omdiskuterat. Asp-Onsjö (2008) tar upp frågan och 

refererar till Jakobssons studie som visar att det är kommunikation, personliga relationer 

och samverkan mellan olika personer som ger de bästa förutsättningarna för en bra 

skolsituation, och inte en specifik diagnos som barnet fått. Risken som då skulle infinna 

sig menar hon är att diagnosens egenskaper betonas och fokuseras på, istället för de 

individuella behoven och aspekterna hos barnet/eleven. Lutz (2013) diskuterar vidare 

kring problematiken när bedömningar leder till att barn placeras som avvikande i 

specifika fack. Han menar att placeringen där grundas på barnets egenhet och inte 

genom den kontext barnet vistas i. Han har som åsikt att alla pedagoger behöver 
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specialpedagogiska kunskaper och att de specialpedagogiska åtgärderna bör riktas mot 

det proaktiva arbetet och vara generella, på så vis utvecklas praktiken för alla, där 

utpekande och kategoriserande kan undvikas. Han anser att det handlar om bemötande, 

förhållningssätt, etik och en öppenhet, samt att kunna kritiskt granska och 

problematisera den lärandemiljö vi erbjuder i förskola och skola. 

Enligt Hjörne och Säljö (2013) saknas i dagens skola en pedagogisk analys av hur 

svårigheter uppkommer, och en diskussion om vilka alternativa sätt som kan finnas för 

att lösa det som inte fungerar. De finner att orsaken till problemen förläggs hos barnet 

och hens personlighet och att mycket lite av diskussionen handlar om de konkreta 

svårigheterna barnet har i klassrummet, där problemen inte heller ses i relation till 

undervisningen som bedrivs.  

Diagnos eller ej, barn och elevers olika behov ska tas hänsyn till i utbildningen, detta 

formuleras i Skollagens 1:a kapitel § 4 (SFS 2010:800), där det står att stöd och 

stimulans ska ges så att barnen och eleverna utvecklas så långt som möjligt och en 

uppvägning av skillnader i förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska 

eftersträvas. Men det verkar trots allt vara så att genom att ha en diagnos blir resurserna 

lättare att få för ett barn i behov av särskilt stöd. Hjörne och Säljö (2013) skriver att det 

till och med kan finnas intresse till att en neuropsykiatrisk diagnosutredning genomförs 

kring ett barn för att få fram extra resurser. De bekräftar detta genom deras intervjuer 

med chefer och rektorer för olika skolmyndigheter, som samstämmigt vittnar om att 

antalet diagnoser ökar i skolan, vilket då genererar fler resurser till eleverna. En 

anledning kan vara just begränsade resurser, då en klarhet i form av en diagnos kan vara 

skillnaden mellan att få insatser och inte. 

I Skollagens 1:a kap § 8 kan vi dock vidare läsa om en hänvisning till 

diskrimineringslagen, som har till ändamål att motverka diskrimenering och på andra 

sätt: ”… främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”. 

 

2.5 Barn i behov av särskilt stöd 

Det har gjorts försök att definiera barn i behov av särskilt stöd, men någon fullständig 

klar definition har aldrig gjorts. Dessutom verkar var tid ha sin uppfattning om vad eller 

vilka som är avvikande och i behov av särskilt stöd (Lutz, 2013). Nordin-Hultman 

(2004) refererar till Foucault när hon skriver att det beror på genom vilka rådande 
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diskurser barnen blir sedda och vad som hålls för rätt och fel, sant eller falskt i en viss 

tid eller kultur. De som har rätten och makten att tala, är de som formulerar de gällande 

”sanningarna” och vars röster hörs. Även om språkbruket gällande barn i behov av 

särskilt stöd har förändrats så har inte den kulturella och sociala uppfattningen hos 

allmänheten gjort det (Farrell, 2014). I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att 

verksamheten ska anpassas för alla barn i förskolan. De barn som behöver särskilt stöd 

och stimulans, tillfälliga eller varaktiga, ska få detta stöd utifrån sina egna 

förutsättningar och behov så att de utvecklas maximalt.  

Det finns mycket forskning som visar att tidiga insatser kan göra skillnad för barnens 

utveckling. Till exempel kan vi utläsa i en av statens offentliga utredningar ”Se de tidiga 

tecknen” (2010:64) att forskare betonar betydelsen av att förebygga svårigheter och att 

tidiga stödinstaser är nödvändiga för vidare utveckling. I rapporten kan även läsas att 

om insatser och åtgärder först sätts in och systematiseras när barnen blir äldre och 

svårigheterna blir mer påtagliga, finns risken att eleven till exempel redan utvecklat en 

lägre självuppfattning som en konsekvens av svårigheterna. Lutz (2013) understryker 

också vikten av att uppmärksamma små barn som kanske tillfälligt behöver stöd och 

stimulans. Han lyfter att forskning visar att små barn som befinner sig i en process, kan 

överbrygga och lättare hantera olika svårigheter med rätt stimulans och de rätta 

förutsättningarna, och att felaktigt bemötande från omgivningen kan skapa stora 

konsekvenser i framtiden. Även i Skolverkets allmänna råd ”arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” (2014), kan läsas att tidigt 

uppmärksamma elever som kan vara i behov av särskilt stöd eller uppvisa andra 

svårigheter i sin skolsituation är av stor vikt, och att rektor bör ta vara på elevhälsans 

kompetens i ett tidigt stadium för att identifiera elevernas behov, samt även för att stötta 

skolpersonal i arbetet med extra anpassningar i olika lärmiljöer. 

Trygghet och välfärd för barn och ungdomar är ett ständigt aktuellt ämne för samhället. 

Det har tydligt markerats genom Sveriges bekräftelse av FN:s Barnkonvention (SOU 

2010:64), som handlar om barns rättigheter, att barn och ungdomar är en viktig grupp. 

Rätten att få en god start i livet äger alla barn. Lärande och utveckling hos barn och 

ungdomar går hand i hand med trygga och goda uppväxtvillkor. Familjen är viktig för 

barnets välbefinnande och trygghetskänsla, det är grunden. Men för vissa barn erbjuder 

inte familjen den trygga tillvaro de behöver. Därför är det av stor vikt att samhällets 

olika instanser upptäcker och vidtar effektiva åtgärder i ett tidigt skede, i förskolan och 

skolan, för att ge barnen de bästa förutsättningarna att lyckas i livet, trots exempelvis 
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hemförhållanden eller andra svårigheter (SOU 2010:64). I Skollagens 1:a kapitel § 4 

kan vi läsa om att utbildningen syftar till att i samarbete med hemmen främja barnens 

allsidiga personliga utveckling till kreativa, aktiva, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. Även i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) skrivs om att ett 

nära och förtroendefullt samarbete ska ske med hemmen i förskolans arbete med 

barnen, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas 

rikt och mångsidigt. Ett sätt att stärka detta samarbete är att utveckla förståelsen för 

familjers olika livssituation. Möjliga vägar är att i samtal och med hjälp av livsberättelse 

komma närmare de olika livsvillkor som har betydelse för föräldrar. 

 

2.6 En annan förälders livsberättelse 

Många föräldrar som genomgått en traumatisk kris i samband med att deras barn 

diagnostiserats har valt att dela med sig av sin emotionella resa och satt den på pränt. 

Kristine Barnett (2013) är en av dem som skrivit en självbiografi och skriver 

framförallt, enligt henne själv, om hoppets kraft och de möjligheter som kan öppna sig 

när vi förblir vidsynta och lär oss locka fram hela den potential som finns i varje barn. 

Som tvååring fick hennes son Jake diagnosen autism, slutade prata och försvann 

hjälplöst in i sin egen värld framför sina föräldrars ögon. Hennes historia fångade mitt 

intresse och i likhet med denna studiens deltagande förälder fick deras söner diagnosen 

vid cirka samma ålder. Att här ta del av Kristines berättelse blir betydelsefull när jag 

senare som lyssnare förmodligen kommer att få ta del av, och möta likartad problematik 

vid studiens intervju. Följande är Kristines historia. 

 

2.6.1 Från oro till diagnos 

Under sitt första levnadsår var Jake en glad, engagerad och nyfiken pojke, som skrattade 

och lekte titt-ut med sina föräldrar. När Jake var runt fjorton månader märkte 

föräldrarna små förändringar hos honom, men vilka var lätta att förklara bort med tanke 

på andra problem såsom tandvärk, smärtsamma öroninflammationer och trötthet. Efter 

flera veckor tyckte Kristine ändå att sonen började fascineras av sina intressen på ett sätt 

som hon upplevde som annorlunda. Det kunde handla om ljus, skugga och geometriska 

former. ”Det var som om han höll på att bli uppslukad av något jag inte kunde se”, 

beskriver Kristine. Kristines mamma ansåg att det var dags för Jake att bli undersökt. 

En första bedömning visade påtagliga fördröjningar, vilka bidrog till flera intensiva 

logopedbesök men utan framgång. Jake pratade inte alls och drog sig längre och längre 
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in i en privat värld. Med strömmen av experter som kom och gick hemma hos familjen, 

egna terapeuter och eget hårt arbete och tålamod, trodde Kristine att de säkert skulle få 

tillbaka sin pojke. Men den uppmuntrande tanken varade inte länge. Kristines mamma 

delade med sig av en tidningsartikel om hur autism visar sig hos små barn. När hon läste 

den knöt det sig i magen på Kristine och hon grät hejdlöst, många av de beskrivna 

beteendena på listan var alltför välbekanta. 

När en av terapeuterna använde ordet autism i samband med Jake, blev hon avskedad av 

Kristines make, vilken fortsatte att mota bort det som väntade och vägrade att tro på det. 

Redan kvällen innan mådde Kristine dåligt men när dagen för den formella 

bedömningen väl kom darrade hennes händer våldsamt och hon mådde fysiskt illa. De 

flesta tester gick inte bra men när Jake var duktig på någonting trodde föräldrarna att det 

kanske skulle väga upp för det andra. ”För första gången på flera veckor unnade jag mig 

en liten stråle hopp”, beskriver Kristine. 

När testen var över visade det sig att Jake hade en ojämn begåvningsprofil och fullt 

utvecklad autism men med en ovanligt hög intelligenskvot. ”Det var då jag bröt ihop”, 

förklarar Kristine. ”För första gången tillät jag mig att inse vad de där bristerna skulle 

innebära för Jake och för det liv vi hade drömt om för hans del. Jag kände mig så dum. 

Vad hjälpte det om han kunde lägga pussel snabbare än en annan unge om det betydde 

att han aldrig skulle dejta en flicka, aldrig skaka hand med någon inför en 

jobbintervju?” Den natten var föräldrarna helt förkrossade och natten blev sömnlös på 

grund av oro för Jakes framtid och ängslan för frågan om samma öde väntade för det 

nya kommande barnet. Kristine skriver: ”Autism är en tjuv. Den rövar bort ens barn. 

Den tar ifrån en hoppet och stjäl alla drömmar.” 

 

2.6.2 Stödet 

Kristines morfar har haft en stor roll och betydelse i hennes liv, och när han innan sin 

bortgång sa att det skulle gå bra för Jake, sa han det med orubblig övertygelse som hon 

trodde på. Skulle någon annan sagt det skulle det känts som en klyscha som människor 

tar till när de inte vet vad de ska säga anser Kristine. ”En kort stund var jag liten igen 

och han stöttepelaren, den som kunde laga vad som helst på sin höga arbetsbänk i 

garaget. Jag unnade mig att finna tröst i tanken att min starka, genialiska morfar visste 

något om min son som jag själv inte kunde se”, skriver hon. Varje gång efter det, när 

Kristine kände sig ensam och rädd, fann hon tröst i hans försäkran om att det skulle gå 

bra för Jake. 
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Kristine upplevde även sin make som enormt stöttande hela vägen fram till diagnosen 

men även därefter. Hon skulle inte ha klarat det utan honom påstår hon. Att ha detta 

ständigt närvarande stöd, som både ifrågasätter, lyssnar och tröstar, har varit mycket 

betydelsefullt för henne.  

 

2.6.3 Förståelse från skolans sida 

Jake började särförskolan när han var tre och ett halvt år. En buss hämtade och lämnade 

honom hemma. Det var omöjligt för Kristine att veta hur hans dag hade varit, Jake 

kunde inte berätta hur han hade haft det i förskolan, vad som hade hänt eller hur det 

kändes. Han kunde inte kommunicera eventuell rädsla, oro eller tveksamhet. Några 

månader efter det att Jake börjat i särförskolan hade Kristine tvivel om hans framsteg. 

Det verkade nästan som om han tog flera steg tillbaka istället. Kristine sakande 

förståelse från särförskolans sida, vilka förklarade att deras läroplan är inriktad på 

livskunskap- de vardagliga färdigheterna. Särförskolan, tillsammans med experterna 

uttryckte inte något hopp utan tvärtom försökte de förklara för familjen att de inte 

behövde bekymra sig över några bokstavskort i Jakes fall, för de trodde inte att han 

någonsin skulle kunna lära sig läsa och att de borde skruva ner sina förväntningar på 

sonen. Kristine upplevde att lärarna hade gett upp hoppet om hennes son. Hon uttrycker 

att ”den där dagen kändes det som om Jakes lärare hade stängt dörren till hans framtid.” 

Kristine ansåg att man åtminstone kunde göra ett försök och att Jake var ju ett barn som 

var helt fascinerad av alfabetet och sina bokstavskort. Det kändes farligt för henne att 

trotsa de sakkunnigas råd, men hon tänkte inte låta någon avskriva sitt barns potential 

vid bara tre års ålder, autistisk eller ej. Hon var inte beredd att låta någon sätta gränser 

för vad de kunde vänta sig av honom. Denna brist på förtroende och samarbete mellan 

hem och skola ledde till att Kristine istället litade på sin instinkt och tog Jake ur 

särförskolan och fortsatte att själv skola honom. Hon skriver: ”Han är så speciell, så 

unik. Men han är också autistisk, och på grund av det har skolan satt en etikett på 

honom och avgjort i förväg vad han kan och inte kan åstadkomma.” 

När jag nu sammanfattar mina tankar kring Kristines berättelse blir jag 

uppmärksammad på hur påfrestande, känslosamt och oroligt det kan vara för en familj 

att genomgå en utredning och få en diagnos för sitt barn. Dessa reflektioner är något jag 

kommer att bära med mig när jag senare ska intervjua den deltagande föräldern. 

Historien uppmärksammar mig även på att föräldrar ändå känner sitt barn bäst och att vi 

inom skolvärlden bör lyssna mer till vad föräldrar har att säga kring sitt barns utbildning 
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och låta dem vara mer delaktiga. Vid intervjutillfället blir det även av stor vikt att vara 

en bra lyssnare och ha respekt för förälderns unika ”röst” och låta den äga stunden. 
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3 Tidigare forskning 

I familjer där det finns en oro, där barnet i familjen är i behov av särskilt stöd kan en 

fungerande balans i vardagen och i själen saknas. Framgångsfaktorer för att hitta denna 

balans kan vi finna dokumenterad inom forskningen. De betydelsebärande delarna som 

kan urskiljas är bland andra 1) vikten av en fungerande relation och kommunikation i 

samarbetet mellan föräldrar och förskola/skola, 2) förståelse, dels från föräldrarnas sida 

om svårigheterna och dels en förståelse från förskolans/skolans sida om familjens 

situation och 3) att samtala om sin situation och få sätta ord på känslorna. Nedan följer 

en närmare beskrivning av tidigare forskningsresultat, med utgångspunkt i de nämnda 

delarna. 

 

3.1 Samarbetet mellan förskolan/skolan och hemmet 

Vikten av en fungerande relation och kommunikation mellan familj och förskola/skola 

för barnets bästa kan bland annat utläsas av studien som Roll-Pettersson (2004) har 

genomfört. Hon har undersökt uppfattningar hos föräldrar till barn med särskilda 

utbildningsbehov i Sverige för att se om uppfattningarna varierade med hänsyn till 

barnets ålder, diagnos eller placering. Resultaten visade en skillnad i föräldrarnas 

uppfattningar beroende på barnets ålder, som bland annat var att föräldrar till äldre barn 

med särskilda utbildningsbehov, oavsett diagnos eller placering, inte ville frigöra sig 

från sina barns utbildning. Barnens placering påverkade även uppfattningarna om 

barnens skolsituation, föräldrar till barn som är inskrivna i någon form av 

specialutbildning, är mer nöjda med sin relation till skolan, än föräldrar till barn som 

inte är inskrivna. Resultaten visade också positiva samband mellan föräldrars upplevda 

grad av ansträngning och deras uppfattning om att ha påverkat deras barns skolsituation. 

I studien som Leyser och Kirk (2011) genomfört, undersöktes upplevelser hos föräldrar 

som har barn med Angelmans Syndrom. I föräldrarnas svar framkom inkludering som 

en självklarhet och i princip alla deltagande hade en önskan att få se sitt barn komma i 

kontakt med kamrater utan funktionshinder. De menar att inkludering främjar både 

barnens socialisering och kamraternas införlivande av acceptansen av individuella 

olikheter. I resultatet framkommer en oro från föräldrarna kring hur det i praktiken 

skulle bli i ett vanligt klassrum, blir hen retad, kunskaper hos lärarna etc. Många 

föräldrar uttrycker just missnöje kring relationerna och kommunikationen med skolan. 
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Markström och Simonsson (2013) är två andra som har skrivit kring samarbetets 

betydelse mellan hem och förskola. Artikeln är skriven efter genomförda intervjuer med 

förskollärare, och handlar om utvecklingssamtal i förskolan. Resultaten visar att 

förskollärare betonar utvecklingssamtalen som mycket viktiga för dem själva som 

professionella och för föräldrar. Det är även betydelsefullt för att kunna arbeta för 

barnens bästa i förskolan. Pedagogerna lyfter samtalet som ett relationsskapande 

verktyg, samt som ett utvärderingsvektyg för olika syften i deras verksamhet. Bra 

relationer, skapar enligt pedagogerna ett välkomnande intryck för föräldrar, där de kan 

känna sig trygga och delaktiga i samtalet kring deras barn. Att arbeta för barnets bästa 

förutsätter att pedagoger är kompetenta och kunniga i sina roller och uppgifter, men 

även föräldrar (Markström & Sominsson, 2013). 

Vi kan här ur tidigare forskning utläsa att kunskap och förståelse verkar vara nyckeln 

för att ett gott samarbete ska kunna skapas mellan hem och skola. 

 

3.2 Förståelsen 

Syftet i Rogers (2007) studie var att belysa några av de emotionella dilemman föräldrar 

till barn med inlärningssvårigheter upplever, där dagens normer och den enorma sociala 

press föräldrar har på sig att föda fram den ”perfekta” bebisen blir tydlig. I intervjuerna 

framkommer att acceptansen inte äge rum med detsamma och föräldrar som får besked 

om att deras barn har svårigheter, kan uppleva chock, förlust, besvikelse och till och 

med förneka svårigheten. Förnekelsen fungerar som en positiv hanteringsmekanism för 

föräldrar för att bearbeta/acceptera beskedet om barnets svårigheter. Den känslomässiga 

erfarenheten föräldrar går igenom efter ett besked kan orsaka emotionell oro och 

konflikter som påverkar både föräldrar och yrkesverksamma. Känslor är en del av 

processen och förekommer inte i en viss ordning eller som förväntat. Forskningen vill 

påstå att utan rätt mängd/nivå stöd och förståelse, kan det leda till att hela familjen 

splittras och lyfter alltså vikten av stöd, oavsett om den är formell eller informell. 

Föräldrarna menar att de upplevt chock, förlust, förnekelse och besvikelse och att detta 

kan ha en dramatisk effekt på den mentala hälsan. Dessa känslor påverkar familjen 

också som helhet och vid krispunkter kan detta splittra familjen. Intensiva känslor av 

maktlöshet och depression fick de deltagande föräldrarna handfallna, men de lyckades 

ändå genom att omorganisera och omvärderade möjliga framtida vägar. Förståelse och 

kunskap om sitt barns svårigheter underlättade acceptensen och skapade hopp hos 

föräldrarna. 
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Förståelse även från skolans sida är nödvändig för barnets utveckling såväl som 

familjens välmående. Detta uttrycks i Leyser och Kirks (2011) studie där föräldrar vill 

förmedla till utbildare att deras barn är mer än en diagnos och uttryck som ”underskatta 

inte”, ”han kan lära… är kapabel”, ”gör sitt bästa”, ”de är smarta”, ”fast hon inte pratar, 

så kan hon lära”, ”fast han inte pratar, har han mycket att säga” framkommer i 

föräldrarnas svar. Förståelsen från både föräldrarnas och skolans sida är med andra ord 

byggstenar för den tidigare nämnda kommunikationen och det fortsatta samarbetet 

mellan familj och skola. 

 

3.3 Samtalets befriande känsla 

Att få möjligheter till att samtala om sina känslor och funderingar och att någon lyssnar 

kan vara befriande för många. Stoll Switzer (1985) genomförde en studie där syftet var 

att realisera en intervention då man använde en kognitiv problemlösningsmodell, som 

föreslagits vara ett ångestdämpande verktyg. Den använda metoden bestod i särskilt 

designade seminarium för föräldrar till barn med inlärningssvårigheter. Genom att öka 

föräldrarnas faktakunskaper förväntades detta därmed underlätta mottaglighet och 

minska ångest. De två första av de fem delarna i seminariet, fokuserade på definitioner, 

tredje delen handlade om livet hemma, det fjärde om livet i skolan och det femte 

behandlade frågor kring framtiden. Föräldrar som deltog uttryckte bland annat att 

utbytet av information var den viktigaste aspekten vid mötena och att veta att man inte 

är unik. En av mammorna noterade att hon levt i förnekelse hela tiden och behövde 

intellektuell kunskap, förståelse och gruppstöd för att kunna börja acceptera barnets 

inlärningssvårigheter. En annan påpekade vikten av självkänsla och att hon aldrig 

tidigare hade tänkt på tidiga symptom innan information om ämnet lades fram och hade 

aldrig tänkt på sin son som en syndabock innan hon hade en diskussion om 

familjemönster. 

Slutsatser är bland annat att detta sätt verkar ha hjälpt familjerna ett steg närmare ett 

mer samarbetande föräldraskap. Föräldrarna upplever att seminarierna hjälpte dem att 

utveckla och agera efter mer lämpliga och passande förhållningssätt. 

Det befriande samtalet kan utifrån denna studie ses som nyckeln för att kunna nå den 

tidigare nämnda förståelsen och det goda samarbetet med skolan. 
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4 Metod 

Som följd av syftet att djupare förstå vilka tankar, frågor och känslor en förälder har, 

blev valet av narrativ metod naturlig. Följande är en beskrivning av metodvalet och hur 

studien har genomförts. Även analysmetod, teoretiska utgångspunkter och vilka etiska 

ställningstaganden som tagits diskuteras. Avslutningsvis tar kapitlet upp 

tillförlitligheten och trovärdigheten kring narrativa studier. 

 

4.1 Metodval 

Inom vetenskapliga sammanhang har berättelsen och berättandet fått en allt mer erkänd 

plats som kunskapsform inom många olika discipliner, så även inom pedagogiken 

(Johansson, 2005). Det är uppfattningen om att den sociala verkligheten är språkligt 

eller diskursivt konstruerad som har anammats. Det är genom förklaringar, berättelser, 

beskrivningar, alltså genom språket som social aktivitet, som vi skapar våra relationer, 

identiteter, värderings- och normsystem och även våra organisationer. Dessa sociala 

processer pågår konstant både på institutionell nivå och i vardagliga samspel mellan 

människor. Att berätta är mänsklig aktivitet som är grundläggande för vårt tänkande och 

skapande av kunskap. Genom berättelser får våra erfarenheter mening, samtidigt som vi 

konstruerar och kommunicerar vår uppfattning om världen, oss själva och andra 

(Johansson, 2005). Skott (2004) skriver att tolka berättelser också är ett sätt att nå fram 

till förståelse för människor eller av ett visst problem. Hon beskriver även att mycket 

kunskap kan nås genom att studera vem som berättar, på vilket sätt, för vem och om vad 

och hävdar också att berättandet är mellanmänskligt och intersubjektivt. 

För att kunna nå syftet med denna studie, att få en djupare förståelse och ett 

inifrånperspektiv, användes just en kvalitativ ansats med narrativ metod. Biografisk 

intervjumetod eller livsberättelse, som det också kan kallas, ger en subjektiv tolkning av 

livet och kan användas för att säga något om både samhällsförhållanden i ett historiskt 

perspektiv och enskilda levnadsöden. Det är inte enbart erfarenheter, utan även 

berättarstilar och normer för hur man berättar om sitt liv som kan skilja sig åt (Ehn & 

Öberg, 2011). En livsberättelse är, kortare beskrivet, den berättelse som en person 

berättar om sitt liv eller valda delar ur sitt liv, där deras egna tolkningar av sig själva 

sätts i centrum (Johansson, 2005). Studien vill förstå hur en förälders berättelse kan 

tillföra kunskap för hur förskolan/skolan i sitt bemötande idag kan stötta familjer genom 

deras emotionella resa.  
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Positiva effekter med denna metod kan exempelvis vara att den ger tillfredsställelse 

även för deltagaren när hen får reflektera över sitt liv, att någon är intresserad och gör 

den meningsfull. Det kan även upplevas meningsfullt att kunna bidra till forskningen 

och få en del av sitt liv i ett transkriberat dokument. Människan känner sig och sitt liv 

bäst och är mest intresserade av den, människan vill berätta sin livshistoria (Öberg, 

2015). 

 

4.1.1 Urval 

Inom den narrativa metoden är det relevant att urvalet blir medvetet selektivt, strategiskt 

eller teoretiskt. Även om intervjumodellen följer en viss specifik struktur, blir varje 

intervju unik (Ehn & Öberg, 2011).  

En förälder som för fem år sedan haft sitt barn på förskolan där jag jobbat, då barnet 

genomgick en utredning, valdes ut och tillfrågades om deltagande i studien.  Kriterier 

för val av förälder var en god och förtroendefull relation mellan förälder och intervjuare, 

vilket Öberg (2015) menar är centralt inom den narrativa metoden, likaså att lämplig tid 

har passerat efter det man vill undersöka. 

 

4.2 Etiska överväganden 

Vid den första kontakten med den deltagande föräldern, då frågan om deltagande lades 

fram, informerades även om studiens syfte (informationskravet), och att svaren endast 

kommer att användas i utbildningssyfte (nyttjandekravet), samt att deltagande är 

frivilligt och att hon har rätt att avbryta när som helst. Personen i fråga samtyckte 

(samtyckeskravet) genom att tacka ja och vi bokade en tid för ett första samtal och det 

var okej att samtalet spelades in. Jag försäkrade den deltagande om konfidentialitet 

(konfidentialitetskravet), detta för att inte riskera att hon oavsiktligt identifierades, vilket 

eventuellt annars skulle kunna ha negativa konsekvenser för den medverkande 

(Vetenskapsrådet 2002). Namnen i studien är fingerade och inga geografiska platser 

nämns. 

Under samtalen var det för mig viktigt att deltagaren kände sig trygg och det sågs till att 

hon hade gott om tid på sig. Som lyssnare försökte jag att vara human, empatisk, 

sensitiv, förstående och inte avbryta berättaren under de olika intervjusituationerna. Det 

rekommenderas även att samtalen äger rum hemma hos deltagaren, vilket också följdes. 

Deltagaren erbjöds att läsa transkriberingar av samtalen för möjlighet att ge feedback 

och eventuella tillägg, vilket ökar trovärdigheten (Ehn & Öberg, 2011). 
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Min tidigare relation till deltagaren var endast positiv enligt mig. Det fanns redan en 

förtroendefull relation i grunden som gjorde det lättare för den deltagande att ptara kring 

personliga och kanske känsliga minnen. 

Det får inte glömmas att man handskas med en annan människas liv, och att risken finns 

att den deltagande upplever tolkningar som en ”invadering” i hens liv och självbild. 

Risken finns att studiens intresse visar sig vara något annat än vad deltagaren förväntade 

sig eller att bli analyserad med hjälp av olika teoretiska kategorier och begrepp inte var 

det hen hade gett sitt samtycke till (Ehn & Öberg, 2011). För att förebygga dessa risker 

har jag ständigt varit transparent gentemot deltagaren kring sudiens syfte och vad 

studien vill förmedla. 

 

4.3 Genomförande 

Vid tillfrågandet av deltagande togs personlig kontakt, då det även informerades om 

studiens syfte och de tidigare nämnda forskningsetiska principerna. Efter ett ja till 

deltagande bokades tre möten in för samtal. De två första mötena ägde rum med en 

veckas mellanrum, och det tredje mötet tre veckor därefter. Tiden mellan träffarna syftar 

till att hålla tankarna färska men att det samtidigt finns utrymme för bearbetning av det 

inspelade materialet. Samtalen ägde rum hemma hos den deltagande föräldern, precis 

som Ehn & Öberg (2011) rekommenderar.  

Genomförandet kan systematiskt delas in i tre faser och följer Öbergs (2015) 

rekommendationer. Den första träffen ägdes av den fria berättelsen, där deltagaren 

berättade fritt och intervjuaren var aktiv lyssnare. Första fasen öppnades upp med frågan 

”Skulle du vilja berätta om dina upplevelser, tankar och känslor du hade under din sons 

utredningstid? Följdfrågor som till exempel ”Kan du berätta mer?” och klargörande av 

frågor man inte förstått kom naturligt. Den andra fasen bestod därefter av frågor som 

väcktes efter det första samtalet, som till exempel ”Du nämnde detta, kan du berätta mer 

om vad som hände?”. Den tredje fasen bestod av frågor till deltagaren utifrån studiens 

specifika syfte och frågeställningar. 

Kvale (1997) skriver om vikten att forskaren under samtalet är avslappnad och trygg 

och inte forcerar samtalet. Den första tolkningen sker redan i lyssnandet och flera samtal 

med samma individ ger möjligheter både för den som berättar och den som lyssnar, 

bland annat ges tillfälle att berika och fördjupa berättelsen, samtidigt som lyssnaren får 

tillfälle att fördjupa sin förståelse. Efter flera möten blir relationen också starkare och 

kan göra det lättare att samtala om personliga eller känslomässigt svåra ämnen. En 



  
 

- 20 - 

 

gemensam produktion av livsberättelsen sker mellan berättare och lyssnare under 

samtalens gång. Därefter fortsätter analys- och tolkningsarbetet, som beskrivs vidare 

nedan. 

4.4 Analys och tolkning 

Oftast krävs att man har sitt material på papper för att kunna analysera berättelser 

(Ahlberg, 2004). Johansson (2005) menar att transkriptionen i sig också är en process av 

strukturering och analys av materialet, det handlar om att översätta tal till text. I denna 

studie spelades berättelsen in på en mobiltelefon, för att därefter transkriberas till skrift. 

En transkription är alltid en bearbetning och selektion av det talade ordet, vilket betyder 

att forskaren redan i detta skede skapar något nytt. Genom ett utkast struktureras 

samtalet i en form som underlättar en närmare analys och det fortsatta tolkningsarbetet 

(Kvale, 1997). Transkriptionen kan enbart ge en del av den kommunikation som ägt 

rum vid samtalet oavsett hur noga den genomförs. Det skrivna kan omöjligen skildra 

stämningen i rummet, känsloyttringar eller den icke-verbala kommunikationen fullt ut 

(Ahlberg, 2004, s. 73). Transkriberingen av berättelsen i denna studie gjordes av 

forskaren själv, vilket Ahlberg (2004) menar ger en chans att bekanta sig med 

materialet, öppna sig för innebörder och det som studeras samt börja tankeprocessen. 

Replik för replik skevs ordagrant ut och även längre pauser och utmärkande tonlägen 

och skratt valdes att markeras ut i transkriberingen av studiens material, för att inte 

missa något relevant. 

I resultatet återfinns berättelsen i kronologisk ordning för att ge läsaren en helhetsbild 

och möjlighet till inlevelse och förståelse. Men med även syftet i bakhuvudet, nämligen 

att få en känsla av upplevelserna och utveckla ett relevant bemötande gentemot 

föräldrar, fokuserades textens uppdelning i huvudteman, efter de områden som framträtt 

som betydelsefulla för deltagaren under utredningstiden och som har varit ett stöd. 

Olika perspektiv kan väljas i tolkningen av en nedskriven berättelse. I denna studie är 

det en hermeneutisk meningstolkning som är aktuell, där oftast avsikten är att tolka för 

att förstå, och inte enbart att lyfta fram den subjektiva bilden. Exempelvis kan den 

kollektiva nivån, språket, diskursen och kulturen studeras (Skott, 2004). Genom att 

också analysera form och uttrycksmedel, kan en djupare förståelse av berättelsens 

betydelser nås (Johansson, 2005). Syftet med studien är just att får en djupare förståelse 

genom förälderns upplevelser, och med den erfarenheten förhoppningsvis kunna bemöta 

andra föräldrar i liknande situationer på ett insiktsfullt och relevant sätt. I nästa avsnitt 

beskrivs den hermeneutiska ansatsen vidare. 
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4.5 Teoretisk utgångspunkt 

En hermeneutisk ansats har valts i denna studie och kan som term härledas till grekiskan 

och Hermes, som var sändebud bland de grekiska gudarna. Hermeneutiken har alltså en 

budbärande roll (From & Holmgren, 2000). Ansatsen används av forskare i försöket att 

finna en mening och ett sammanhang i människors handlingar. Tolkningen innebär ett 

försök att få en förståelse för djupare meningar, förstå olika tanketraditioner och att 

placera resultatet i sitt historiska sammanhang, genom de egna perspektiven och den 

egna världsbilden (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Egidius (2017) 

beskriver den hermeneutiska tolkningen som att: ”skapa förståelse för den mening, 

innebörd och de värderingar som finns i en text, en handling, ett beslut, en klädedräkt 

etc. Man tar stor hänsyn till den bakgrund och det sammanhang som det tolkade har sin 

förankring i.” Genom att sätta in ett fenomen i dess mänskliga, sociala, historiska eller 

ekonomiska sammanhang, ger en hermeneutisk tolkning oss en förklaring, men bör 

dock skiljas från andra betydelser av ordet förklaring. Inom hermeneutiken betyder 

förståelse och förklaring sådant som är till för att skapa inlevelse och successivt 

fördjupad inblick i ett socialt, mänskligt och kulturellt sammanhang. Skott (2004, s. 65) 

förklarar att både berättarens och lyssnarens förförståelse och skapande av ny förståelse 

är en del av en cirkelprocess. Beskrivning, förklaring och självförståelse förenas i denna 

process till ny kunskap och erfarenhet. 

Inom humanvetenskaplig hermeneutik, en av tre inriktningar som From och Holmgren 

(2000) urskiljer, riktas förståelsen till individualitet där ”att förstå är att förstå den 

andre”(s, 220). Att få en djupare förståelse för en annan människas berättelse innebär att 

förstå den som berättar, genom empati, inlevelse och återupplevelse byta ut sig själv 

mot den andre (From & Holmgren, 2000). Syftet med den aktuella studien, som kan 

likställas med From och Holmgrens beskrivning av humanvetenskaplig hermeneutik 

ovan, är att få en djupare förståelse för en annan människas berättelse, att förstå genom 

empati, inlevelse och återupplevelse. Även ny kunskap och erfarenhet eftersträvas i 

studien, likaså handlar det mer om att förstå än att förklara. 

 

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Inom den narrativa metoden handlar det om tolkning, därför blir det också svårt att 

värdera den och urskilja en trovärdig tolkning, och därmed även komplicerat att avgöra 

kvaliteten av en narrativ analys. Frågan om berättelsen är ”sann” är inte relevant utan i 

metoden antas istället att samma händelser kan representeras på många olika sätt och att 

http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=f%C3%B6rst%C3%A5else
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berättare konstruerar narrativa sanningar (Johansson, 2005). Denna studie vill återge en 

förälders personliga berättelse och hur hon har upplevt sitt barns utredningstid.   

Det är dock möjligt att diskutera tillförlitligheten och trovärdigheten i en studie som 

denna, där det handlar om att just pröva tillförlitligheten och inte om en validering för 

att söka en absolut sanning. Det handlar bland annat om textuella strategier som 

används och om kvaliteten på själva intervjun och analysen. För att leva upp till vissa 

kriterier och öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet har det i studien inkluderats 

citat och förslag på alternativa förklaringar för att läsaren ska kunna bedöma tolkningen. 

Det insamlade materialet har efter transkribering, alltså från inspelning till text, lämnats 

till den deltagande föräldern för läsning och eventuella förtydliganden, samt för att 

säkerställa att det stämmer med hennes berättelse (Johansson, 2005). Den deltagande 

föräldern har inte återkommit med några kommentarer. 

Du som läser denna studie, kan även pröva ifall du får en ökad förståelse och insikt om 

ditt eget liv genom att läsa analysen av de andras livsberättelser, vilket kan visa på 

originaliteten och uppfinningsrikedomen i presentationen av berättelsen och dess 

analys. Ett annat kriterie handlar om sammanhang och hur de olika delarna av 

tolkningen skapar en fullständig och meningsfull bild och hur de hänger ihop gentemot 

tidigare forskning. Det handlar i slutändan om förmågan att dela med sig av sina 

reflektioner och eventuella slutsatser på ett begripligt sätt för läsaren. I narrativa studier, 

och även i andra studier med tolkande ansats, är processer av analys, tolkning och 

utvärdering aldrig helt avslutade utan ständigt pågående (Johansson, 2005). 
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5 Resultat 

Följande berättelse är den deltagande förälderns röst, där hennes unika upplevelser 

under sonens utredningstid med hennes egna ord skildras, och är som nämnts tidigare i 

metoddelen, en livsberättelse och inte ett resultat av svar på i förväg utvalda frågor. 

Inledningsvis beskrivs vägen från oro till utredning, som därefter följs av 

diagnosbeskedet och områdena samarbete, förståelse och samtalets betydelse, vilka 

framstod som betydelsefulla komponenter i förälderns berättelse. Föräldern kommer att 

kallas Lisa och barnet Anton. För att få en tydligare och djupare förståelse för Lisas 

berättelse, vilket bland annat är en del av studiens syfte, följer efter varje område 

kopplingar till tidigare nämnd forskning och litteratur. 

 

5.1 Från oro till utredning 

Lisa minns och börjar sin berättelse såhär: ”Det är ju ett tag sen nu. Det är ju det men, 

det var en gång när han hade varit sjuk, Anton, när han var 2,5 år. Så började han att 

springa, han bara reste sig upp efter att han varit sjuk och så sprang han bara runt, runt, 

runt kring hall och kök. Det var det som gjorde att man reagerade.” 

Föräldrarna rådfrågade då en psykolog, som ansåg att de kunde avvakta ett tag och att 

barn emellanåt kan ha perioder av fixeringar och att det försvinner. Hon fortsätter såhär: 

”…och ett halv år senare hade han fortsatt att springa så ju. Så då tog jag kontakt med 

BVC, som träffade honom och skickade remiss direkt till psykologen jag hade pratat 

med innan. Så då pratade vi lite och träffade henne. Hon gjorde någon mini, mini 

utredning bara för att se liksom…ja, vad ska man säga…hur han fungerade. Då var det 

lite det här med interaktion och sånt. Då upptäcker…, tycker hon, hon ser vissa 

tendenser på, hon kan absolut inte säga vad det är, men att han inte är precis som alla 

andra.” Detta möte resulterade i en remiss till ett team som arbetar med psykologiska 

utredningar. Under den här perioden började en oro växa i Lisas kropp och det var som 

om autopiloten var på. ”Då var det liksom jaja, det här ska vi fixa på något sätt. Vi 

måste ju få reda på vad det kan vara”, uttrycker hon. 

Om mötet med teamet berättar Lisa: ”och så fick vi komma dit, fick jag och min man 

komma dit och göra en… sånhär, vad ska man kalla det för…anamnes heter det tror jag, 

när man får berätta allt ifrån när han föddes till dagsläget. Och hon var ju även för att 

kolla hur vårat, vad heter det, ja, samliv, om vi bråkade mycket, om vi hade 

alkoholproblem, allting. Så allting blev en sånhär stor, det var så mycket frågor som jag 
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inte var beredd på så att jag, då föll jag ner i ett hål. Det blev såhär, det var ju allt ifrån 

om man hade sex till att… det blev så väldigt… Ojsan, här söker vi för att vårt barn inte 

beter sig som alla andra, så blev det som att det blev fokus på oss föräldrar, att man 

liksom letade fel.” 

Om ”hålet” berättar hon vidare: ”Och då blev det väl, när jag hamnade där i hålet, så 

hamnade jag ju i det här tankesättet, jaha, det är på grund av oss, eller mig, jag satte ju 

hela tiden att det var jag som hade gjort något fel, det är därför han är som han är.” 

Oron började växa allt mer hos Lisa. Anton fick vara med om en utredning samtidigt 

som en andra anamnes ägde rum med föräldrarna där allting fick berättas om igen. 

Under alla tester och möten tänker föräldrarna endast i banor att det förmodligen är 

tvångsrelaterat i Antons fall. 

 

För djupare förståelse: 

Utredningen i Antons fall verkar gått tillväga som merparten av hur utredningar kan gå 

till i landet efter Bromarks (2006) beskrivningar. Författaren fortsätter med att i 

dagsläget kan en diagnos ställas från ca två-årsålder och med just tidiga, intensiva och 

anpassade insatser i en tillrättalagd miljö kan man hjälpa barnet till en så fördelaktig 

utveckling som möjligt. 

Antons ålder kan göra skillnad för hans fortsatta utveckling. Forskning (SOU 2010:64; 

Skolverket, 2014) visar att tidiga insatser kan göra skillnad och påpekar riskerna som 

finns med att uppmärksamma svårigheterna när barnen blir äldre. 

 

5.2 Diagnosen 

Om dagen för återgivning av utredningsresultat berättar Lisa: ” Jag vet där sista gången 

man skulle få den här utvärderingen, och de säger då att…de satte oss ner i ett rum, och 

så säger de såhär att eh,…ja, så har, så sa de massa om utredningen och vi har kommit 

fram till att han har autism. Och när de hade sagt det ordet autism, så, sen dess kommer 

jag inte ihåg vad de sa...” Då var Anton runt tre och ett halvt år. 

Lisa och hennes sambo blev rekommenderade att prata så mycket som möjligt öppet 

med Anton om sin diagnos, men även på förskolan och skolan och att gärna läsa om 

autism på nätet, men att sålla i den information som gavs. 

Hon beskriver tankarna kring diagnosen såhär: ”Å när vi fick diagnosen så var det 

faktiskt både jag och min man, vi var väl lite chockade. Vi tänkte såhär; jaha, vad ska 

hända nu? Ehh..jag hade inte så mycket erfarenhet av det, autism, utan jag tänkte nog att 
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det kan inte stämma. För mig så är autism en sån som inte vill ha kontakt alls, Anton är 

ju så god, han vill ju kramas, och är social och ögonkontakt, det var det som jag tänkte.” 

Chocken beskriver Lisa som flera känslor på samma gång, både glädjen, frustationen 

och sorgen att ha fått en diagnos, ”ja, vi fick en förklaring men samtidigt är det ett 

sorgearbete, det är en väldig sorg när man får reda på att det inte blir som man... alla har 

nog i sin fantasi att man får friska barn och allting kommer bli… men helt plötsligt blir 

ju allting ovisst…” Hon beskriver sorgen vidare som ”... sorgen var nog att man inte 

visste... man tänkte nog att han inte skulle få ett normalt liv tänkte man då. Jaha, vad ska 

hända? Det är ovissheten också och jag tror att tankar hinner vandra mycket snabbare 

till huvudet då hinner man tänka det värsta. Jag var framme redan när han var vuxen i 

mina tankar.” 

Efter beskedet var Lisas första känsla lättnad, hon beskriver den som ”känslan att det 

kanske inte är jag som har gjort något fel, utan det har varit, var något som hade hänt, 

vad ska man säga… att det låg något bakom”. Tankar och funderingar som ekade i Lisas 

huvud därefter var bland annat: ”att det här ska vi klara, det är inget fel, autism är bara 

en diagnos, Anton är Anton.” Även andra frågor som: ”Kommer han behöva stöd hela 

livet? kommer det bli sämre eller bättre? Och kommer han sluta prata?”, var funderingar 

Lisa hade. 

Det söktes mycket information kring hur man kan hjälpa, och en bredare syn på autism 

utvecklades hos dem som föräldrar, uttrycker Lisa. Familjen fick också kontakt med 

barn- och ungdomshabiliteringen, där man undersökte behovet kring eventuella 

hjälpmedel. Om habiliteringen uttrycker Lisa: ”De har varit ett stöd, man har kunnat 

ringa om det är någonting, de har hjälpt till.” 

Diagnosen har även varit en hjälp och fördel i skolan när det gäller att ställa krav, ”det 

är bara känslan för mig att det har varit en styrka, när man kan trycka på det här behöver 

han”, uttrycker Lisa. Ett exempel är när Anton skulle börja förskoleklass och hamnade i 

den största klassen, då föräldrarna och även barnhabiliteringen kunde trycka på att den 

mindre klassen var mer lämpad för Anton, där även ett barn med hörselnedsättning 

skulle börja, vilken också behövde en lugnare miljö. Lisa förklarar att Anton är en tyst 

och försynt kille som inte har varit besvärlig, som slagits, bitits eller stört någon, och 

tror att Anton utan sin diagnos skulle bli bortglömd och menar istället att diagnosen 

underlättat att få det stöd som krävs i skolan. Lisa ägnar under samtalet en tanke åt 

föräldrar vars barn inte har diagnos och som får kämpa i skolan för att få det stöd barnet 
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behöver, och vilka som får höra att de är misslyckade föräldrar och att ”de behöver bara 

en uppfostran, det är uppfostran det är fel på.” 

 

För djupare förståelse: 

Lisas beskrivning av upplevelsen och känslorna vid diagnosbeskedet, kan sägas tillhöra 

den traumatiska krisen Cullberg (2003) beskriver, som en yttre, plötslig utlösare av en 

kris. Lisa beskriver själv känslan med ordet chock, då det var svårt att orientera sig 

bland alla känslorna som kom på samma gång. Hon beskriver en känsla av lättnad över 

att ha fått en förklaring, men samtidigt en sorg över att hennes barn fått diagnosen 

autism. Hennes sorg kan förstås genom det Gillberg (1995) skriver, nämligen att 

begreppet kris måste omvärderas när det handlar om familjer med barn med autism. 

Krisen kan bli utdragen och det som kommer som en chock är inte att det är någonting 

fel, utan att föräldrarna har förlorat ett helt ”friskt” barn. Därav kan ett sorgearbete vara 

nödvändigt för att kunna ta ett steg mot bearbetning och acceptans. Lisa uttrycker just 

en sorg över sonens chans till ett normalt och friskt liv. Liknande tankar och känslor 

hade Kristine (Barnett, 2013), mamman till Jake, vid beskedet av diagnosen. Hon blev 

förkrossad och insåg vad svårigheterna skulle innebära för Jake och för det liv de hade 

drömt om för hans del. Vad hjälpte det om han kunde lägga pussel snabbare än en annan 

unge om det betydde att han aldrig skulle dejta en flicka eller skaka hand med någon 

inför en jobbintervju, är exempel som hon ger. Precis som Lisa oroade hon sig för 

framtiden och vad diagnosen skulle föra med sig. 

Däremot uttrycker både Lisa och föräldrarna i Rogers (2007) forskning att kunskaper 

om sitt barns svårigheter har hjälpt dem att få en förståelse och skapat hopp hos dem. 

Utbildning kring svårigheterna, tillsammans med handledning tar även Bromark (2014) 

upp som nödvändigt för föräldrar och andra berörda för att de ska kunna bemöta 

personen på rätt sätt. 

En oro kring sitt barns skolstart existerar nog hos de flesta föräldrar, med eller utan 

funktionshinder. Hos Lisa handlade oron om relevant stöd skulle ges, skolmiljö och om 

någon skulle ”se” hennes son. Diagnosen lättade hennes oro en aning, medförde att 

skolan ”såg” hennes son och var styrkan i stunder då det gällde att ställa krav och 

uttrycka behov i skolan. Lisa är även medveten om att det finns föräldrar vars barn inte 

har en diagnos och att dessa får  kämpa mycket mer för det stöd som deras barn 

behöver. Men rätten till stöd har barnen oavsett diagnos eller ej, vilket vi kan läsa i 

Skollagens 1:a kapitel § 4 (SFS 2010:800), där det står att stöd och stimulans ska ges så 
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att barnen och eleverna utvecklas så långt som möjligt och där en uppvägning av 

skillnader i förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska eftersträvas.  

Precis som Lisa uttrycker även andra föräldrar (Leyser & Kirk, 2011) som har 

diagnostiserade barn, en oro kring hur det i praktiken skulle bli i ett vanligt klassrum, 

exempelvis tankar kring utanförskap och kunskaper hos lärarna. Föräldrarna i 

undersökningen har en önskan att få se sitt barn komma i kontakt med kompisar utan 

funktionshinder och ser inkludering som en självklarhet. Inkludering främjar både 

barnens socialisering och kamraternas införlivande av acceptansen av individuella 

olikheter. Olika studieresultat (Vetenskapsrådet, 2007) har visat att det är många 

faktorer som möjliggör just känslan av delaktighet och gemenskap. De är bland annat 

beroende av de didaktiska och pedagogiska insatserna för elevernas lärande, som i sin 

tur är beroende av kommunikationen i verksamheten. 

 

5.3 Samarbetet mellan förskolan och hemmet 

Stöd från förskolans sida har varit viktigt för Lisa som förälder under utredningstiden då 

det är mycket känslor som strömmar menar hon, ”alltså just då betyder det allt, att få bra 

bemötande, stöd, eftersom man går igenom en... det är ju en chock, en sån 

bearbetning… så då ju... då betyder det jättemycket att det är någon som kan stötta, 

lyssna till och med komma med lite råd om de har den kunskapen liksom.” Det Lisa 

önskar sig är bland annat tid när man lämnar och hämtar, då det finns tillfälle att samtala 

och man som förälder kan ställa frågor om hur dagen har varit eller liknande. ”Det är ju 

lite för att veta hur jag ska ta honom när jag kommer hem.” För Lisa handlar det mycket 

om planering och hur hon ska ta sig an saker, då samarbete från förskolans sida med så 

mycket information som möjligt underlättar detta för henne. 

 

För djupare förståelse: 

Av Lisas beskrivning om det önskade stödet och bemötandet kan vi förstå att förskolan 

och skolan har en viktig roll för familjen. Detta kan relateras till Cullberg (2003), som 

beskriver och lyfter vikten av bemötandet och dess avgörande roll för den drabbades 

välmående och för bearbetningen, och menar vidare att det är en hel familj som blir 

påverkad när en drabbas och därför blir bemötandet gentemot hela familjen av stor vikt. 

Till skillnad från Lisa, saknade mamman Kristine (Barnett, 2013) detta bemötande och 

stöd. Skolan var inte intresserade av hennes åsikter kring sonens utbildning, där deras 

bemötande stängde dörrar iställer för öppna dem. Det fanns alltid en oro kring vistelsen 
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i skolan, hon visste aldrig hur dagen hade varit och vilket humör Jake eventuellt skulle 

vara på när han kom hem. 

 

5.4 Förståelsen 

Lisa beskriver känslan av att bli dömd på ett fördomsfullt sätt, som ett bemötande man 

som förälder absolut inte vill bli bemött på. Kommentarer från andra som ”men det syns 

ju ingenting på honom, så det är ingenting” eller ”barn har spring i benen, låt han 

springa” upplevde Lisa som förringande av hennes oro. Motsägelserna fick Lisa att 

tänka: ”nähä är det bara vi som är knäppa som märker detta då?” Lisa önskar sig en 

förståelse från omgivningen, och även från skolans sida, där istället en diskussion hellre 

än motsägelser kan äga rum. Lisa beskriver Anton som en person som försöker ”hålla 

ihop” när han är på ett visst ställe, tills han kommer hem och kan slappna av och släppa, 

vilket då kan ge två olika upplevelser man har som förälder och de som tar hand om 

honom. Det är i sådana situationer Lisa önskar förståelse, stöttning och en diskussion 

hellre än snabba svar som ”så gör han inte här”. 

 

För djupare förståelse: 

Lisas önskan om att själv bli förstådd och bemött på ett förståeligt sätt, där hennes 

känslor tas på allvar blir tydlig i hennes berättelse. Hon önskar också en förståelse för 

Antons person från sin omgivning, som ibland saknats. Även andra föräldrar från en 

forskningsrapport (Leyser & Kirk, 2011) upplever precis som Lisa en oro för brist på 

förståelse från omgivningen och skolan. Föräldrarna i forskningsstudien vill att skolan 

ska förstå att deras barn är mer än en diagnos och uttryck som ”underskatta inte”, ”han 

kan lära… är kapabel”, ”gör sitt bästa”, ”de är smarta”, ”fast hon inte pratar, så kan hon 

lära”, ”fast han inte pratar, har han mycket att säga”, är budskap de vill förmedla till 

skolan. Förståelse från skolans sida är nödvändig för barnets utveckling såväl som 

familjens välmående. Lutz (2013) finner det nödvändigt att alla pedagoger bör ha 

specialpedagogiska kunskaper och att det handlar om bemötande, förhållningssätt och 

etik. En öppenhet och att kritiskt kunna granska och problematisera den lärandemiljö vi 

erbjuder i förskola och skola har betydelse för barnen. Han lyfter till exempel forskning 

som visar att små barn som befinner sig i en process, kan överbrygga och lättare hantera 

olika svårigheter med rätt stimulans och de rätta förutsättningarna, och att felaktigt 

bemötande från omgivningen istället kan skapa stora konsekvenser i framtiden. 
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Lisas förväntningar från sin omgivning och skola kring förståelsen för sig själv och sin 

son blir än mer relevanta av Rogers (2007) forskning, vilken vill påstå att utan rätt 

mängd och nivå stöd och förståelse, kan det leda till att hela familjen splittras och lyfter 

alltså vikten av stöd, oavsett om den är formell eller informell. 

 

5.5 Samtalets befriande känsla 

Något Lisa beskriver som ett starkt stöd under utredningsperioden har varit att få 

samtala med någon och känslan efteråt beskriver hon såhär: ”alltså då får man energin 

tillbaka, för det är oftast det som tog slut på mig, det var energin. Och då har man även 

fått lite peptalk som... och då får man tänka om lite. Och ibland är det bara skönt att få 

ventilera lite.” Hon har även fått möjligheten att samtala med kuratorn på 

barnhabiliteringen. Lisa poängterar att det absolut inte är något att skämmas över. 

Hon lyfter även möjligheten att kunna samtala inom familjen om svårigheterna och 

stödet ifrån nära och kära som en viktig faktor för att klara det jobbiga. ”Stöd och 

samtal, det är det man behöver ha.” En tanke som också hjälpt Lisa att gå vidare 

formulerar hon såhär: ”att komma underfund med att här och nu är det viktigaste, och 

inte varken innan eller efter. Man ska släppa liksom och leva nu. Vad behöver denna 

familj just nu för att må bra? Och jobbar vi efter det. När man är mitt uppe i det så då 

tycker man det är världens undergång men när man tittar tillbaka på det... jaja det var 

inte så farligt.” 

 

För djupare förståelse: 

Cullberg (2003) lyfter just lyssnandets och samtalandets positiva effekter för individer i 

kris, vilka kan fungera som startpunkter i mötet med verkligheten. Känslorna Lisa 

beskriver efter att ha fått samtala med någon kan förstås med Cullbergs förklaring, 

nämligen att få tala och uttrycka sina känslor och upplevelser i ord, ger känslorna en 

mer konkret innebörd, och att någon lyssnar och förstår en själv får betydelse för 

erkännandet av de egna upplevelserna.  

Även andra föräldrar (Stoll Switzer, 1985) uttrycker precis som Lisa en lättnad när de 

har fått samtala. Efter seminarier och samtal med andra föräldrar i liknande situation, 

upplevde de att de utvecklade och agerade efter mer lämpliga och passande 

förhållningssätt. 

Lisas avslutande citat ”när man är mitt uppe i det så då tycker man det är världens 

undergång men när man tittar tillbaka på det... jaja det var inte så farligt”, skulle kunna 
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härledas till den sista av Cullbergs (2003) krisfaser, nämligen nyorienteringsfasen där 

det upplevda är bearbetat och verkar tillhöra det förflutna. Hon uttrycker sig med en 

självsäkerhet och hoppfullhet när hon säger sina avslutande meningar och tycks ha 

förlikat sig med diagnosen.  
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6 Diskussion 

Jag har efter att tagit del av en föräldrars personliga berättelse, och förhoppningsvis 

även du som läsare, fått en djupare inblick och känsla av hur det kan se ut för en familj, 

där barnet i familjen är under en diagnosutredning. Vi har fått ta del av tankar, 

upplevelser och känslor som kan förekomma i en kris som denna. Genom insikten i 

studien har jag fått möjligheter till att kunna formulera framtida och relevanta tankesätt 

för att kunna stödja och bemöta föräldrar i liknande situationer, vilka diskuteras här och 

svarar på studiens andra frågeställning. Pedagoger, specialpedagoger och andra 

verksamma inom skolvärlden kommer dagligen i kontakt med dessa föräldrar, där 

förhoppningsvis dessa tankesätt kan bli meningsfulla och användbara.  

Genom förälderns berättelse, tidigare forskning och teori märker vi att förståelse är 

något föräldrar behöver och önskar under sitt barns utredningstid. En förståelse, dels 

från skolans och de närståendes sida om familjens situation, men även en förståelse för 

sitt barns svårigheter önskas.  Förståelsen är ett betydande stöd och därför blir det av 

stor vikt att förskolan och skolan bidrar med detta stöd, i form av exempelvis tid vid 

lämning och hämtning, då föräldrar har möjlighet för samtal och eventuella frågor. Det 

kan vara samtal om hur dagen har varit för barnet, vilket underlättar för fortsatt 

planering av dagen för föräldrarna och minskar oron för hur det fungerar i skolan. Det 

kan också vara att föräldern behöver ventilera kring något som har hänt, där rätt 

kompetens kan komma med eventuella råd och tips, vilket även den deltagande 

föräldern i studien välkomnade. Detta skulle därmed bidragit till en förståelse för 

svårigheterna, vilket som nämnt också var ett stöd vid bearbetningen av beskedet och 

skapade hopp. Olika forskare (Rogers, 2007; Leyser och Kirk, 2011; Cullberg, 2003) 

lyfter vikten av just bemötande för hela familjens välbefinnande och för bearbetningen. 

Förskolan och skolan bör möta föräldrars oro med allvar och respekt och vara ett stöd, 

vilket har betydelse, oavsett om den är formell eller informell. Det bör heller inte 

glömmas att det är en hel familj som blir påverkad när en drabbas, och att en 

autismdiagnos är en sorg för föräldrarna, som förlorar ett friskt barn, vilket också 

utlöser en kris och gör ett sorgearbete nödvändigt för att kunna gå vidare (Gillberg, 

1995; Cullberg, 2003). 

Lyssnandet och samtalandets terapeutiska verkan (Stoll Switzer, 1985; Cullberg, 2003) 

hör ihop med bemötandet och förståelsen. Tänker vi även på detta i vårt möte med 

föräldrarna har vi kommit långt i vårt samarbete med familjen enligt mig. I Läroplanen 

för förskolan (Lpfö 98) och även i Skollagen (SFS 2010:800 kap.1 § 4) kan vi också 
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läsa om vår plikt att samarbeta med hemmen för bästa möjliga förutsättningar för 

barnens utveckling. Om man verkligen lyssnar på någon och har en dialog, alltså 

kommunicerar, är det lättare att skapa en förståelse för en annan människa vilket 

underlättar samarbetet. Tankarna går till Røkenes och Hanssens (2007) beskrivning av 

den starka bron, vilket inte tagits upp tidigare i denna studie, men som fördjupar 

tankarna kring ämnet, och står för en bärande relation som möjliggör en fortlöpande 

kommunikation och då även ökad förståelse mellan parterna och en starkare gemenskap. 

Efter genomförd studie är upplevelsen att en diskussion kring diagnoser är högaktuellt i 

dagsläget. Faktum att det skulle vara så att åsikter som är för en diagnos endast för att få 

resurser (Hjörne och Säljö, 2013) är gripande. För den deltagande föräldern blev 

diagnosen en slags förklaring och lättnad, samt att den tog bort skuldkänslorna från dem 

som föräldrar. Diagnosen blev även en styrka när det gällde att ställa krav i skolan, men 

i skolans värld ska det inte behövas en diagnos för att få resurser eller det stöd som 

behövs. Detta är tydligt formulerat i lagtext, läroplaner och andra styrdokument, bland 

andra i Lpfö 98 (reviderad 2016) och i Skollagen (SFS 2010:800). Förskolan och skolan 

bör granska och problematisera den lärandemiljö de erbjuder barnen och försäkra sig 

om att rätt kompetens finns. Viktigt att ha i åtanke vid denna granskning är att se om 

stöd ges utifrån behoven och inte utifrån en existerande eller icke existerande diagnos 

(Lutz, 2013). Det blir tydligt att föräldrar (Leyser och Kirk, 2011) vill förmedla att alla 

barn är unika med olika behov och styrkor, som bör uppmärksammas och tas hänsyn till 

och inte enbart diagnosen. Om man fokuserar på diagnosen blir risken just den att 

diagnosens egenskaper fokuseras på istället för de individuella behoven. De bevisade 

bästa förutsättningarna för en bra skolsituation är personliga relationer, samverkan och 

kommunikation och inte någon specifik diagnos barnet har fått (Asp-Onsjö, 2008). Alla 

pedagoger behöver specialpedagogiska kunskaper (Lutz, 2013), vilka bör riktas mot det 

proaktiva arbetet och vara generella, då utpekande och kategoriserande kan undvikas. 

Detta tar kraft i Skollagen, där vi kan läsa att ”elevhälsan ska främst vara förebyggande 

och hälsofrämjande” (SFS 2010:800 2 kap. § 25). Vi bör därför i skolan rikta bort 

blicken från barnet och istället titta på hur svårigheterna uppkommer i relation till 

verksamheten barnet befinner sig i.  

Det är dock betydelsefullt att skolan tidigt uppmärksammar, förebygger svårigheter och 

sätter in stödinsatser för barnets vidare utveckling (SOU 2010:64; Skolverket, 2014). 

Om reaktionen och aktionen sker när barnen blir äldre, finns risker som lägre 

självuppfattning och större och fler svårigheter hos barnet. Här blir det viktigt att 
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kompetensen på skolan tas tillvara och att skolpersonal får stöttning i arbetet med extra 

anpassningar i olika miljöer (Skolverket, 2014). 

 

6.1 Metoddiskussion 

Att använda sig av en narrativ metod i denna studie för att nå syftet, gav en chans till 

inlevelse och förståelse som i sin tur skapade kunskap, kunskap om hur en förälder 

tänker, upplever och känner under sitt barns diagnostiseringsperiod, en period i kris. 

Som From och Holmgren (2000) uttrycker: ”att förstå är att förstå den andre” (s. 220). 

Denna kunskap har bidragit till att formulera insiktsfulla och relevanta tankesätt för 

förskolans och skolans bemötande i kontakten med föräldrar i liknande situationer, 

vilket också var syftet med denna studie. 

Att ha en sedan tidigare relation till deltagaren har i detta fall varit gynnsamt, då hen 

kände sig trygg med mig som intervjuare och det blev lättare att samtala om bland annat 

känslor (Öberg, 2015) 

Genom upplägget att samtala med deltagaren vid flera tillfällen gav både en möjlighet 

att kunna gå tillbaka och fördjupa sig i, och bekräfta tidigare samtalsämnen, men även 

tid för reflektion mellan samtalen, som underlättade för förståelsen och bearbetningen 

av materialet. Deltagarens delaktighet genom att läsa transkriberingarna av de inspelade 

samtalen, gav möjlighet till eventuella förtydliganden som bidrar till att vi kommer 

närmare de verkliga upplevelserna och känslorna och ökar trovärdigheten (Ehn & 

Öberg, 2011). Dock är det svårt att fånga vissa känslor, stämningen, tonlägen, mimiken 

och känslan man som intervjuare själv får vid kvalitativ forskning i överföringen från tal 

till text. Att själv få lyssna till en annan människas berättelse ger en större chans till 

inlevelse och att fånga upp de verkliga känslorna, än när man får lyssna till, eller läsa 

om någons berättelse i andra hand. I denna studie förekommer deltagarens egna ord i 

form av citat, med tanken att delge berättelsen som om det vore i första hand.   

Genom att en hermeneutisk ansats var att föredra i studien kunde också en förståelse 

skapas för innebörden, meningen och värderingarna i deltagarens berättelse (Egidius, 

2017). Detta skapande av förståelse och förklaring är en process och bidrar till ny 

kunskap och erfarenhet (Skott, 2004). Med den kunskap som vunnits i denna studie 

kunde även syftet nås och brukas till att formulera framtida tankesätt för hur förskolan 

och skolan i sitt bemötande kan stötta familjer genom den emotionella resan de erfar 

under sitt barns diagnosutredning. 
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6.2 Konklusion 
Hemmet och föräldrarna är lika viktiga för barns inlärning som pedagogerna och 

lärmiljön. En hälsosam dialog med, och involvering av föräldrar är en viktig faktor för 

att kunna främja barns utveckling, med eller utan diagnos. Denna komplexitet ökar när 

ett barn blir utrett och det är desto viktigare att förstå föräldrarnas känslomässiga resa 

under denna perioden. Denna behöver bemötas professionellt genom att delge kunskap 

och information, där sådan finns, men även vara en kompetent samtalspartner. Detta 

bidrar till en trygghet som sedan kommer reflekteras positivt på barnet och dess 

utveckling. Oavsett om utredningen sedan resulterar i en diagnos eller inte så tar det inte 

bort det faktum att barnets inlärningsbehov behöver bli bemött på ett sådant sätt som 

främjar dennes utveckling. Detta blir endast mer uppenbart vid en diagnos där det sätter 

högre krav på samspelet och dialogen med föräldrarna för att möjliggöra en helhet för 

barnet. Förutsättningarna för ett barns lärande varken börjar eller slutar under skoltid 

likväl som lärandet i sig, utan är konstant närvarande. 
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