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1. TÅRAR AV SORG 

1.1 Kris 

I doktorsavhandlingen “Att möta det oväntade”1 av Bim Riddersporre 

följdes och intervjuades tio föräldrapar som fått barn med Downs syndrom. 

Det framkom ofta i intervjuerna att föräldrarna tidigt kände att det var något 

speciellt med barnet. Första mötet utmärkte detta, då det som brukade hända 

när ett nyfött barn hälsas välkommet, aldrig inträffade.  

Att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning liknas ofta vid en 

traumatisk kris2. Många gånger används den kristeori som Cullberg3 har 

presenterat för att förklara de olika stadier en människa med en svår förlust 

kan uppleva. Den som befinner sig i kris har inga tillräckliga erfarenheter 

eller handlingsmönster för att hantera sin nya situation. En person som 

hamnat i en traumatisk kris måste därför passera och bearbeta chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen för att sedan gå in i omarbetningsfasen. 

Att krisbearbetning inte strikt följer dessa stadier har andra forskare gjort 

gällande. Kanske blir det allra tydligast i den kris som uppstår när man blir 

förälder till ett barn med funktionsnedsättning4. En alternativ bild av kris 

och sorgearbete är den att en förälder i stilla mak, ror på livets flod och 

därefter faller ner i förlusten, chocken, förlamningen och förnekandets 

vattenfall. Därefter ut i en strömvirvel av sorg, vilket kan bli en turbulent tid 

med vissa perioder av lugn och andra tider med intensiv smärta. Allt är 

mycket individuellt och det tar olika lång tid innan man når lugnt vatten och 

kan fortsätta sin resa längs floden5.  

                                                             
1 Riddersporre, B. (2003) 
2 Ibid; Lundström, E. (2007) 
3 Cullberg, J. (1975) 
4 Roll-Petersson, L. (2001); Fyhr, G. (2006) 
5 Hindmarch, C. (2000) 
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1.2 På väg hem och väntan på besked 

I en studie av 165 föräldrar till barn med Downs syndrom, beskrev många 

föräldrar att man åkte hem med ett nyfött barn som inte ens den erfarna 

personalen orkat välkomna. Information och stöd upplevdes ofta som 

otillräcklig när beskedet lämnades. Personalens riktlinjer för att informera 

och stödja följdes sällan6.  

Föräldrar som planerat, väntat, längtat och byggt förhoppning om en 

framtid får med beskedet om att barnet är funktionshindrat sin dröm 

krossad. Det krävs en hel del fingertoppskänsla och skicklighet hos de 

professionella för att förstå hur föräldrarna upplever sin situation. 

Mammorna har ofta upplevelsen av att vara svikna istället för 

omhändertagna och papporna kände sig ofta nedvärderade i stället för 

respekterade7.  

Känslor växlar mellan en längtan efter att barnet inte ska överleva till att 

göra allt för skydda sitt barn. Under en kort begränsad period kan 

föräldrarna uppleva barnet som fult eller påminnande om något som plågat 

eller skrämt dem. Många föräldrar upplever ett kraftigt känslospel mellan en 

rad motstridiga känslor8. När föräldern tänker på sitt barn, är det främst 

utifrån två perspektiv, sitt eget och barnets. Två perspektiv som tillsynes är 

omöjliga att förena. Utifrån förälderns utblick, känns det som om livet är 

förstört. Att framtiden inte längre finns och att omvårdnaden av barnet 

kommer att bli oerhört kravfyllt9. Hur ska man överhuvudtaget kunna 

fortsätta att leva? Utifrån barnets horisont handlar det om hur 

funktionsnedsättningen ska påverka livet och hur barnet ska få kärlek av 

sina föräldrar och bemötas av omvärlden. En rädsla att utanförskapet ska 

gälla för både förälder och barn infinner sig. Sorgen tar en enorm mental 

kraft i den kamp som utspelar sig mellan olika känslor. Två frågor blir 

centrala. "Hur kommer det att gå för mig? Hur kommer det att gå för dig?"10 

                                                             
6 Hedov, G. (2002) 
7 Lundström, E. (2007)  
8 Riddersporre, B. (2003) 
9 Lundström, E. (2007) 
10 Ibid, (s. 149) 
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Den bekräftelse som är vanlig när ett barn föds var inte längre självklar. 

Beundran som riktas mot barnet kan utebli och till och med förvandlas till 

negativa kommentarer. För många föräldrar är frågan om barnets värde, en 

svårighet i mötet med omvärlden. Det finns hos föräldrarna en ovisshet 

kring andras inställning och reaktioner. Genom att berätta och fråga, prövas 

andras ställningstaganden. Responsen kan ge förälder styrka men också 

förlorad energi.11 

Föräldrar, vänner och bekanta, alla kan känna en viss osäkerhet inför 

symbolhandlingar i samband med födelsen. Ger man ett barn med Downs 

syndrom silverskedar vid dopet, kommer då barnet någonsin att ha nytta av 

det? Att skapa bilder av barnet i en framtid är viktigt för att kunna hantera 

föräldraskapet i nuet12. Detta blir svårare att åstadkomma för både föräldrar 

och omgivning. En fråga som kan sammanfatta reaktionerna i mötet med 

familjen, bekanta och den närmsta omgivningen kan formuleras ”Har mitt 

barn lika värde som andra barn i familjen/bekantskapskretsen?”13 Den 

känslomässiga samhörigheten med barnet som föräldrarna känt under 

graviditeten är inte längre självklar14. Längtan att vara tillsammans dämpas 

av att föräldern helst ville glömma diagnosen. Ett ”fåtal föräldrar upphöjer 

sin roll till något speciellt positivt”.15 

1.3 Beskedet 
”Att få besked om att det lilla, nyfödda barnet har en funktionsnedsättning 

är en mycket svår, omvälvande och ofta kaotisk upplevelse. Förväntningar 

förbyts i ovisshet och glädje i sorg.”16 Många föräldrar får kroppsliga 

reaktioner17 som tunnelseende och/eller svårt att andas. Andra stänger bara 

av yttervärlden. Föräldraskapet kan beskrivas gå från vision till situation. 

                                                             
11 Ibid (s.149) 
12 Stern-Bruschweiler, N. & Stern, D.N. (1989) 
13 Lundström, E. (2007, s.149) 
14 Raphael-Leff, J. (1991) 
15 Riddersporre, B. (2003, s. 77) 
16 Lundström, E. (2007, s. 106) 
17 Bengtsson, E. (2006)  
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När ett föräldraskap definieras som en situation, finns det risk för att 

idéerna, visionerna, leken och lusten byts ut mot svårigheter18. 

Den bild många föräldrar ser framför sig efter beskedet, att deras barn är 

funktionshindrat, är ett liv med stora begränsningar. Livet blir annorlunda 

och föräldrarollen utökas till att bli mer komplicerad. Den nya föräldrarollen 

är diffus och oklar. Beskedet lyfter många fördomar till ytan och många ser 

sitt barn och sin egen situation som ett ”totalt handikapp”. Ett flertal 

föräldrar i den här situationen tänker på inskränkningar i rörelsefriheten, 

vilket oftast kläs i orden att inte kunna resa. Många, oftast mödrarna, ser det 

merarbete som kan komma att krävas för att stötta barnets utveckling. Ett 

flertal föräldrar beskriver en känsla av att de nu kastas ut från världen19.  

Det är relativt vanligt att föräldrarna inte är nöjda med informationen de 

fått. Information är till stor del medicinsk vilket inte känns relevant. Man 

ville lära känna barnet först vilket man intuitivt kände var det rätta att göra. 

Frågorna i ett tidigt skede är mer inriktade på existentiella funderingar som 

till exempel, hur ska jag sköta det här? Det handlar inte i första hand om att 

ge medicinsk information utan om att ge föräldern en bild av hur det kan 

vara att leva med ett barn med Downs syndrom20.  

I Sverige finns ett medicinskt vårdprogram från 1985 för barn med 

Downs syndrom och från 1991 finns ett vårdprogram även för vuxna. 

Vårdprogrammets mål är att tidigt upptäcka och behandla de medicinska 

avvikelserna. I den senaste version21 från 2013 står att läsa att föräldrar, 

eller annan närstående, bör ges möjlighet att återhämta sig efter 

förlossningen innan den första informationen om misstanken om Downs 

syndrom ges. Det är viktigt att en förälder inte är ensam när information ges. 

Det har visat sig att mellan 6-13 timmar efter barnets födelse verkar vara en 

optimal tid för första informationen. Det är viktigt att besked om svar på 

tester ges så snabbt som möjligt. Första samtalet bör inledas med att 

föräldrarna gratuleras till födelsen av sitt barn. Samtalet bör äga rum i ett 

enskilt och ostört rum av den behandlande barnläkaren och barnklinikens 
                                                             
18 Lundström, E. (2007) 
19 Ibid 
20 Hedov, G. (2002) 
21 Svensk Neuropediatrisk förening. (2013) 
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kurator. Föräldrarna bör erbjudas ett enskilt rum på BB där båda ges 

möjlighet till övernattning. På barnavdelningen bör tidigt en kontaktperson 

knytas till föräldrarna som de kan vända sig till och ha kontakt med. 

Kontaktpersonen bör vara med vid alla samtal med föräldrarna om barnet. 

Om flera specialister ska informera föräldrarna så ska samtalen planeras och 

koordineras av barnets behandlande läkare (om det inte är en akut situation). 

Informationen ska ges på ett vänligt och nyanserat sätt och personalen ska 

använda sin erfarenhet och expertis så att föräldrarna får kunskap och stöd. 

Ge föräldrarna tillräckligt med tid så att de har möjlighet att reflektera och 

få sina första frågor besvarade. Samtala bara med dem om barnets aktuella 

problem på ett enkelt språk och tala om vad som kan göras åt de problem 

barnet har. Tänk på att inget barn har alla problem och att många barn med 

DS (Down syndrom) är friska.22 

"Ge dem en broschyr (t ex Svenska Downföreningens Välkommen älskade 

barn), eller annan text om det finns, och informera dem om att det finns ett 

medicinskt vårdprogram för barn med DS. Erbjud dem att få kontakt med 

andra familjer som har ett barn med DS om det är möjligt (t ex upprätta en 

förteckning över tänkta kontaktfamiljer)".23 Detta då många föräldrar 

efterhand vill ha information om hur det dagliga livet med deras barn kan 

gestalta sig. Informera dem om de organisationer som de kan vända sig till. 

(Svenska Downföreningen eller FUB:s lokalavdelning). Efter varje avslutat 

samtal under den första vårdperioden bestäm en tid för nästa samtal med 

föräldrarna och kontaktpersonen. 24 

1.4 Personalens agerande 

Föräldrar som får barn med handikapp behöver stöd från experter av olika 

slag och de vill bli bemötta av vänliga, tillmötesgående personer som är 

duktiga men respektfulla25. Det finns starka indikationer på att expertens 

förhållningssätt har en avgörande betydelse för föräldrarnas möjligheter att 
                                                             
22 Ibid 
23 Ibid, s. 7 
24 Ibid, s. 7 
25 Håkansson, E. (1996) 
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ta till vara på den kompetens som görs tillgänglig. Man måste i expertrollen 

vara sensibel och lyhörd för föräldrarnas individuella behov26. 

Föräldrars möjlighet att arbeta sig genom sorgen är avgörande för 

framtiden. Det är därför viktigt att föräldrarna möts på ett omdömesgillt sätt, 

inte minst av de professionella27. Om föräldern inte blir sedd, 

uppmärksammad, respekterad och delaktig finns en risk att utanförskapet 

förstärks. En opersonlig inställning hos personalen kan påverka föräldrarnas 

självtillit28. Framförallt fäderna kan känna att deras kapacitet inte tas till 

vara. I en traumatisk situation är det mänskliga mötet ett oerhört viktigt 

stöd, barnet måste bli ”erkänt som värdefullt”.29 Professionella som uttalar 

sig positivt om barnet och betraktar barnet som vilket barn som helst blir ett 

stöd för föräldrarna. Att uppmärksamma barnet och peka på dess 

kompetenser eller utmärkande drag i personligheten stärker anknytningen. 

Det behöver inte betyda att funktionsnedsättningen ska åsidosättas. Men 

barnet behöver inte och ska inte beklagas30. 

1.5 Det önskade barnet 
I dagens samhälle investerar föräldrar både känslomässigt och materiellt, 

när det förbereder sig för ett barns födelse31. Barnet kan ha ett mycket 

betydelsefullt symboliskt värde, då föräldrarna ser sitt barn som en 

kroppslig och själslig fortsättning av dem själva. De flesta föräldrar har 

drömmar och förhoppningar om sina barns framtid och ibland har de 

förväntningar om att barnen skall uppfylla föräldrarnas egna önskningar och 

visioner. Förmågan att ge liv åt ett friskt och oskadat barn är viktig för vår 

självkänsla. För mamman kan barnet vara en bekräftelse på hennes eget 

värde som kvinna och mor. För pappan kan ett felfritt barn kännas som en 

bekräftelse på egen framgång. Föräldrarna ser barnet som ett resultat av sina 

egna egenskaper. Om föräldrarna får ett tydligt funktionshindrat barn kan de 
                                                             
26 Riddersporre, B. (2003) 
27 Riddersporre, B. (2003); Lundström, E. (2007)  
28 Lagercrantz, E. (1979) 
29 Lindblad, B.M. (2005, s. 32) 
30 Brazelton, T.B. (1991) 
31 Fyhr, G. (2006) 
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känna sig fullständigt misslyckade. Ett barn med funktionshinder kan ha en 

djup omedveten mening för föräldrarna. De kan se barnet som en straff för 

tidigare synder, en bekräftelse på att man misslyckas i något hänseende.  

”När det skadade barnet föds ”förlorar” föräldrarna plötsligt sitt väntade 

friska perfekta barn och får lika plötsligt ett fruktat, hotande och 

ångestväckande barn”.32 Det kan kännas som om hela förberedelsearbetet 

för det nya barnet har varit onödigt, då ett helt annat barn har fötts. 

Drömbarnet är borta och nu krävs av föräldrarna att de ska vårda och älska 

ett främmande barn. Båda sorgeprocesserna måste ske samtidigt, att arbeta 

sig igenom förlusten av det önskade barnet och att ge kärlek till ett nytt och 

oönskat barn.  

”Varje människa har sitt eget personliga `bästa sätt` att uttrycka sin sorg 

och sättet varierar mycket mellan olika människor”33. Det finns olika sätt att 

sörja på och det ena sättet behöver inte vara bättre än det andra. Det som 

oftast är svårast både för den som sörjer och för omgivningen är när den 

drabbade regredierar och blir liten, självisk och fullständigt omedveten om 

andras behov. 

1.6 Förbjudna tankar och känslor 
När föräldrarna inser att funktionshindret är oåterkalleligt kan de känna sig 

fångade och maktlösa. Det är inte ovanligt att föräldrar har fantasier om att 

barnet ska dö eller om att döda sitt funktionshindrade barn. Många, kanske 

alla, föräldrar önskar detta någon gång. För många är detta en anstötlig 

känsla som behöver få utlopp och bli accepterad som naturlig i stället för att 

hållas hemlig34. 

Många föräldrar reagerar starkt om någon i bekantskapskretsen ger 

uttryck för beklagande35. I dessa situationer blir man tvungen att korrigera 

sina vänners uttalande. På detta sätt för föräldrarna en sorts dubbel fejd, en 

kamp mot omgivningen samtidigt som de för en kamp inombords. En 

                                                             
32 Fyhr, G. (2006, s. 11) 
33 Ibid, s. 38 
34 Ibid, s. 11 
35 Lundström, E. (2007) 



 
 
 

11 

reaktion mot omgivningens ”beklagande” kan också vara till hjälp för att 

föräldrar ska kunna ta till sig barnet och finna hopp.  

Tiden läker alla sår är en tröstande tanke men den stämmer dåligt. Tiden 

har visserligen en avgörande betydelse men sorgearbetet kan inte påskyndas 

och den som sörjer måste själv bestämma takten. Att göra sig fri från de 

förhoppningar och tankar man knutit till ett drömbarn som man sedan 

förlorat och att fästa sig vid det funktionshindrade barnet tar också tid36. 

Diskussionsfrågor: 
• Hur kan skillnader i reaktioner framträda om föräldern får 

besked om att barnet har en funktionsnedsättning när de är 

nyfött, i en jämförelse om beskedet kommer senare under barnets 

uppväxt?  

• Vad tycker du är viktigaste att tänka på när iakttagelser som 

indikerar att barnet kan ha en funktionsnedsättning ska 

kommuniceras till föräldrar?  

• Hur kan du som professionell hjälpa föräldrar att hantera 

motstridiga känslor och tankar? 

• Hur kan du som anhörig stödja en familj som fått ett barn med 

funktionsnedsättning? 

Förslag till rollspel: 
Skapa en situation där föräldern/föräldrarna i ett tidigt skede möter personal 

eller anhöriga och ger utryck för sina känslor inför de besked som lämnats.  

  

                                                             

36 Fhyr, G. (2006) 
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2. TÅRAR AV ORO OCH OSÄKERHET 

2.1 Självkänsla och jämförelser 
Den nya och främmande identiteten som förälder till ett funktionshindrat 

barn skakar grundvalarna för föräldrarnas självkänsla. Föräldrar kan uppleva 

att de anses som mindre kompetenta på grund av att de fått ett barn med 

funktionshinder. Andra människor upplevs som oförstående och taktlösa.37 I 

stället för att få sin duglighet bekräftad känner föräldern nu odugligheten 

och det blir synligt för alla. "Föräldrarna upplever ibland att barnets skada 

gör att även de själva blir betraktade som defekta, vilket är mycket 

belastande i ett samhälle som har det friska och normala som ideal”.38 

Det är inte ovanligt att pappornas och mammornas första känsla för barnet 

är olika. Ofta har mammorna starka känslor av närmande eller fjärmande 

slag medan papporna har ett mer rationellt förhållningssätt. En del fäder har 

ett rationellt avståndstagande. Några föräldrar intar ett avvaktande 

förhållningssätt för att invänta partnerns reaktioner. För att klara av 

situationen använde föräldrarna olika strategier. Papporna använde sig 

vanligen av handling och beslutsamhet för att hantera situationen. För att 

svara upp mot samhällets ideal måste föräldrar till handikappade barn skapa 

nya handlingsnormer.39 Föräldrarna undviker vissa platser och situationer 

som upplevs besvärande och stålsätter sig i tvingande situationer. Några 

föräldrar börjar känna sig stigmatiserade av barnet skada och ser sig som ett 

hot mot ett trevligt umgänge med andra. Dopet kan vara en viktig del av 

föräldrarnas bearbetning av den svåra sidan av föräldraskapet. Den 

känslomässiga belastningen manifesteras.40 

Barn med Downs syndrom definieras som utvecklingsstörda genom en 

tidig diagnos. Även om avvikelsen inte hunnit märkas så mycket i barnets 

beteende eller utveckling påverkar det föräldrarna till ett förhållningssätt där 

de påminns om att barnet uppfattas som avvikande.  

                                                             
37 Riddersporre, B. (2003) 
38 Ibid, s. 51 
39 Gustavsson, A. (1989) 
40 Riddersporre, B. (2003) 
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Vissa föräldrars relationer till omvärlden domineras av ilska och missnöje 

vilket kan betraktas som deras sätt att skydda relationen till barnet. I början 

av barnets första år var föräldrarna i Riddersporres studie upptagna av 

problematiken hur man bäst skulle förstå barnet, som en medlem av 

familjen eller en representant för gruppen barn med Downs syndrom. Under 

det första året skapade föräldrarna ett fungerande samarbete med 

habilitering och sjukvård, samtidigt som de utvecklade en självständig 

föräldraroll. Under barnets första år fanns starka och ibland motstridiga 

känslor hos föräldrarna. Hos vissa av dem kom känslan av samhörighet med 

barnet fram långsamt och smärtsamt, medan andra kände föräldrakärleken 

direkt, samtidigt med sorgen.41  

I många fall tycks familjen representera det enda sociala sammanhang där 

man som utvecklingsstörd inte väljs bort. Familjen skiljer sig från andra 

sociala miljöer då de sociala relationerna grundas på släkt- och blodsband 

som knyter människor samman. De här grundläggande och "medfödda" 

banden, kan inte göras till personliga val på samma sätt som när det gäller 

andra relationer till exempel på en arbetsplats, i en skola eller i ett 

bostadsområde.42 

2.2 Att möta samhällets stöd 
I Riddersporres studie konstateras att det fanns två sätt att hantera oron och 

sorgsenheten under framförallt det första halvåret efter barnets födelse. Att 

hitta tillbaka till något som föräldrarna tyckt om eller njutit av eller gå 

djupare in i känslan av ledsamhet och utsatthet.43 ”Att kraven på föräldrarna 

ökade när barnet hade en funktionsnedsättning är utom diskussion.”44 Att 

möta yrkesverksamma inom samhällets stödsystem upplevdes ofta som en 

kamp. En särskild svårighet var att i en vårdbidragsansökan definiera 

barnets svårigheter och merarbete i föräldrarollen då man för barnet och sin 

                                                             
41 Riddersporre, B. (2003) 
42 Gustavsson, A. (2000) 
43 Riddersporre, B. (2003) 
44 Lundström, E. (2007, s. 235) 
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egen skull gjorde sitt bästa för att lyfta fram barnets positiva sidor och 

förmågor.  

Familjens vardagsliv präglas av att barnet är handikappat då det måste ha 

kontakt med en rad experter och det blir ont om tid för annat när kalendern 

är fulltecknad45. Mötet med ”habiliteringen värld” är inte helt enkel. Många 

föräldrar beskriver en ambivalent hållning till det stöd som erbjuds. Att säga 

nej till stöd och hjälp kan vara ett sätt att hävda sin autonomi trots att man 

samtidigt är i behov av professionell hjälp. Att få veta att det är i sin ordning 

att vänta med kontakten kan vara det bästa stödet. Många föräldrar upplever 

habiliteringskontakten stressande men på olika vis. Ett flertal vill smälta det 

som inträffat och lära känna sitt barn innan de sökte närmare kontakt med 

habiliteringen. Att låta världen utanför vänta. I några intervjuer beskriver 

föräldrarna problemet att klara två föräldrauppgifter samtidigt. Den första är 

att ta ansvar för barnets omvårdnad och utveckling, den andra att ta hand om 

barnets skada.46 

Många föräldrar upplever det som svårt att dels vara vanliga spontana 

föräldrar, dels att ingå i en expertgrupp runt sitt barn och att dela sitt 

föräldraskap med kunniga personer. Man ville agera som vanliga föräldrar 

men känner sig tvingade in i en roll som habiliteringsföräldrar. ”En viss 

förvirring uppstod kring vem som egentligen visste bäst och hade rätt att 

bestämma om barnet.” 47 

Vanligast är att mödrarna är föräldralediga och sköter det mesta av 

träning och habiliteringskontakter. Många av dem upplever att deras egna 

beskrivningar av barnet ifrågasätts eller korrigeras.48 Både mödrar och fäder 

upplever att deras föräldramandat är mindre än normalt. Några föräldrar 

upplever besöken på habiliteringen som en kontroll om de har tränat 

tillräckligt. Många gånger upplevs föräldraidentiteten och relationen till de 

professionella hänga samman.49 

                                                             
45 Riddersporre, B. (2003) 
46 Lundströms, E. (2007) 
47 Riddersporre, B. (2003, s. 15) 
48 Ibid 
49 Ibid 
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Föräldrarna känner förväntan att klara av den träning som krävs för att 

barnet ska utvecklas så mycket som möjligt. De har ingen klar bild av hur 

denna träning kommer att påverka utvecklingen utan måste leva med en stor 

osäkerhet om framtiden. På barnavårdscentralen, dit man som nybliven 

förälder förväntas komma, anvisas man till experter på habiliteringen som i 

sin tur hänvisar till barnavårdscentralen. Många gånger är föräldrarna 

förvånansvärt ensamma trots att ett stort antal professionella är involverade. 

Riddersporre 50 redogör i sin avhandling för tre tydligt urskiljbara strategier 

som föräldern använder för att förhålla sig till sina motstridiga känslor. 

Några tar fasta på den ljusa sidan av situationen och bejakar sina positiva 

känslor. Andra ser tillvaron som en kamp mot en värld som är fientlig och 

visar prov på oförstående. Ett annat sätt att möta den nya situationen är att 

undvika starka känslor och försöka hitta tillbaka till det som liknar den 

vanliga vardagen som man var trygg med. De tre olika förhållningssätten 

kan benämnas idealiserande, kämpande och vardagligt. Mödrar och fäder 

kan ibland reagera på samma sätt men också olika. Inte sällan finns det en 

skillnad att förhålla sig till föräldrarollen, barnet och betydelsen av att få ett 

barn med handikapp. Förhållningssätt till föräldrarollen är sällan 

idealiserande utan beskrivs ofta ganska neutralt av fäder medan mödrarna 

oftast kämpar för att orka med sitt föräldraskap. Barnet idealiseras av många 

mödrar och fäder. Beskrivningar uttrycker att barnen är värda speciell 

omsorg och kärlek. Några mödrar får kämpa hårt för att kunna acceptera 

barnet medan flera fäder uttrycker ett vardagligt och självklart sätt att 

betrakta det. Det nya föräldraskapet skapar mycket oro och rädsla, samtidigt 

som det ger lärorika erfarenheter och resulterar i omvärderingar i livet.51 För 

att hantera oron för framtiden lever många föräldrar i nuet. Många föräldrar 

har personligen förändrats i sitt beteende som kan betecknas som både 

positivt och negativt. I en undersökning där föräldrar till barn med 

diagnosen autism intervjuats menar de intervjuade att man blivit mer 

                                                             
50 Riddersporre, B. (2003) 
51 Lundström, E. (2007) 
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toleranta mot andra människor efter det att man fått ett barn med 

funktionshinder.52 

"Det är välkänt att särskilt mammor till barn med intellektuella 

funktionshinder är lite mer stressade och deprimerade än föräldrar till 

normalutvecklade barn, men de flesta mår väl."53 Stressfaktorer kan vara 

ekonomiska svårigheter, samhällets bemötande, beteendeproblem hos barnet 

samt personliga egenskaper hos föräldern.  

Även om känslorna inför barnet och diagnosen förändras, fortsätter 

många av föräldrarna att ägna mycket tankar och kraft åt att hantera det 

faktum att barnet har ett funktionshinder. Det är ofta svårt att förutse hur ett 

funktionshinder kommer att påverka barnets utveckling eftersom de 

individuella olikheterna är stora. Bristen på förutsägbarhet i kombination 

med ständigt nya utmaningar under barnets uppväxt gör att föräldrar inte en 

gång för alla kan "sörja färdigt" upplevelsen av barnets diagnos. 54 

Diskussionsfrågor: 
• Hur kan professionella inom vården minska risken för att utveckla en 

”expertdistans” till familj och anhöriga?  

• Vilka principer bör gälla för den information som lämnas till 

föräldrarna från och mellan de olika yrkesgrupper som är 

involverade i barnets vård och habilitering?  

• Hur kan kontakt underlättas mellan föräldrar och de professionella 

som är engagerade runt barnet?  

• Hur kan vi i den nära omgivningn minska förädlarnas känsla av 

"plikt och krav"? 

Förslag till rollspel: 
Skapa en situation där några i barnens habiliteringsteam kommer att 

presentera för föräldern vad som kan förvänta av habiliteringens insatser.  

                                                             
52 Benderix, Y. (2007) 
53 Boström, P. (2009, s. III) 
54 Ibid 
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3. TÅRAR AV GLÄDJE OCH 
TILLFÖRSIKT 

3.1 Utvecklingsstörning  

Exempel på några begrepp som används synonymt med termen 

utvecklingsstörning är begåvningsnedsättning, förståndshandikapp, mental 

retardation, intellektuell funktionsnedsättning (funktionshinder) och 

kognitiv funktionsnedsättning. Begreppet utvecklingsstörning är det begrepp 

som oftast återfinns i lagar och styrdokument. Utgångspunkterna för 

bedömningen av vem som har en utvecklingsstörning varierar beroende på 

tidsepok, kultur, social struktur och tillgängligheten till service. 

Utvecklingsstörning brukar vanligen definieras på tre olika sätt: 

psykologiskt, socialt och administrativt55. När den psykologiska definitionen 

används, betraktas utvecklingsstörningen som en reducerad intellektuell 

förmåga ”eller låg utvecklingsnivå som kan mätas med intelligenstest eller 

psykometrisk mätning”56. Det är alltså intelligenstester som anger vem som 

ska betraktas som utvecklingsstörd. Under 70 i intelligenskvot (IQ) brukar 

vara ett värde som markerar den nedre gräns där personen lämnar gruppen 

som benämns normala för att ingå i den grupp som betecknas 

utvecklingsstörda. Det är denna gräns som är en viktig utgångspunkt för 

mottagande i särskolan. I den andra definitionen, den sociala, avgör miljön 

och tillhörande krav som ställs på personen vem som är utvecklingsstörd. 

Det är samhällets utformning som fastställer vilka som inte räcker till. Den 

administrativa definitionen avser de som är registrerade som 

utvecklingsstörda och berättigade att få insatser enligt speciell lagstiftning.  

Att bedömningen av avvikelser i hög grad påverkas av kultur och miljö 

går lätt att konstatera då utvecklingsstörning är mer frekvent i skolan än i 

förskolan och i vuxen ålder57. Orsakerna till detta är många, men ”skolans 

                                                             
55 Sonnander, K. (1990) 
56 Tideman, M. (2000, s 42). 
57 Skolverket, (1998) 
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bristande förmåga att anpassa sig efter denna grupps undervisningsbehov på 

ett tillfredsställande sätt”58 har av allt att döma stor betydelse.  

Det som är gemensamt för de psykiskt utvecklingsstörda är 

begåvningshandikappet. I alla andra avseenden är de olika precis som alla 

andra människor, möjligen ännu mera olika59 . Människor med 

utvecklingsstörning har som andra olika talanger, personlighet, styrkor, 

svagheter och behov.  

3.2 Downs syndrom 

Downs syndrom beror nästan alltid (94 %) på att en hel kromosom 21 finns 

extra, d.v.s. det finns tre kromosomer 21 istället för två. Det finns då 47 

istället för 46 kromosomer i kroppens alla celler. I fyra procent av fallen 

finner man att en extra kromosom 21 sitter fast vid någon annan kromosom 

vilket benämns translokationstrisomi. I några enstaka fall (2 %) finner man 

s.k. mosaicism, d.v.s. alla celler har inte en extra kromosom utan bara en 

viss del. En andel av cellerna har då normalt antal kromosomer (46) och 

resterande celler har 47 kromosomer. Felet har då uppkommit efter 

befruktningen efter några celldelningar.60  

Man kan på ett dygn fastställa om barnet eller fostret har DS. Med dessa 

snabbmetoder finner man om det finns en extra kromosom 21 (se vidare sid 

114). Man kan dock inte avgöra typ av kromosomavvikelse utan måste då 

alltid göra en fullständig kromosomanalys.61 Kromosomanalysen tar oftast 

en vecka innan man får svar. 

Namnet Downs syndrom kommer från den engelske läkaren John 

Langdon Down som 1866 publicerade en medicinsk artikel där han beskrev 

de karaktäristiska dragen vid Downs syndrom. Antalet barn födda med 

Downs syndrom i Sverige är relativt stabilt, det rör sig om ett barn per 700-

                                                             
58 Ibid, s. 18 
59 Grunewald, K. (1994) 
60 Svensk Neuropediatrisk förening. (2013). 
61 Ibid, s.4 
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800 födda. De flesta barn med Downs syndrom föds idag av kvinnor under 

35 år. År 2010 föddes 167 barn med Downssyndrom.62”  

Nästan alla barn med Downs syndrom (DS) utvecklar en psykisk 

utvecklingsstörning. Utvecklingsstörningen omfattar såväl språk, som 

motorisk och kognitiv utveckling. Några få barn med DS har normal 

begåvning inom det lägre intervallet, 8-10 procent har en lindrig psykisk 

utvecklingsstörning, övriga medelsvår till svår. IQ varierar för de flesta 

mellan 30 och 70. Det är inte helt klarlagt vad som är orsak till 

utvecklingsstörning vid DS, mycket forskning pågår för att hitta 

bakomliggande genetiska mekanismer.63 

Med DS följer inte bara en intellektuell funktionsnedsättning utan även en 

ökad risk att drabbas av flera medicinska problem. Det är viktigt att komma 

ihåg att nästan alla medicinska problem är behandlingsbara. Inget barn 

drabbas av alla de problem, som är vanligare vid DS, men det är angeläget 

att medicinskt följa upp problemen så att de inte förblir oupptäckta under 

lång tid.  

Kortvuxenhet är ett kardinaltecken vid Downs syndrom, men det finns en 

stor individuell variation som bland annat kan förklaras av föräldrarnas 

längd. Tillväxtkurvan är ett viktigt instrument inom barnhälsovården och 

gör det möjligt att upptäcka sjukdomar som påverkar tillväxten. Individer 

med DS löper ökad risk för flera sådana tillstånd, till exempel medfödda 

hjärtfel, glutenintolerans liksom ämnesomsättnings- och 

hormonrubbningar.64 

Barn med DS kommer generellt in i pubertet något tidigare än andra barn. 

Många kvinnor med DS är fertila och kan behöva preventivmedel, ifall 

graviditet inte är önskvärd. De flesta män med DS är infertila, men det finns 

några publicerade fall där män med DS fått barn. 

Övervikt och fetma är välkända problem vid DS. I Sverige är var tredje 

individ med DS överviktig vid 18 års ålder, medan internationella rapporter 

                                                             
62 Socialstyrelsen, (2011) 
63 Svensk Neuropediatrisk förening. (2013, s.22). 
64 Ibid, s.8 
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anger fetma hos 50 -70 procent av individerna.65 Barn med Downs syndrom 

har en ökad förekomst av luftvägsinfektioner, och oftare infektioner med 

långdraget förlopp.66  

Grov- och finmotorisk utveckling är fördröjd men med tidiga 

övningsprogram från sjukgymnast och/eller arbetsterapeut kan den 

motoriska utvecklingen gynnas. Utvecklingen följer samma mönster som 

hos andra barn. Barn med DS har en senare språkutveckling och uppfattar 

ljud annorlunda. Förmågan att kommunicera genom kroppsspråk kan dock 

vara tidigare utvecklad än hos andra barn. Språkförståelsen ligger ofta högre 

än den aktiva språkförmågan.  

Ca 10 procent av barnen utvecklar redan tidigt epilepsi (att jämföra med 

att ca 30% av vuxna). Samma behandling ges som för andra barn alltefter 

epilepsiform. Infantil spasm (West syndrom) är dock vanligare och mer 

svårbehandlad. Man vet inte om den autism vissa barn utvecklar kan vara en 

följd av att de har haft infantil spasm.67 

Neuropsykiatrisk problematik som Attention-deficit-hyperactivity-

disorder (ADHD) och Autism-spectrum-disorder (ASD) är 

överrepresenterad vid Downs syndrom. Det föreligger en ökad frekvens av 

problem med uppmärksamhet och koncentration, liksom hyperaktivitet och 

impulsivitet vid DS, dock utan säkra uppgifter om förekomst. ADHD- 

symtom kan inte förklaras enbart som en del i barnets utvecklingsstörning. 

Idag uppskattas en högre frekvensen av ASD vid DS till 5-10 % vilket är 

klart högre än hos normalpopulationen (1 %). Man har visat att barn med 

DS och ASD har svårare utvecklingsstörning än barn med enbart DS.  

Barn med DS och ADHD eller ASD har ofta sömnstörningar. Vid ADHD 

har de ofta insomningssvårigheter och vid ASD en kombination av problem 

med insomning, frekventa uppvaknanden och tidigt uppvaknande med ett 

totalt mindre sömnbehov.  

Depression kan uppträda i senare tonåren, men debutera oftast kring 30-

årsåldern. Barn med DS har en klart ökad förekomst av ögonproblem 

                                                             
65 Ibid, s. 10,  
66 Ibid s. 18 
67 Ibid s. 22, 23 
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jämfört med normalpopulationen och det är många olika orsaker till 

synnedsättning.68 Brytningsfel och ackommodationssvaghet är vanligt och 

förekommer hos över 50 procent av barn med DS. De har också ett ökat 

behov av glasögon och ofta av dubbelslipade glas.  

Hörselnedsättning är vanligt hos barn med Downs syndrom (DS) och kan 

påverka deras utveckling negativt. Det är viktigt att hörseln kontrolleras 

regelbundet under uppväxten då hörselnedsättning är vanligt hos barn med 

Downs syndrom, speciellt under de första levnadsåren.69  

 

När man på Downföreningens hemsida läser om Downs syndrom 

kommunicerar man den medicinska informationen i lägre grad:  

 

"Downs syndrom är en diagnos men inte en sjukdom. De flesta personer 

med Downs syndrom är friska. Däremot kan diagnosen Downs syndrom 

innebära en ökad risk för vissa sjukdomar men även en minskad risk för 

vissa andra sjukdomar. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta 

sjukdomar som är vanligare hos personer med Downs syndrom är 

behandlingsbara.  

En person med diagnosen Downs syndrom är först och främst en individ 

med unika kvaliteter och med samma grundläggande behov som alla andra 

människor: att bli älskad, att klara av, att få ge, att höra till. Alla människor 

behöver stöd och hjälp av omgivningen för att tillgodose sina behov. 

”Särskilt stöd” kallas det stöd som inte är en del av våra standardlösningar. 

Eftersom personer med Downs syndrom är i minoritet och Downs syndrom i 

varierande grad medför funktionsnedsättningar och utvecklingsförseningar, 

så behöver de flesta personer med Downs syndrom mer eller annat stöd än 

majoriteten. Det innebär ofta att standardlösningarna måste kompletteras 

för att personen med Downs syndrom skall kunna få sina vanliga mänskliga 

behov tillgodosedda."70 

                                                             
68 Ibid, s.23 
69 Ibid, s. 29, 32,  
70 Downföreningen, (2014) 
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3.3 Syskon till barn med funktionshinder 

Studier kring skillnader i villkor mellan syskon till barn med 

funktionshinder och syskon till barn utan funktionshinder är motstridiga. 

Det är därför omöjligt att ge en entydig bild av forskningen. Det finns ett 

flertal undersökningar som pekar på en övervikt av negativa konsekvenser 

och ett flertal som visar på positiva konsekvenser. Även i enskilda studier 

kan resultaten vara motsägelsefulla71 och det är studier i andra länder än 

Sverige som dominerar. Socialstyrelsen72 framhåller behovet av att 

uppmärksamma och analysera tecken på psykisk ohälsa hos syskon till barn 

med funktionshinder. Syskon till barn med funktionshinder är enligt 

Socialstyrelsen definierade som en riskgrupp vad gäller psykosocial 

problematik och en grupp man bör vara extra uppmärksam på.  

 

Negativa erfarenheter 

Att vara syskon till ett barn med funktionshinder innebär att risken för 

konkurrens och konflikt är än större i jämförelse med i en familj med barn 

utan funktionshinder, hävdar några forskare73. Stressen som finns i familjer 

med barn med funktionsnedsättning påverkar syskon som inte har 

funktionsnedsättning på ett negativt sätt. Det finns studier som presenterar 

en generellt besvärande bild av syskon till barn med utvecklingsstörning. 

Resultatet i en studie74 visar att dessa barn mår sämre psykiskt och oftare är 

deprimerade och ängsliga. Samma studie visar att kamrataktiviteter och 

skolprestationer är lägre om man jämför med jämnåriga. Syskon till barn 

med utvecklingsstörning tillbringar mer av sin tid till att hjälpa till i hemmet 

än sina jämnåriga kamrater. Syskon till funktionshindrade kan tycka att det 

är jobbigt att berätta om syskonets funktionshinder och därmed blir det 

besvärligare att skaffa kamrater. Det kan även vara så att de får avstå från att 

leka på grund av att de behöver hjälpa till hemma med att till exempel passa 

                                                             
71 Dellve, L. (2009) 
72 Socialstyrelsen, (2009) 
73 Andersson , E. & Lawenius, M (2000); Rossiter, L. & Sharpe, D. (2001) 
74 Rossiter, L. & Sharpe, D. (2001) 
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sitt syskon75. Flera syskon, ofta flickor, har själva blivit mobbade på grund 

av att de har ett funktionshindrat syskon76. Det är lätt att föräldrarna lägger 

för mycket ansvar på syskonet. Detta kan sedan leva kvar som minnen under 

en lång tid hos syskonet och barndomen upplevs kretsa kring att ta ansvar77. 

 

Positiva erfarenheter 

Forskare har även sett att syskon till barn med utvecklingsstörning kan få 

goda och värdefulla erfarenheter av att ha ett syskon med funktionshinder. 

De klarar samspelsrelationer bättre bland annat genom en större tolerans för 

avvikelser och genom en ökad förmåga att avläsa reaktioner hos sin 

omgivning78. Barn som inte är rädda för att berätta om sitt 

funktionshindrade syskon är ofta mindre osäkra och blyga i jämförelse med 

de barn som förnekar sitt syskon. De är sällan retade och har kompisar som 

de tar med sig hem utan att skämmas över sitt syskon79. Andra positiva 

aspekter som har konstaterats hos syskonen är att de har ett mer socialt 

inriktat beteende, har en mer beskyddande och vårdande attityd, har mer 

empati, större mognad och ansvar samt att de visar mer hjälpsamhet och 

mindre självcentrering. I några undersökningar är syskon irriterade över 

omgivningens reaktioner. Stoneman80 beskriver en mer varm, omvårdande 

och positiv relation mellan syskon när ett av barnen har ett funktionshinder. 

Syskon till barn med olika funktionshinder leker med syskonet, känner en 

stark lojalitet, samspelar med sitt syskon och är medveten om vad syskonet 

klarar. Relationen mellan syskon när det ena barnet har ett funktionshinder 

utvecklas alltmer positivt med åren. Detta gäller speciellt vid Downs 

syndrom och ofta beskrivs en mer positiv och varm relation än mellan 

syskon utan funktionshinder.  

 

 

                                                             
75 Guite, J. m.fl. (2004); Tideman, M. (2000); Burke, P. (2004) 
76 Burke, P. (2004); Stalker, K. & Connors, C. (2004); Veisson, M. 2000) 
77 Andersson, E. & Lawenius, M. (2000) Stenhammar, A-M. (1999) 
78 Andersson & Lawenius, 2000 
79 Veisson, M. (2000). 
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Kunskap och stöd 

Syskonets kunskap om sin systers eller brors funktionshinder har betydelse 

för hur de mår och äldre syskon har generellt mer kunskap. Kunskap om 

funktionshindret hjälper syskonet att hantera sin stressiga situation. Det är 

därför viktigt att syskonet får information av exempelvis barn- och 

ungdomshabiliteringen81. I de familjer som har en öppen dialog och där 

föräldrarna kan stödja och göra syskonen uppmärksamma på det 

funktionshindrade barnets behov kan syskonen utveckla empati och få 

förståelse för att det funktionshindrade syskonet kräver mer 

uppmärksamhet. Syskonrelationen kan få bättre kvalité när syskonen har 

mer kunskap om vad funktionshindret innebär82.  

Syskon till funktionshindrade barn beskriver ofta sig själva som mogna 

och ansvarskännande. Att vara syskon till ett barn med funktionshinder kan 

innebära att barnet tar på sig mer ansvar för att underlätta för föräldrarna83. 

Även föräldrarna upplever att syskonen har en högre mognadsnivå än 

jämnåriga84.  

Diskussionsfrågor: 

• Vilka fördelar respektive nackdelar kan en diagnos innebära för 

familj, barn och verksamhet? 

• Vilken betydelse har den språkliga delen av definitioner, t.ex. 

skillnaden mellan utvecklingsstörning och kognitiv 

funktionsnedsättning?   

• Du jobbar i en verksamhet där ett av barnen fått ett syskon med 

funktionsnedsättning. Hur bemöter ni barn och familj på bästa sätt? 

• Hur har acceptansen för personer med funktionsnedsättning minskat 

eller ökat under de senaste 20 åren? 

                                                             
81 Williams, P.D. (2002); Dellve, L. (2009) 
82 Stenhammar, A-M. (1999) 
83 Lagerheim, B. (1994). 
84 Stalker, K. & Connors,C. (2004) 
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• Hur skulle du definiera utvecklingsstörning? Kan någon av de tre 

definitionerna som nämns i avsnittet ovan vara mer lämplig eller är 

det dags att formulera en ny? 

Förslag till rollspel: 

Skapa en situation där du ska förklara för en grupp 6-åringar vad 

utvecklingsstörning innebär? 
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4. LIVSLÅNGT LÄRANDE 

4.1 Förskola  

”Den känslomässiga intensiteten var starkast i början för att sedan dämpas 

och återigen öka runt barnets ettårsdag. Det senare kan hänga samman med 

att barnet då skulle börja i någon form av barnomsorg. Då blev det mera 

tydligt att deras utveckling inte var jämförbar med de andra barnens. Mötet 

med övriga föräldrar på daghemmet kunde vara en smärtsam påminnelse om 

den egna familjens utsatthet. Den trygga bild av barnet som föräldrarna 

arbetat med att skapa under året hotades tillfälligt av mötet med 

omvärlden."85.  

Enligt Skollagen ska förskolan (tidigare benämnd daghem) stimulera 

barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnen och barnens behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan 

ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen 

för fortsatt utbildning.86  

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för 

förskolans verksamhet. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande ska prägla verksamheten. Huvudmannen för 

undervisningen ska använda förskollärare som har en utbildning som är 

avsedd för den undervisning som förskolläraren ska bedriva.87 Utöver 

förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med 

sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande 

främjas.88 Störst betydelse för kvaliteten i förskolan har personalens 

utbildning och kompetens.89 Oavsett om arbetslaget består av enbart 

förskollärare eller av både förskollärare och annan personal, har alla i 

                                                             
85 Riddersporre, B. (2003, s. 106) 
86 Skolverket, (2013, s. 8) 
87 Skollagen 2 kap. 13 § 
88 Skollagen 2 kap. 14 § 
89 Ibid 
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arbetslaget ansvar för att stimulera barnens utveckling och lärande samt 

erbjuda barnen en trygg omsorg.90  

Barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling gynnas generellt i mindre 

barn- grupper med hög personaltäthet. För dessa barn är en generellt god 

kvalitet i förskolan det viktigaste. Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget 

särskilt uppmärksamma och hjälpa denna grupp. För att förskolan på bästa 

sätt ska kunna utforma verksamheten utifrån barnets behov, är det viktigt att 

varje beslut om insatser föregås av noggranna pedagogiska överväganden.91 

Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att 

barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det särskilda stöd, den hjälp 

och de utmaningar de behöver. Enligt läroplanen ska alla barn få uppleva 

den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få 

uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Barngruppen ska ses som en viktig 

och aktiv del i det enskilda barnets utveckling och lärande. Det är därför 

viktigt att särskilt stöd som i vissa fall kan behöva ges enskilt till ett barn så 

långt som möjligt tillgodoses i den ordinarie verksamheten och inte via 

särlösningar. Därmed blir verksamheten en resurs för barn som tillfälligt 

eller varaktigt är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. 

Barns behov av särskilt stöd kan inte förstås som en egenskap hos barnet 

utan är alltid situationsbundet. Behovet av särskilt stöd är relaterat till vad 

som händer i mötet mellan barnet och de människor och den miljö som finns 

samt de aktiviteter som sker i förskolan. Det betyder till exempel att barn 

kan behöva särskilt stöd i en miljö, men inte i en annan. Det handlar också 

alltid om bemötande, att se barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling som 

subjekt, med samma rättigheter och skyldigheter som andra, och inte som 

objekt för specialpedagogiska insatser, kompensatorisk träning eller endast 

som föremål för omsorg och omhändertagande.92 

I vissa fall kan det vara nödvändigt att komplettera det särskilda stödet 

med exempelvis konsultation och handledning till personalen inom det 

specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska området och även med 

                                                             
90Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Prop. 2009/10:165. 
91 Ibid 
92 Läroplan för förskolan, Lpfö 98, avsnitt 2.6. 
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andra specialister. En minskning av antalet barn i barngruppen eller 

anpassning av lokalerna kan vara andra stödformer. Stödet kan i vissa fall 

ges som personalförstärkning, antingen till barngruppen generellt eller till 

det enskilda barnet. För att säkerställa att insatserna är tillräckliga och 

fungerar är det av stor vikt att kontinuerligt följa upp och utvärdera dem. 

Det är då viktigt att dokumentera vilka stödinsatser som planeras, syftet med 

insatserna, ansvarsfördelning och vilken övrig samverkan som krävs. En 

god samverkan med och stor lyhördhet för vårdnadshavarnas synpunkter är 

extra viktig när det gäller insatser för barn i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling. Enligt Skollagen ska barnets vårdnadshavare ges möjlighet att 

delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. 

Det finns en rad forskningsrapporter som pekar på att integrering av barn 

med olika funktionsnedsättningar i den så kallade "normalverksamheten" 

ger positiva resultat för barnens utveckling och lärande. Genom integrering 

undviker man stigmatisering och stämplingseffekter som kan uppstå när 

verksamheten sker i specialgrupper93. Under 1980-talet var förskolan i 

centrum för betydelsefulla förändringar och integrering blev ett ledmärke. I 

dagens förskola finns i princip hela variationen av barn representerade med 

undantag för några grupper av autistiska, döva och gravt utvecklingsstörda 

barn, vilket i en internationell jämförelse är tämligen unikt. En siffra som 

framhålls är att 98 procent av alla "typer" av barn finns representerade i 

ordinarie svenska förskolegrupper i dag. Som jämförelse kan nämnas att 

motsvarande andel i USA vid millennieskiftet var cirka 60 procent.94  

4.2 Särskola  

Grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för 

vuxna är alla särskilda skolformer som, vid sidan av det ordinarie 

utbildningssystemet, inrättats för personer med funktionshindret 

utvecklingsstörning. Skollagen anger att barn i allmänhet ska tas emot i 

grundskolan med en reservation i 5§ ”Barn som bedöms inte kunna nå upp 
                                                             
93 Lutz, K. (2013) 
94 Ibid 
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till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska 

tas emot i grundsärskolan.” 95 I Skollagen anges inte att elever ”placeras” i 

särskolan, utan de ”tas emot” där. Det kan antas att den senare 

formuleringen låter mindre myndighetsmässig.96  

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns 

träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan 

tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnena.  

Grundsärskolans kursplanerna anger att eleverna ska undervisas i bild, 

engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, 

modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, 

slöjd, svenska eller svenska som andraspråk samt teknik. Grundsärskolans 

samlade läroplan gäller även för träningsskolan. Denna särskilda inriktning 

har dock egna kursplaner för ämnesområdena estetisk verksamhet, 

kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. 

Särskolan är nioårig, precis som grundskolan. Tidigare har elever i 

grundsärskolan och träningsskolan haft möjlighet att gå tio år i skolan, men 

det sista året har varit frivilligt. Det är möjligt för en elev att gå två år extra i 

grundsärskolan, men bara under förutsättning att eleven inte har nått målen. 

Eleverna i grundsärskolan bedöms efter kunskapskrav med en femgradig 

betygsskala som utgår från mål. Det innebär att skrivningen i tidigare 

kursplaner om att bedömning ska ske efter elevens förutsättningar har 

försvunnit. Betyg sätts endast efter begäran från elev eller vårdnadshavare. I 

träningsskolan finns inte några betyg men däremot bedömningsnivåer.  

Specialskolan är en statlig skolform för barn och ungdom med 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som huvudman. Elever som 

på grund av synskada i kombination med ytterligare funktionshinder, dövhet 

eller hörselskada liksom elever som på grund av grav språkstörning inte kan 

gå i grundskolan eller i särskolan, tas emot i specialskolan.  

Gymnasiesärskolan består av nationella och individuella program. I ett 

fullständigt nationellt program läser eleverna olika ämnen. Ämnen som är 

gemensamma för de nationella programmen är engelska, estetisk 
                                                             
95 SFS 2010:800 
96 Nissen, E. (2010) 
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verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 

religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som 

andraspråk. Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program ett 

antal programgemensamma ämnen, som alla elever på ett specifikt program 

läser. De ger programmet dess prägel. Dessutom finns på varje program 

olika kurser i en programfördjupning. Tanken med programfördjupningen är 

att eleverna ska få lära sig mer om ett yrke eller ett ämne. Exempel på 

nationella program är "Programmet för administration, handel och 

varuhantering", "Programmet för fordonsvård och godshantering" och 

"Programmet för samhälle, natur och språk". 

I utbildningen ingår också ett individuellt val. Det är skolan som 

bestämmer vilka kurser eleverna kan välja bland inom det individuella valet, 

men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i hem- och 

konsumentkunskap. Alla ämnen i gymnasiesärskolan har en ämnesplan. 

Ämnesplanen beskriver vad ämnet och kurserna innehåller och vad eleverna 

ska kunna när de har läst ämnet. 

På de nationella programmen sätter man betyg på varje avslutad kurs. Är 

man godkänd får man betyget E, D, C, B eller A. Högsta betyg är A och 

lägsta betyg är E. Klarar man inte kraven för betyget E får man inget betyg. 

De elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program går på 

ett individuellt program. De individuella programmen innehåller 

ämnesområdena estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott 

och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och 

kommunikation. Dessutom förekommer praktik om det är bra för eleven. Ett 

ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett ämne. För varje 

ämnesområde finns det en ämnesområdesplan. Den beskriver syftet med 

undervisningen och målen för vad eleverna ska lära sig. Istället för betyg 

bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav för 

respektive kunskaper och fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren 

anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar. På ett individuellt program 

kan man kombinera ämnen från nationella program och ämnesområden. 

Rektorn bestämmer vad som går att kombinera. 
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Det som utmärker det pedagogiska arbetet i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan i förhållande till undervisningen i grundskolan och 

gymnasieskolan har diskuterats och utretts genom åren. Många gånger 

beskrivs särskolan som omsorgsfokuserad det vill säga att verksamheten 

fokuserar på elevernas generella välmående och känsla av trygghet. Att 

detta kan ske på bekostnad av elevernas kunskapsutveckling har kritiserats i 

Skolverkets utredningar och utvärderingar.97 

Särskild utbildning för vuxna, även kallad särvux, är en utbildning på 

grundläggande nivå och syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som 

motsvarar den som utbildningen i grundsärskolan ska ge. Utbildning på 

gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar 

den som utbildningen på nationella eller specialutformade program i 

gymnasiesärskolan ska ge.  

4.3 Fritidshem 

I dag ingår förskolan och fritidshemmen i ett samlat utbildningssystem och 

verksamheterna ses som väsentliga för att lägga grunden till ett livslångt 

lärande. De barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling ska med förtur 

anvisas plats. 

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och 

att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller 

studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, 

erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 

års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. För barn i åldern 

10 till och med 13 år kan kommunen även bedriva öppen 

fritidsverksamhet.98 Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: 

Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte 

vistas i skolan och under loven. Innehållsmässigt genom att ge eleverna 

delvis andra erfarenheter och kunskaper än de vanligtvis får i skolan. 
                                                             
97 Mineur, T. (2013) 
98 Skolverket, (2014) 
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Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga 

utveckling och lärande. I arbetet med elever från grundsärskolan har 

personalen i fritidshemmet många möjligheter att stödja elevernas 

kommunikationsförmåga verbalt och på andra sätt. Fritidshemmets uppdrag 

handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, 

utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en 

meningsfull fritid. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och 

skapande arbete.  

Om eleven vistas i fritidshem är det viktigt att fritidshemmet och skolan 

samarbetar när behovet av särskilt stöd utreds i någon av verksamheterna, så 

att personalen beaktar samtliga omständigheter för eleven.99 Om en elev 

vistas i fritidshem är det viktigt att de åtgärder som utarbetas för tiden där är 

anpassade till elevens situation och behov av särskilt stöd i den specifika 

lärmiljön.100 

Tanken att ge barn med funktionsnedsättningar en plats i skolbarns-

omsorgen är att de ska stimuleras av den positiva miljö som fritidshemmet 

utgör. För många barn är en allmänt god kvalitet på fritidshems-

verksamheten den viktigaste insatsen. För andra kan det vara nödvändigt 

med särskilda stödinsatser som personalförstärkning till ett enskilt barn eller 

en barngrupp men även stöd i form av konsultation och handledning för 

personalen. Andra viktiga förutsättningar kan vara samarbete med elevvård, 

ett minskat antal barn i barngruppen eller anpassning av lokalerna.101 

Att inkludera alla barn har för fritidshemmen varit ett väl förankrat 

ideologiskt mål, även om det finns uttryck för att målet är svårt att nå på 

grund av minskade resurser. Fritidspedagogutbildningen har sedan 

tillkomsten gett stort utrymme för kunskapen om barn som av olika orsaker 

hamnar i svårigheter, och fritidspedagogerna intar därför ofta rollen som de 

”utsatta barnens” företrädare. Enligt Skollagen, där fritidshemmets 

                                                             
99 Den nya skollagen – för kunskap,  valfrihet och trygghet, prop. 2009/10:165, sid. 407–
408.  
100 Skolverket (2014) 
101 Ibid 
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verksamhet regleras, ska barn som i sin utveckling behöver särskilt stöd ges 

den omsorg som krävs.102  

Begreppsbestämningen barn i behov av särskilt stöd syftar inte på en 

enhetlig eller klart avgränsad grupp, men barn från särskolan brukar ofta 

inkluderas i denna definition, även om det inte alltid innebär att barnet 

behöver särskilda stödinsatser på fritidshemmet. I skolan finns krav på att 

åtgärdsprogram ska utarbetas för de elever som behöver särskilda 

stödåtgärder. För barn i fritidshemmets verksamhet finns inga krav på att 

upprätta åtgärdsprogram, motsvarande de som görs inom skolans 

verksamhet. Det är därför viktigt att tillsammans med barnet och barnets 

vårdnadshavare dokumentera och utvärdera stödinsatserna.  

När det gäller att se mer mångsidigt på barnets förmågor och erbjuda 

andra möjligheter för lärandet, har fritidshemmet mål och verksamhet större 

möjligheter att vara framgångsrika. Fritidshemmets verksamhet omfattas 

inte av de jämförelsevis detaljstyrda mål som gäller skolan och har därför 

potential att vidga skolans kunskapssyn och metodarsenal.103 

4.4 Mottagande i grundsärskolan 

Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som 

omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den 

pedagogiska utredningen ska avgöra om barnet har förutsättningar att nå 

grundskolans kunskapsmål. Utredningen bör även innehålla en beskrivning 

av barnets pedagogiska situation, kunskapsutveckling och vilka insatser som 

skolan har gjort för att anpassa verksamheten till barnets behov. Den 

psykologiska utredningen ska avgöra om barnet har en utvecklingsstörning 

och syftar till att beskriva barnets kognitiva förmåga.104 Utredningen bör 

innefatta en redogörelse av barnets utveckling fram till den aktuella 

tidpunkten, bedömning av den kognitiva förmågan via begåvningstest och 

andra professionellt vedertagna bedömningsinstrument. Den medicinska 

                                                             
102 Karlsudd, P. (2011) 
103 Ibid 
104 Skolinspektionen, (2011) 
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utredningen ska ge en bild av barnets hälsa och bör så långt det är möjligt 

klargöra medicinska orsaker till barnets svårigheter och vad dessa eventuellt 

kan innebära för barnets fortsatta utveckling. Den sociala utredningen syftar 

till att komplettera underlaget och visa om barnets svårigheter kan ha 

orsaker utanför skolan som påverkar möjligheten att lära och klara 

skolarbetet105.  

Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. 

Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas 

emot i grundsärskolan, ska barnet fullgöra sin skolplikt enligt vad som 

gäller i övrigt enligt Skollagen. Ett barn får dock tas emot i grundsärskolan 

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga skäl med 

hänsyn till barnets bästa. Detta veto från skolans sida är en skärpning från 

tidigare regler och har försvagat föräldrarnas inflytande över sitt barns 

utbildning. Tidigare var en försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande 

över skolpliktiga barns skolgång gällande.106 Denna lag, ”Lagen om 

försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda 

barns skolgång”, innebar att inget barn kunde tas emot i särskolan utan 

vårdnadshavarens medgivande.  

Elever med autism ska i normalfallet inte längre höra till grundsärskolans 

målgrupp utan ska endast gå där om de också har en utvecklingsstörning107. 

Grundskolan har en skyldighet att erbjuda elever i behov av särskilt stöd 

det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen. En skolgång i särskolan 

innebär lägre ställda kunskapsmål och får därför konsekvenser för 

möjligheten till fortsatta studier. Efter avslutad grundsärskola och 

gymnasiesärskola är möjligheterna små att gå vidare till yrkesutbildning 

eller annan typ av högre utbildning, vilket också begränsar valmöjligheten 

på arbetsmarknaden.108  

Skolverket rapporterar att elevökningen i den obligatoriska särskolan var 

drygt 50 procent mellan läsåren 1995/96 och 2005/06. Här finns en stor 

variation mellan kommunerna då närmare 70 procent av kommunerna hade 
                                                             
105 Ibid 
106 Skolverket, (2001). 
107 Ibid 
108 Skolinspektionen, (2011). 
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större ökning. Den procentuella ökningen var störst i de mindre 

kommunerna. Andelen elever i särskolan var läsåret 2009/10 cirka 1,4 

procent (cirka 12 100) av eleverna i grundskolan. Elevökningen har inte 

stått i proportion till variationer i elevantalet i grundskolan och kan inte 

heller relateras till någon fastställd ökning av antalet barn med intellektuella 

funktionshinder i befolkningen som helhet.109 Barn i grundsärskolan är en 

heterogen grupp och barn med lindrig utvecklingsstörning befinner sig ofta i 

gränslandet mellan grundskolan och särskolan. Det är i denna grupp som 

ökningen av antal barn i särskolan genom åren har skett.110 

4.5 Inkludering 

I Skollagen111 och Grundskoleförordningen112 görs tydligt att den 

organisatoriska principen för elever i behov av särskilt stöd är inkludering. 

Det särskilda stödet ska så långt som möjligt ges inom ramen för den 

ordinarie skolans arbete. I ett inkluderande synsätt accepteras att barn är 

olika. Likvärdighet, delaktighet och gruppgemenskap är nyckelord som ska 

hindra utstötning och stigmatisering. I en värderingsgrund som utgår från 

social rättvisa och lika rätt till deltagande är principen att alla människor, 

oberoende av förutsättningar, intressen och prestationsförmåga deltar i en 

samhällsgemenskap. Det innebär att se betydelsen av gruppens olikheter och 

att individualisera inom gemenskapens ramar. Skillnader blir tillgångar och 

inte problem.113 Målen för fritidshemmets, förskolans och skolans 

verksamhet handlar inte bara om att göra barnen skickliga i meningen att 

svara upp mot traditionella kunskapskrav och färdigheter utan också om att 

fostra medborgare till solidaritet och empatisk förmåga. Dessa mål betonas 

tydligt i de ovan nämnda verksamheternas styrdokument.114 

Integrering och integration är två begrepp som sedan början av 1970-talet 

har använts flitigt för att beskriva omständigheter och relationer mellan 
                                                             
109 Ibid 
110 Ibid 
111 SFS 2010:800 
112 SFS 2011:185 
113 Stukát, (1995) 
114 Karlsudd, P. (2012)  
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handikappade och icke-handikappade elever. Då begreppen förekommer i 

olika sammanhang och med olika betydelse har deras innebörd varit något 

diffus. Ett flertal författare har pläderat för att särskilja och renodla 

begreppen och då samtidigt urskilja olika former och nivåer av integrering. 

Några författare menar att termen integrering bör representera en process 

och integration ett tillstånd. Integrering blir i denna begreppsbestämning en 

process som strävar mot att maximera interaktionen mellan handikappade 

och icke-handikappade. En nackdel med ett sådant synsätt är att all 

verksamhet som inte är totalt segregerad kan definieras som integrerad. Ett 

begrepp som på senare år kommit att ersätta begreppet integrering är 

inkludering. För många står inkludering för en betydligt mer genomgripande 

delaktighet än integration.  

I syfte att skilja en mer ytlig form av integrering från en mer 

genomgripande och meningsfull integrering har ett flertal definitioner 

presenterats. Den indelning av integrering som görs i fyra nivåer, fysisk, 

funktionell, social och samhällelig, är klassisk och säkert den mest 

refererade.115  

Andelen särskoleelever som är integrerade i ordinarie klasser har under de 

senaste 20 åren blygsamt ökat från 12 procent till 15 procent, med stor 

variation i landet. De största andelarna integrerade elever återfinns i 

glesbygdskommuner. Den ökade segregering som skett inom skolan har 

replikerats i fritidshemmens verksamhet. Det finns uppenbarligen samma 

uppdelning av barn på fritidshemmen som i skolans organisation.116 Några 

verksamheter kan ses som relationellt inriktade där personalen ser barns 

olikheter som en resurs medan man på andra fritidshem ser olikheten som 

en brist. En brist man menar bättre kompenseras i en särskild verksamhet. 

Helt klart är att ekonomi och omstrukturering av verksamheten spelat en 

avgörande roll i detta sammanhang. Barngruppens storlek och en förändrad 

syn på undervisningsuppdraget är några andra orsaker. 

  

                                                             
115 Söder, (1979) 
116 Karlsudd, P. (2011) 



 
 
 

37 

Diskussionsfrågor: 

• Hur kan du presentera en pedagogisk dokumentation med fokus på 

verksamhet och barngrupp utan att marginalisera barn i behov av 

särskilt stöd och riskera att oroa deras föräldrar?  

• Vilken betydelse har särskild utbildning och personlig lämplighet i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd?  

• Hur bör en förskoleverksamhet vara inrättad för att värna barn med 

kognitiva funktionsnedsättningar? Går det att ge generella 

rekommendationer? Kan särskilda grupper och verksamheter var en 

lösning? 

• Vilka förhållanden och faktorer på en förskola/fritidshem/skola kan 

"stämpla" ett barn negativt? 

• Hur ska en verksamhet organiseras för att ett barn med kognitiv 

funktionsnedsättning ska upplevas som positivt (positiv stämpling)? 

Förslag till rollspel: 

I en kommun ökar antalet särskilda verksamheter (förskola, fritidshem och 

skola) för barn i behov av särskilt stöd.  

Part 1 (kommunrepresentanten) samla argument för den särskilda 

verksamheten.  

Part 2 samlar argument för inkludering och en gemensam verksamhet för 

alla barn.  

Parterna möts i en diskussion/debatt. 

 



5. TÅRAR AV FÖRLUST OCH SAKNAD 

5. 1 Autismspektrum 

Autismspektrumtillstånd (AST) är en samlande benämning för tillstånd med 

begränsning i utvecklingen av socialt samspel och ömsesidig 

kommunikation samt med repetitiva och stereotypa beteendemönster och 

begränsade intressen. AST har idag en stor aktualitet och under senare år har 

ökade kunskaper och nya behandlingsalternativ kommit fram. AST är av 

skiftande svårighetsgrad. För en diagnos krävs dock en märkbar 

funktionsnedsättning avseende social kommunikation. Ofta finns också 

avvikelser i hur sinnesintryck upplevs och bearbetas. AST innefattar 

autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism. AST ger 

symtom tidigt i livet. Det är vanligt att personer med AST samtidigt har 

andra avvikelser i utvecklingen som mental retardation 

(utvecklingsstörning), språkstörning, specifika inlärningssvårigheter, 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och Tourettes syndrom. 

För många personer med AST finns också samsjuklighet med 

depressionstillstånd och ångestproblematik.117  

 Diagnostiskt finns ett brett spektrum inom AST-tillstånden. Den som har 

mycket stora funktionsnedsättningar och de som är högfungerande. Personer 

med AST och låg utvecklingsnivå (svår utvecklingsstörning) behöver 

mycket tillsyn och praktisk hjälp. Den som har AST vid normal eller hög 

begåvning har ändå nedsatt förmåga att klara situationer i vardagen 

(bristande adaptiv förmåga). På alla begåvningsnivåer är det vanligt med 

avvikelser i beteendet som påverkar både personen själv och närstående på 

ett negativt sätt, till exempel svårighet att hitta konstruktiva aktiviteter med 

jämnåriga, låsning i enahanda beteende, svårighet att tåla förändringar 

                                                             
117 SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering, (2013, s. 13) 
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m.m.118 Gemensamt för alla grupper är att de har svårigheter med det 

sociala umgänget och de sociala spelreglerna, kommunikationssvårigheter i 

varierande grad, begränsade intressen och rutinbeteenden.119 I lindrigare fall 

har personen svårt att inleda samtal och kan tyckas ha begränsat intresse av 

socialt samspel. Specialintressen, ritualer och/eller repetitiva beteenden styr 

då hur individen fungerar i alla miljöer. Personen är mycket svår att avleda 

och uppvisar uttalad frustration och oro om ritualer eller rutiner rubbas. Det 

är troligt att såväl verbal som icke-verbal kommunikation kan öka 

patienternas förståelse, men inte nödvändigtvis. Kompletterande 

kommunikation kan användas för att säkerställa att patientens röst verkligen 

uttrycker patientens åsikt och inte är något som bara sägs för att vara till 

lags. Effekter av neuropsykologiska funktionsnedsättningar som t ex 

förmågan att förstå vad andra tänker och känner, förmågan att se 

sammanhang och att planera föreligger i varierande grad. Ibland finns också 

intellektuella svårigheter att ta hänsyn till. I vissa fall föreligger allvarliga 

svårigheter med verbal och icke-verbal kommunikation som orsakar 

allvarlig funktionsnedsättning; mycket begränsat samspel och mycket 

begränsat gensvar.120 

Även om det numera råder stor enighet om en neurobiologisk bakgrund 

till AST, finns viktiga skillnader i synsättet. Ett synsätt är att man ska 

använda alla möjligheter till träning för att personer med AST ska kunna 

fungera optimalt. Ett annat är att man ser det som viktigt att acceptera 

människor med AST som de är med sitt eget sätt att tänka och förstå 

omvärlden. 121 

Syskon och föräldrar är i hög grad påverkade av situationen samtidigt 

som de också blir talesmän. När ett barn har AST, är det inte endast ett 

isolerat problem för barnet, utan för hela familjen, släkt och vänner, liksom 

för lärare och stödpersoner. Studier visar att syskon till personer med AST 

kan komma i kläm, de känner stort ansvar och medkänsla, men kan också 

känna rädsla, osäkerhet och drabbas av svårigheter med egna sociala 
                                                             
118 Ibid, s. 33 
119 Ibid, s.36 
120 Ibid, s. 56 
121 Ibid, s. 17 
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relationer. Hela familjen behöver stöd. Föräldrar till barn med AST 

uttrycker i studierna att de har en arbetsam och besvärlig situation. De inser 

att de är de enda som kan ta tillvara sitt barns intressen på sikt och måste 

därför börja kämpa redan i förskolan. De anser sig behöva ta ledarskapet, 

förhandla om utbildningsstruktur och fungera som förespråkare även för 

lärare.122  

Att utreda och diagnostisera ett autismspektrumtillstånd (AST) är en 

komplex uppgift. Den diagnostiska bedömningen ska baseras på social 

samspelsförmåga, verbal och icke-verbal kommunikationsförmåga och 

förmåga till flexibelt och adaptivt beteende med hänsyn till individens 

utvecklingsnivå.123 Diagnostiska instrument och skattningsformulär är, 

tillsammans med övriga utredningsmetoder, en del i processen för att 

identifiera ett autismspektrumtillstånd. Tidig diagnostik kan motverka 

stigmatisering. Det är viktigt att bristande delaktighet inte hindrar vårdens 

och skolans strävan att nå god kommunikation och kontakt.124  

När det gäller behandling har det utvecklats ett stort antal metoder för att 

reducera de olika typer av funktionsnedsättningar som karakteriserar 

tillstånden. Majoriteten av behandlingsmodellerna handlar om pedagogiska 

insatser inklusive beteendeterapi med inriktning på basala färdigheter i 

socialt samspel och kommunikation, samt anpassning av miljön genom att 

till exempel skapa visuell tydlighet. De ofta omfattande behoven av 

pedagogiska insatser, socialt stöd samt psykologiska och medicinska 

insatser innebär en utmaning för de olika samhällsorganisationer, förskola, 

skola, socialtjänst och sjukvård som måste samordna sina insatser. Inom 

habilitering och sjukvård i Sverige erbjuds ofta personer med AST så kallad 

eklektisk behandling.  Det innebär ofta en blandning av olika metoder mer 

eller mindre systematiskt. Idag finns ingen läkemedelsbehandling som är 

inriktad mot kärnsymtomen.125 

 

 
                                                             
122 Ibid, s. 37 
123 Ibid, s. 81 
124 Ibid, s. 15, 16 
125 Ibid, s. 17, 34, 39, 40 
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Diskussionsfrågor: 
• Hur ska du agera när en kollega enligt din mening uppträder 

olämpligt i sitt arbete? 

• Information och dokumentation är extra viktigt kring de barn som 

inte kan redogöra för sin dag. Hur kan personalen på ett 

kontinuerligt och tydligt utföra dessa uppgifter?   

• Hur kan ett gruppboende verka för att skapa trygghet och 

personalkontinuitet.  

• På vilket sätt kan arbetet förändras för att familjens insyn och 

delaktighet ska öka?  

• Ge exempel på hur sekretessen kan feltolkas och bygga hinder i 

samverkan.  

Förslag till rollspel: 

Föräldrarna vill öka insynen i verksamheten och föreslår att man sätter upp 

en webbkamera i lägenheten. Samla argument för förälderns begäran och 

motargument för personalens avrådan.  
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6. MOT NYA UTMANINGAR 

6.1 Personlig assistans  

Synen på utvecklingsstörda och deras roll i samhället har historiskt sett ett 

direkt samband med samhällsekonomin. När tiderna är goda och det finns 

en ekonomisk framtidstro tenderar synen på de utvecklingsstördas 

utvecklingsmöjligheter att vara optimistisk och med ambitiösa satsningarna 

på omsorgen. När samhällsekonomin är sämre gäller det omvända.126 Den 

6:e maj 1993 var en stor dag i svensk socialpolitik. Då röstade Sveriges 

Riksdag igenom en social reform som saknade motsvarighet i övriga 

världen. Reformen innebär att svårt funktionshindrade har lagfäst rätt till 

personlig assistans, där de själva väljer sina assistenter som staten 

bekostar.127 Denna nya lagstiftning öppnade helt nya möjligheter för verklig 

valfrihet, integritet, jämlikhet och självbestämmande. Personlig assistans 

kan beskrivas som ett mänskligt hjälpmedel vilket kompenserar olika 

funktionsnedsättningar, exempelvis kognitiv funktionsnedsättning. Med 

personlig assistans ges möjligheten att styra över sitt eget liv och vara 

delaktig i samhället på sina egna villkor.128 Assistenten följer personen med 

funktionsnedsättning var han eller hon än befinner sig under olika tider på 

dygnet. Assistenten kommer till medlemmens liv och ska anpassa sig efter 

hans eller hennes vanor och vilja. Det finns en risk att den som har ett 

funktionshinder alltid blir betraktad och bemött som en patient där 

experterna får ett stort utrymme. Med personlig assistans minskar den risken 

påtagligt. 129Det grundläggande är att själv få välja personlig assistent, den 

person som ska hjälpa dig på toaletten, tolka ditt tal och din vilja. Idén är 

enkel och tillsynes självklar, den som behöver service skall själv få ställa 

krav och utforma den.  

För att få rätt till personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) krävs att man behöver assistans i 
                                                             
126 Söder, 1998. 
127 Anden, Claesson Wästberg & Ekensteen, 2007. 
128 JAG, 2014. 
129 Anden, Claesson Wästberg & Ekensteen, 2007. 
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krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket 

personlig karaktär. Det kan vara stöd och hjälp med att klara sin hygien, klär 

på sig och klä av sig, inta måltider och hjälp för att kommunicera med 

andra. Om man behöver assistans i sådana situationer, kan personlig 

assistans också ges för övrigt i det dagliga livet. Tyvärr är assistansreformen 

ofta hotad och ifrågasatt. Personer med funktionsnedsättning som tidigare 

haft rätt till personlig assistans fråntas allt oftare hela eller delar av stödet, 

trots att varken lagen eller funktionsnedsättning har ändrats.130 Ekonomiska 

argument bidrar till de krafter som vill urholka och försämra reformen. 

Hotet kan också utgå från personalintressen och företrädare för den äldre 

vårdtraditionen, då med ambitionen att bygga upp standardmodeller för hur 

stöd och omsorg skall utformas. Många intresseorganisationer för nu en 

kamp för att försvara de reformer man en gång var med om att utforma.  

Diskussionsfrågor: 

• Självbestämmande, medbestämmande, eller skenbestämmande. Vilket 

är vanligast i arbete med personer med kognitivt funktions-

nedsättning? 

• Hur försäkrar du dig om att det är brukarens vilja och inte assistentens 

välvilja eller ovilja som dominera?  

• Vilka fördelar respektive nackdelar kan finnas med att en anhörig 

arbetar som personlig assistens.  

• Hur agerar du om det i personalgruppen finns kolleger vars 

värdegrund i all väsentlighet skiljer sig åt.  

Förslag till rollspel: 

Gör en kort fiktivt beskrivning av ett barn med kognitiv 

funktionsnedsättning. Konstruera frågor till en person som ska anställas som 

                                                             
130 FUB Rapport, (2011). 
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assistent. Genomför en anställningsintervju där en part är arbetsgivare och 

den andra är arbetssökande.  
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7. AVSLUTANDE ORD OCH TANKAR 

7.1 Fosterdiagnostik  

Något som kändes provocerande för många föräldrar i Riddersporres studie 

var när man hörde om människor som valt att avbryta graviditeten när man 

fick besked om att barnet de bar på hade Downs syndrom. Föräldrarna 

upplevde det som hotfullt att deras barn kanske skulle tillhöra den sista 

generationen människor med Downs syndrom.131 Man väljer bort ett barn 

med samma möjligheter till ett bra liv som man själv har. Hur man ska ställa 

sig inför olika besked och valmöjligheter vid fosterdiagnostik är svåra 

frågor som man kan behöva fundera länge på. I den information som lämnas 

från Landstingens Vårdguide132 gör man tydligt att man alltid har rätt att få 

muntlig och skriftlig information om fosterdiagnostik och dess möjligheter, 

men även om de risker och begränsningar som finns. Alla undersökningar 

och prover som erbjuds är frivilliga och man tar själv ställning till om man 

vill göra undersökningen. Det är bra att ha tänkt igenom vad man vill göra 

om provet skulle visa att fostret har någon sjukdom eller skada, eftersom 

man då kan ställas inför ett svårt val mellan att avsluta eller fullfölja 

graviditeten. En del tycker det är en fördel att veta och få information, andra 

tycker att det är en belastning som skapar onödig oro under graviditeten. Det 

finns en rad olika metoder för fosterdiagnostik. De flesta landsting erbjuder 

nu föräldrar ett så kallat KUB-test, som tidigt i graviditeten visar 

sannolikheten för kromosomförändringar. KUB är en undersökning som 

används för att beräkna sannolikheten för att ett foster har Downs syndrom 

eller två andra mer ovanliga kromosomförändringar. KUB innebär att man 

dels lämnar ett blodprov som mäter vissa graviditetshormoner, dels 

genomgår en särskild ultraljudsundersökning i vecka 11-14. Denna metod 

har lett till fler aborter konstaterar Socialstyrelsen i en rapport.133 Mellan 

1999 och 2012 ökade andelen aborter på grund av kromosomförändring från 

                                                             
131 Riddersporre, B. (2003). 
132 Vårdguiden, (2014) 
133 Socialstyrelsen  
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53 till 69 procent. Den vanligaste fosterdiagnostiska metoden är ultraljud 

som erbjuds alla gravida kvinnor runt graviditetsvecka 18. Man väljer själv 

om man vill göra den. Undersökningen görs för att se hur graviditeten 

utvecklas, bland annat kontrolleras hjärtaktivitet och om fostret har några 

synliga missbildningar. Ibland kan man få gå igenom flera 

ultraljudsundersökningar, till exempel om barnmorskan eller läkaren 

misstänker att graviditeten inte riktigt är som den ska vara.134 KUB är en 

förkortning för kombinerat ultraljud och blodprov. Med ultraljuds-

undersökningen mäts något som kallas nackuppklarning hos fostret, och den 

kallas därför NUPP-undersökning. Det går att göra enbart NUPP, men 

resultatet blir säkrare med KUB. Resultatet av KUB är enbart en 

sannolikhetsbedömning. Om man vill ha ett säkert besked om 

kromosomförändringar hos fostret måste man göra ett fostervattenprov eller 

moderkaksprov. Alla landsting erbjuder inte KUB. Några landsting erbjuder 

undersökningen till alla gravida, och andra erbjuder den enbart till gravida 

kvinnor över en viss ålder, oftast 35 år. Fostervattensprov erbjuds om det 

finns ökad sannolikhet för att fostret har en kromosomförändring. Vid 

provtagningen sticker läkaren in en tunn nål och suger upp en mindre 

mängd fostervatten, som sedan analyseras. Provet kan tidigast göras i 

graviditetsvecka 15. Fostervattenprov ger en ökad risk för missfall. Den 

beräknas till ungefär ett missfall på 100 provtagningar. Ett alternativ till 

fostervattenprov är moderkaksprov. Det erbjuds gravida som har vissa 

kända ärftliga sjukdom eller hög sannolikhet för att fostret har en 

kromosomförändring. Moderkaksprov kan göras redan från vecka 11 och 

väljs ofta om läkaren bedömer att det är viktigt att få besked så tidigt som 

möjligt. Det går till ungefär som fostervattenprov och analyseras på samma 

sätt. Moderkaksprov ger också en ökad risk för missfall. Den beräknas till 

ungefär ett missfall på 100 provtagningar.135 
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7.2 Föräldrar till vuxna med utvecklingsstörning 

Föräldrar till barn med kognitiva funktionshinder har olika förmåga att ta 

tillvara de positiva upplevelser barnet ger. Det beror på individuella faktorer 

hos barn och förälder, familjesituation, sociala nätverk och samhällets 

möjlighet till stöd och avlastning.136 Författaren Kajsa Råhlander konstaterar 

i samtal med 16 föräldrar till barn med funktionsnedsättning att de har 

jobbat och slitit extra för att deras barn ska få ha det bra i livet.137 Förutom 

att det krävts mycket mer av omvårdnad och omsorg för barnet har man 

också brottats med problem som andra föräldrar vanligtvis inte möter. I de 

intervjuer hon genomfört belyses föräldraskapet och de känslor som det 

väcker. Den yngsta förälder som intervjuades var 58 och den äldsta 94 år. I 

intervjuerna blir det uppenbart vad det rent praktiskt kan innebära när man 

som förälder inte kan leva ett självständigt vuxenliv eller kan bli pensionär i 

ordets rätta bemärkelse på grund av omsorg om det vuxna barnet. Många 

föräldrar är oroliga, trötta, ledsna och arga. Det som tröttar föräldrar är oro 

och ansvar för allt runt omkring omsorgen om deras barn. Föräldrarna 

räknar med att de kommer att ägna resten av sitt liv till att försöka vara ett 

stöd. "Föräldraskapet bara fortsätter och fortsätter".138 I boken är 

föräldrarnas berättelser och känslor kategoriserat i fyra teman, oro och sorg, 

otillräcklighet och skuld, vanmakt och ilska och det sista temat är trötthet.  

Första temat oro och sorg är något som också uttrycks i den osminkade 

titeln på studien "Jag önskar hon dör före mig". Det är ett uttalande från en 

mamma som med sorg i rösten talar om oron inför framtiden med tanke på 

att hennes barn inte ska klara sig och må väl när föräldrarna gått bort. Även 

om inte alla föräldrar tror att det ska bli så här svårt så är de flesta mycket 

oroliga för hur de ska gå för deras barn när de själva har avlidit. Föräldrarna 

måste planera för sitt funktionshindrade barn under hela sitt eget liv och 

många gånger för tiden efter sin egen död.139 Det är också oroande att veta 

att det egna barnet under hela sitt liv kommer att leva under knappa 

                                                             
136 Grant, Ramcharan, McGrath, Nolan & Keady, 1998 
137 Råhlander, 2014 
138 Råhlander 2014, s, 13 
139 Fyhr, 2006 
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ekonomiska förhållande och vara helt beroende av personal och 

beslutsfattares kompetens. Att lämna över ansvaret upplevs som en särskild 

sorg, man mister kontrollen samtidigt som förälderns kunskaper och 

erfarenheter inte tas tillvara. Så fort barnet flyttar hemifrån blir det beroende 

av personalen och därmed känner föräldrarna ett indirekt beroende. De 

måste lita på att de kan lägga över hela ansvaret som föräldraskapet innebär. 

Rädslan för att omsorgen inte ska fungera är påtaglig och när man inte orkar 

mer finns ingen annan som tar vid. Boendepersonal och stödpersoner skulle 

kunna vara de som tar över när man själv inte orkar, men föräldrarna 

upplever ofta att den personal som exempelvis finns på boendet inte räcker 

till. En möjlighet är att syskon eller någon annan släkting eller vän ska 

engagera sig och ta över när man inte längre har möjlighet men samtidigt 

vill man inte lägga för stor börda och ansvar på andras axlar.  

Något som oroar många föräldrar är den stora personalrotationen. 

"Barnen fäster sig vid personalen och de känner sig trygga. En dag finns 

personalen där inte längre."140 Utöver denna oro är det många föräldrar som 

känner stor sorg över att barnet inte kan få ett riktigt arbete, gifta sig och 

bilda familj.  

Känslor av otillräcklighet och skuld är vanligt hos föräldrar till barn med 

kognitiva funktionsnedsättningar. Det är många stora beslut som måste 

fattas åt barnet som inte skulle vara aktuella om det inte varit 

funktionsnedsatt. Det kan gälla frågor och beslut om bostad, sysselsättning, 

assistans etc. Om barnet mår dåligt i det boende som föräldern medverkat 

till placering i, blir givetvis skuldkänslorna starka. Att veta eller anta att 

man borde fattat ett annat beslut eller ansträngt sig ännu mer ger 

skuldkänslor som är svåra att hantera.  

Bland personer med kognitiv funktionsnedsättning är det vanligare med 

psykisk ohälsa än bland de som definieras som normalbegåvade.141 Om man 

betänker att föräldrarna redan känner ett stort ansvar för sitt barns 

välmående på grund av barnets funktionsnedsättning, blir bördan ännu 

tyngre om barnet dessutom drabbas av psykisk ohälsa i form av exempelvis 
                                                             
140 Råhlander, 2014, s, 21 
141 Unicef, 2013. 
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en depression eller en psykos. Att se sitt barn må dåligt som under en 

depression och utan att med större framgång kunna ge lindring och hjälp är 

svårt och tungt. Man önskar av hela sitt hjärta att barnet ska må bra och få 

vara lyckligt men har inga medel till hands. Känslan av otillräcklighet är 

förödande och tär på föräldrarna. Otillräcklighet och skuld kan man också 

uppleva när övriga syskon i familjen inte får samma uppmärksamhet eller 

när man inte orkar ägna mer tid med sitt barn. När allt fungerar i boende och 

övriga livet, känns allt så mycket lättare.  

Vanmakt och ilska kan man känna över att man inte ingripit eller sagt 

ifrån. Man vågar inte med risk för att det kan gå ut över barnet. Man är i ett 

beroendeförhållande till personal och verksamhet, man inser att man handlat 

fel och får skuldkänslor gentemot sitt barn. Skuldkänslorna kan också 

uppstå för att man tycker man lagt sig i. Där en del föräldrar känner sorg 

kan andra känna ilska. Ilskan kan gälla reaktioner på att det praktiska inte 

fungerar men också över den vanmakt man känner när att man inte får det 

stöd man behöver.  

Många av de föräldrar som intervjuades i Råhlanders studie kände 

trötthet och längtan efter vila. De lägger ner många timmar varje vecka för 

att få vardagen att fungera för sina barn. Det finns exempel på föräldrar som 

är långt över 70 år som följer barnet till läkaren, tandläkaren och liknande. 

De är med på möten hos handläggare och habiliteringspersonal. Många 

gånger är föräldern god man och vill ogärna lämna över ansvaret till en 

utomstående. Över 50 procent av alla gode män är anhöriga till 

huvudmannen.142 Detta engagemang tar mycket tid, skapar oro, trötthet och 

ett stresspåslag som gör att många föräldrar inte orkar och några blir sjuka. 

Det är svårt att hitta någon forskning som kan ge ett otvetydigt svar på om 

det är större risk för skilsmässa om det i familjen finns ett funktionshindrat 

barn. Möjligen finns indikationer på att de förhållanden som tidigare var 

instabila ofta slutar i skilsmässa medan de förhållanden som är trygga 

utvecklas positivt och klarar av påfrestningarna.143 Bra relationer bevaras 

                                                             
142 Råhlander, 2014. 
143 Tideman, M. (2000) 
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och görs starkare i ansvarstagandet för det funktionshindrade barnet.144 

Graden av insatserna är beroende av förtroendet för personalen på boendet 

och deras förmåga att klara sin uppgift. Många föräldrar engagerar sig i 

intresseorganisationer vilket kan vara tröttande men det kan också ge energi 

och styrka. Råhlanders intervjuer indikerar att föräldrar har större förtroende 

för boende med låg personalomsättning. Det är viktigt att personalen 

försöker sätta sig in i förälderns tankar och känslor. Först då kan man som 

professionell ge rätt stöd. Att det bästa anhörigstödet är en god vård och 

omsorg för de funktionsnedsatta är alla i studien överens om.145  

Diskussionsfrågor: 
• Hur ser du på fosterdiagnostikens möjligheter och begränsningar? 

Vilka etiska dilemman och problem kan uppstå? 

• Vilka konsekvenser kommer den framtida fosterdiagnostiken att 

medföra? 

• Hur ser du på massmedias rapportering och presentation av gruppen 

kognitivt funktionsnedsatta?  

• Hur kan de kognitivt funktionsnedsattas rätt till livslångt lärande 

säkras? 

Förslag till rollspel: 
En förälder är mycket orolig för att lämna sitt vuxna barn till gruppboende. 

Personalen gör sitt bästa för att stödja och få föräldern trygg inför de 

förändringar som väntar. 

Part 1. Förälder/föräldrar som är orolig för att det nya boendet inte är en bra 

lösning. 

Part 2. Personal/personalgrupp som ger argument för flytten.    

 

                                                             
144 Lagerheim, B. (1992) 
145 Råhlander, 2014 



 
 
 

51 

9. REFERENSLISTA 

Anden, G., Classon Wästberg, I. & Ekensteen, V. (2007). Personlig 

assistans. Tredje uppl. Stockholm: Larson. 

 

Andersson, E. & Lawenius, M. (2000). ”Hur påverkas familjen av ett barn 

med funktionshinder?” I Magnus Tideman (red): Funktionshinder och 

handikapp. Lund: Studentlitteratur. 

 

Benderix, Y. (2007). Familjers erfarenhet av barn och vuxna med autism. 

Lund: Lunds universitet. 

 

Bengtsson, E. (2006). Närståendes behov när en familjemedlem hastigt 

insjuknar, skadas eller avlider. Göteborg: Göteborgs universitet, 

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. 

 

Boström, P. K. (2009). On Becoming a Parent of a Child with Intellectual 

Disability. Göteborg: Department of Psychology, University of 

Gothenburg, Sweden.  

 

Brazelton, T.B. (1991). The earliest relationship: parents, infants, and the 

drama of early attachment. London: Karnac.  

 

Burke, P. (2004). Brothers and sisters of disabled children. Great Britain: 

Athenaeum Press, Gateshead, Tyne and Wear. 

 

Cullberg, J. (1975). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 

 



 
 
 

52 

Dellve, L. (2000) “Harmonizing dilemmas. Sibling of children with DAMP 

and Asperger syndrome`s experiences of coping with their life-situation”. 

Scand J Caring Sci. 14, 172-178. 

 

Downföreningen, (2014). Hemsida 

 

Fyhr, G. (2006). ”Den förbjudna sorgen” – om förväntningar och sorg 

kring det funktionshindrade barnet, sfph:s monografiserie nr 17 

Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsa.  

 

Grant, G., Ramcharan, P., McGrath, M., Nolan, M., & Keady, J. (1998). 

Rewards and gratifications among family caregivers: towards a refined 

model of caring and coping, Journal of Intellectual Disability Research, 

42, 58-71.  

 

Grunewald, K. (1994). Medicinska omsorgsboken. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

 

Guite, J. Lobato, D. Kao, B. & Plante, W. (2004). Discordance between 

siblings and parent reports of the impact of chronic illness and disability 

on siblings. Children’s health care, 33 (1), 77-92. 

 

Gustavsson, A. (1989). Samhällsideal och föräldraansvar. Om föräldrar till 

förståndshandikappade barn. Stockholm: Liber Utbildning.  

 

Gustavsson, A. (2000): Utvecklingsstörning i dagens och gårdagens sam- 

hälle – får integrationen plats i välfärdssamhället. I: Tideman, Magnus 

(red.): Perspektiv på funktionshinder & handikapp. Lund: 

Studentlitteratur. 

 



 
 
 

53 

Hedov, G. (2002). Swedish parents of children with Down syndrome: a 

study on the initial information and support, and the subsequent daily 

life. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.  

 

Hindmarch, C. (2000). On the Death of a Child. Oxon: Radcliffe Medical 

Press Ltd. 

 

Håkansson, E. (1996). Kristerapi. Stockholm: Psykoterapicentrums 

tidsskrift, Insikten no 2, s 48-52. 

 

JAG, Jämlikhet, Assistans, Gemenskap. (2014). Servicegarant, handboken 

2014. Stockholm: Brukarkooperativet JAG.  

 

Karlsudd, P. (2011). ”Integreringsreservatet”– finns det kvar? I Klerfelt, A. 

& Haglund, B. (Red.). Fritidspedagogik - Fritidshemmets teorier och 

praktiker. Stockholm: Liber. 

 

Karlsudd, P. (2012). Att diagnostisera till inkludering - en (upp)given 

fundering? I Barow, T & Östlund, D. (Red). Bildning för alla! En 

pedagogisk utmaning. Kristianstad, Högskolan i Kristianstad. 175-184. 

 

Lagercrantz, E. (1979). Förstföderskan och hennes barn: en psykologisk 

studie av graviditet och förlossning samt moderns och barnets utveckling 

och samspel under de första 18 månaderna. Stockholm: Karolinska 

Institutet.  

 

Lagerheim, B. (1994). Att utvecklas med handikapp. Möjligheter och 

begränsningar hos barnet, familjen och omgivningen. Falköping: 

Gummessons Tryckeri AB. 

 



 
 
 

54 

Lindblad, B-M. (2006). Att vara förälder till barn med 

funktionsnedsättning: erfarenheter av stöd och av att vara professionell 

stödjare. Umeå: Omvårdnad.  

 

Lundström, E. (2007). Ett barn är oss fött. Att bli förälder när barnet har en 

funktionsnedsättning – ett beskrivande och tolkande perspektiv. 

Stockholm: HLS förlag.  

 

Lutz, K. (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola mötet 

med det som inte anses lagom. Stockholm: Liber. 

 

Mineur, T. (2013). Skolformens komplexitet - elevers erfarenheter av 

skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan. Örebro: Örebro 

universitet. 

 

Nissen, E. (2010) Kommunernas ersättningsansvar vid felaktig placering i 

särskola. Examensarbete 30 poäng i civilrätt. Juridicum. Stockholm: 

Stockholms universitet. 

 

Raphael-Leff, J. (1991). Psychological process of childbearing. London: 

Chapman and Hall.  

 

Riddersporre, B. (2003). Att möta det oväntade. Tidigt föräldraskap till barn 

med Downs syndrom. Lund. Lunds universitet, Psykologiska 

institutionen.  

 

Roll-Pettersson, L. (2001). Between open system and closed doors: the 

needs and perceptions of parents of children with cognitive disabilities in 

educational settings. Stockholm: HLS förlag.  

 



 
 
 

55 

Rossiter, L. & Sharpe, D. (2001). ” The siblings of individuals with mental 

retardation: a quantitative integration of the literature”. Journal of child 

and family studies. 10: 65-84. 

 

Råhlander, K Jag önskar att hon dör före mig. Ett annorlunda föräldraskap. 

Helsingborg: Komlitt AB.  

 

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2013). 

Autismspektrumtillstånd. Diagnostik och insatser, vårdens organisation 

och patientens delaktighet. En systematisk litteraturöversikt.  

 

SFS, (2010:800). Skollagen. Utbildningsdepartementet: Stockholm: Fritzes.  

 

SFS, (2011:185). Skolförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

Skolinspektionen, (2011). Särskolan. Granskning av handläggning och 

utredning inför beslut om mottagande. Stockholm: Skolinspektionen.  

 

Skolverket. (1998). Elever i behov av särskilt stöd. En temabild utgiven av 

Skolverket. Örebro: db grafiska. 

 

Skolverket. (2001). Allmänna råd med kommentarer om rutiner för 

utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan. 

Stockholm: Liber Distribution. 

 

Socialstyrelsen (2009). ”Nationell inventering av barn- och 

ungdomshabiliteringens metoder för att förebygga psykisk ohälsa”. 

www.socialstyrelsen.se/publikationer (2010-10-04). 

 

Socialstyrelsen (2011). Fosterskador och kromosomavvikelser, 2010. 

 



 
 
 

56 

Sonnander, K. (1990). Ungdomar med särskolebakgrund – en uppföljning 

av tio årskullar med avseende på arbete och sysselsättning. Uppsala: 

Projekt mental retardation & Institutionen för psykiatri. 

 

SOU, (2011). Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för 

ungdomar med utvecklingsstörning. Betänkande av 

Gymnasiesärskoleutredningen. Stockholm: Fritzes Offentliga 

Publikationer. 

 

Stalker, K & Connors, C. (2004). Children’s perceptions of their disabled 

siblings: `She’s different but it’s normal for us´. Children & society 

volume 18 pp 218-230. 

 

Stenhammar, A-M. (1999). Jag finns också! – Om att vara syskon till en 

bror eller syster med svår sjukdom eller funktionshinder. Stockholm: 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

 

Stern-Bruschweiler, N. & Stern, D.N. (1989). A model for conceptualizing 

the role of the mother´s representational world in various mother-infant 

therapies. Infant Mental Health Journal, 10, 142-156. 

 

Stoneman, Z. (2001). “Supporting positive sibling relationships during 

childhood”. Mental retardation and developemental disabilities research 

reviews. 7: 134-142. 

 

Stukát, K.G., (1995). Conductive education evaluated. European Journal of 

Special Needs Education, 10 (2), 154–161. 

 

Svensk Neuropediatrisk förening. (2013). Downs syndrom medicinskt 

vårdprogram 0-18 år. 

 



 
 
 

57 

Söder, M. (1998). Omsorgsideologins utveckling. I Baak, A & Grunewald, 

K. (red.). Omsorgsboken. Tredje uppl. Stockholm: Liber. 

 

Tideman, M. (2000). Normalisering och kategorisering. Om 

handikappideologin och välfärdspolitik i teori och praktik för personer 

med utvecklingsstörning. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt 

arbete. Stockholm: Johansson & Skyttmoförlag AB. 

 

Tideman, M. (2000). Perspektiv på funktionshinder & handikapp. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Veisson, M. (2000). Disabled children – The psychological status of parents 

and the social network of siblings. Göteborgs universitet: Institutionen 

för psykologi. 

 

Vårdguiden, (2014) Vad är fosterdiagnostik? http://www.1177.se/Kalmar-

lan/Fakta-och-rad/Undersokningar/Fosterdiagnostik/  

 

Williams, P.D. (2002). ”Interrelationships among variables affecting well 

siblings and mothers in familys of children with a chronic illness or 

disability”. Journal of behavioural medicine. 25: 411-424. 

  


