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FÖRORD 

 

Ett barn kan aldrig vara fel. Inte heller kan barn 

vara trasiga och behöva lagas. Ett barn är alltid helt 

– oavsett hur det ser ut eller beter sig.  

 

Ord som utvecklingsstörd och autist ska aldrig 

behöva användas för att beskriva en människa – 

det är ord som förvränger vår uppfattning och 

empati.  

 

En funktionsnedsättning drabbar alla i familjen. 

Familjemedlemmarna påverkas starkt. De behöver 

stöd för att kunna möta barnets behov av anpassad 

miljö och särskilt stöd.  

 

Alla i barnets omgivning har ansvar för att göra 

livet så bra som möjligt för barnet. Ett särskilt stort 

ansvar har föräldrarna.  

 

Samhällets ansvar är att erbjuda föräldrarna allt det 

stöd de behöver för att kunna hjälpa sina barn på 

bästa sätt.  
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SAMMANFATTNING 

 
Kunskaps- och attitydprogrammet (KAP) är ett preventivt föräldrastödsprogram för föräldrar 

till barn med funktionsnedsättning utvecklat av psykolog Thomas Persson. Programmet är 

utformat utifrån dessa föräldrars specifika förutsättningar och behov av stöd. Dess mål är att 

öka föräldrars kunskaper om, samt förändra deras attityder till, barnets diagnos och 

funktionsnedsättning. Målen antas minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer för psykisk 

ohälsa hos barnet, i relationen mellan föräldrar och barn. Programmet har sju syften: Förbättra 

förälderns tolkning av barnets beteende, minska föräldrastress, förbättra föräldrabeteendet 

gentemot barnet, minska risken för psykiskt ohälsa hos barnet, öka tilltron till den egna 

föräldraförmågan, ge hjälp i föräldrarollen samt främja samarbetet mellan föräldrar och 

sjukvårdens personal. Examensarbetet presenterar en pilotstudie av KAP. Utprovningen ägde 

rum på barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) vid Sunderby sjukhus, Norrbottens Läns 

Landsting, med 12 föräldrar till barn med diagnos inom grupperna autismspektrumtillstånd, 

cerebral pares samt intellektuell utvecklingsstörning. En enkätundersökning genomfördes i 

syfte att utvärdera programmets effekt på föräldrarna samt deras uppfattning om dess innehåll. 

Tio föräldrar svarade på enkäten. Resultatet visade att nio föräldrar upplevde ökad kunskap, 

sju upplevde förändring i attityd samt fyra upplevde förändring i beteende gentemot barnet. 

Vidare upplevde samtliga föräldrar hjälp i föräldrarollen och var nöjda med samtalen. 

Slutsatsen blev att programmet hade effekt på föräldrarnas kunskaper, attityder samt beteende, 

vilket förhoppningsvis kan hjälpa dem att klara av föräldraskapets utmaningar samt minskar 

risken för psykisk ohälsa hos barnet. Vidare forskning rekommenderas. Kunskaps- och 

attitydprogrammet (KAP) har visat sig vara effektivt som föräldrastöd och kan 

rekommenderas som preventiv insats i verksamheter som möter familjer som har barn eller 

ungdomar med funktionsnedsättning, framför allt inom barn- och ungdomshabilitering, barn- 

och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: föräldrastöd, prevention, funktionsnedsättning, diagnos, samtal 
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INLEDNING 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning står inför en rad specifika utmaningar. De måste 

skaffa sig kunskap om barnets diagnos, funktionsnedsättning och behov av stöd. De måste 

klara av den känslomässiga bördan av att ha ett barn med funktionsnedsättning. Föräldrarna 

måste även klara av att hantera omgivningens negativa attityder till funktionsnedsättningar 

och diagnoser. Det är angeläget att dessa föräldrar kan få stöd i att klara av dessa utmaningar.  

   

Kunskaps- och attitydprogrammet (KAP) (bilaga 7) är ett preventivt föräldrastödsprogram för 

föräldrar till barn med funktionsnedsättning utvecklat av psykolog Thomas Persson. 

Programmet är utformat utifrån dessa föräldrars specifika förutsättningar och behov av stöd. 

Dess mål är att öka föräldrars kunskaper om, samt förändra deras attityder till, barnets diagnos 

och funktionsnedsättning. Målen antas minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer för 

psykisk ohälsa hos barnet, i relationen mellan föräldrar och barn.  

 

Programmet har sju syften: Förbättra förälderns tolkning av barnets beteende, minska 

föräldrastress, förbättra föräldrabeteendet gentemot barnet, minska risken för psykiskt ohälsa 

hos barnet, öka tilltron till den egna föräldraförmågan, ge hjälp i föräldrarollen samt främja 

samarbetet mellan föräldrar och sjukvårdens personal. 

 

Examensarbetet presenterar en pilotstudie av KAP. Utprovningen ägde rum på barn- och 

ungdomshabiliteringen vid Sunderby sjukhus, Norrbottens Läns Landsting, med föräldrar till 

barn med diagnos(er) inom grupperna autismspektrumtillstånd, cerebral pares samt 

intellektuell utvecklingsstörning.  

 

En enkätundersökning genomfördes med syfte att utvärdera programmets effekter på 

föräldrarna samt deras uppfattning om dess innehåll.  

 

Följande föräldravariabler undersöktes: Föräldrarnas upplevelse av ökad kunskap om, samt 

förändring av attityd till, barnets diagnos och funktionsnedsättning; förändring av beteende 

gentemot barnet samt hjälp i föräldrarollen. Dessa representerar programmets båda mål samt 

två av dess syften. Vidare undersöktes föräldrarnas uppfattning om programmets innehåll vad 

gäller nöjdhet med samtalen, syn på teman samt övriga synpunkter om samtalen. 
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BAKGRUND 

 

Hur är det att bli och vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning?  

”Om man bad tusen föräldrar berätta hur det var för dem att få ett barn med 

funktionsnedsättning och att leva med sitt barn skulle det bli tusen mycket olika berättelser. 

Men några likartade upplevelser eller teman skulle återkomma i många av skildringarna. 

Några sådana teman rör hur man fick beskedet om funktionsnedsättningen; hur man 

anpassade sig till den nya situationen; hur föräldrarnas förhållande och deras relationer till 

omgivningen påverkas; hur det är att vara mamma eller pappa till ett barn som ”behöver mer” 

– hela livet; samt hur det förändrar en som människa” (Bakk 2004, s.173).  

 

”De väntade sig att barnets födelse skulle bli ett av de största ögonblicken i deras liv och så 

blev det istället den svåraste händelsen de varit med om. Få situationer i livet ställer så stora 

krav på människors anpassningsförmåga” (ibid). 

 

Barnets funktionsnedsättning och diagnos – som förlust, trauma samt stigma 

Pianta et al. (1996) skriver att förälderns förväntningar och uppfattningar om barnet påverkar 

hans eller hennes beteende gentemot barnet. Föräldrar associerar barnets diagnos med en 

känsla av förlust och trauma samt sorgereaktioner. En studie av mödrar till barn i åldern 2½-4 

år med diagnosen cerebral pares eller epilepsi, visade att ungefär hälften av mödrarna nådde 

en integrering av diagnosen, vilket möjliggjorde för modern att kunna fokusera på 

problemlösning i vardagen. Den andra hälften uppnådde inte integrering, dvs. de visade 

uttryck som associeras med sorg samt hade en strategi att försöka ändra sin upplevelses 

realitet, och deras fokus fördes bort från barnets behov, känslor och uttryck. Informationen 

från barnet förvrängdes, filtrerades, ignorerades eller förstärktes, vilket hindrade en sensitiv 

och balanserad omsorg om barnet (ibid).  

 

Boström et al. (2009) visade att de flesta föräldrar, vars barn fått diagnosen intellektuell 

utvecklingsstörning för högst 6 månader sedan, var mer eller mindre upptagna av 

funktionsnedsättningens och diagnosens konsekvenser. De kämpade med tankar på diagnosen 

och upplevelsen av funktionsnedsättningen, som centrala element i deras dagliga liv, vilket 

orsakade negativa känslor.  
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Green (2007) skriver att föräldrar dels måste klara av den känslomässiga bördan av att ha ett 

barn med funktionsnedsättning och dels fostra barnet i ett sammanhang av samhälleliga 

attityder som är stigmatiserande och där föräldrar förväntas känna sig känslomässigt tyngda. I 

en studie visades att mödrars upplevelse av stigma ökade deras känslomässiga börda (ibid). 

  

Riskfaktorer för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

Olsson (2008) refererar en modell presenterad av Guralnick (2005) som beskriver hur barnets 

normala utveckling i huvudsak är beroende av familjens möjligheter att erbjuda (1) en positiv 

föräldra-barn relation, (2) en miljö som stimulerar barnets utveckling utifrån dess 

förutsättningar och (3) en miljö som säkerställer barnets hälsa och säkerhet. Förutom 

allmänna riskfaktorer för familjens möjlighet att erbjuda en utvecklingsfrämjande miljö, 

upplever föräldrar också funktionshindersspecifika riskfaktorer: 

1. Brist på information – föräldrarna behöver information om t ex diagnos, prognos, 

interventioner och daglig skötsel. 

2. ”Turbulens” (personlig och i familjen) – stress, depression, omvärdering av livsmål 

och dagliga rutiner, social isolering osv. 

3. Bristande självförtroende – tilltro till föräldraförmågan påverkas, föräldrarna 

behöver orka och tro på sin förmåga att vara de bästa föräldrarna för sitt barn med 

särskilda behov. 

4. Resursbrist – till exempel ekonomiska och praktiska utmaningar och svårigheter att 

få rätt stöd för barnet. 

 

Dessa potentiella riskfaktorer antas påverka familjens interaktionsmönster (Guralnick, 2005). 

 

Ökad risk för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

Forskning visar på förhöjd risk för psykisk ohälsa hos stora diagnosgrupper. En systematisk 

översiktsstudie av barn och ungdomar med intellektuell utvecklingsstörning visade på en 

prevalens av psykiatriska störningar på mellan 30-50 % (Einfeld et al. 2011). De flesta studier 

har funnit högre nivåer av psykiatriska symtom hos individer med autismspektrumtillstånd, 

med en prevalens på mellan 8-18 % (Kanne et al. 2009). Psykiska problem är mer vanliga hos 

barn med cerebral pares. En stor andel förskolebarn med cerebral pares har hög risk för 

beteendemässiga problem och känslomässiga symtom (Sigurdadottir et al. 2010). I en studie 

av barn med cerebral pares i åldern 8-12 år hade en betydande andel hög risk att utveckla 
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psykisk ohälsa och ca 18 % befarades ha psykiska symtom (Parkes et al. 2008). Det är således 

angeläget att arbeta preventivt med dessa diagnosgrupper. 

 

Preventivt arbete kring barn 

Preventivt arbete syftar till att minska riskfaktorer och samtidigt stärka skyddsfaktorer. 

Beckwith (2000) beskriver att syftet med preventiva insatser för barn är att öka sannolikheten 

för normala utvecklingsbanor samt att minska potentiella senare störningar. Målet med 

preventionsprogram är att förebygga ett tillstånd som inte uppkommit. Premissen är att 

prevention är enklare och resulterar i mindre allvarliga konsekvenser för familjen, barnet och 

samhället, än att behandla sjukdomstillstånd. Både biologisk och social påverkan formar 

vägarna att bli sårbar för, eller motståndskraftig mot, utvecklingsavvikelser. Riskfaktorer kan 

uppkomma inom ett flertal områden: sårbarhet eller nedsättning hos barnet vad gäller 

fysiologi, uppmärksamhet och temperament. Riskfaktorer i relationen mellan föräldrar och 

barn kan vara brister i föräldrarnas engagemang, sättet att möta barnets behov samt i 

ineffektiv eller bestraffande uppfostran. Skyddsfaktorer ökar motståndskraften och existerar 

inom flera områden: exempelvis barnets begåvning och självregleringsfärdigheter, samt 

föräldrarnas känslighet för barnets behov samt lämplig uppfostran.  

 

Barn- och ungdomshabiliteringens metoder för prevention av psykisk ohälsa 

Socialstyrelsen genomförde med början 2008 en nationell inventering av BUH:s metoder för 

att förebygga psykisk ohälsa hos barn med funktionsnedsättning. Inventeringen visade att det 

används många olika manualiserade och andra strukturerade arbetssätt, av vilka inte någon, 

eller några enstaka, tycks dominera. De manualiserade metoderna används främst för att tidigt 

upptäcka tecken på psykisk ohälsa eller beteendeproblem samt att ge insatser till barn som 

uppvisar sådana tecken. Vidare ansågs dessa barn ofta ha sammansatta och individuellt 

mycket varierade behov som kräver individuellt inriktad och utformad prevention 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

En slutsats som kan dras utifrån Socialstyrelsens inventering är att barn- och 

ungdomshabiliteringen i dagsläget inte har tillgång till preventiva föräldrastödsprogram 

utformade utifrån dessa föräldrars specifika förutsättningar och behov av stöd. 
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Utveckling av metoder för föräldrastöd 

Statens folkhälsoinstitut rekommenderar staten att stödja utveckling av metoder som syftar till 

att ge stöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning (Bremberg, 2004).  

 

En omfattande satsning på utvärdering och utveckling av universellt förebyggande 

föräldrastöd presenterades 2009 i Socialdepartementets skrift Nationell strategi för ett 

utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla. Strategin innefattar dock inte riktat stöd till föräldrar 

till barn med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2009).  

 

2011 fördelade Statens folkhälsoinstitut resurser till två lärosäten att, tillsammans med varsin 

kommun, utveckla, följa upp och utvärdera riktat stöd till föräldrar med barn med 

funktionsnedsättning (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

 

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer anser att det finns ett behov av allmänt föräldrastöd i 

denna grupp, samtidigt som de särskilda omständigheter det innebär att vara förälder till ett 

barn med funktionsnedsättning ökar behovet av riktat föräldrastöd. Habiliteringen 

rekommenderas erbjuda olika typer av föräldrastöd som utgår från familjens behov och ifrån 

tydliga metoder avseende mål och innehåll (Hedberg et al. 2010). 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen inom Norrbottens Läns Landsting  

Presentation av verksamheten där studien genomfördes: 

”Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder råd, stöd och behandling till barn och ungdomar 

med sjukdomar eller skador som orsakar varaktiga funktionshinder och medför habiliterande 

insatser. Verksamheten är grundad på en helhetssyn på barnet/ungdomen och familjen. Det 

innebär att medicinska, sociala, pedagogiska och psykologiska kompetenser samverkar i team 

samt med samhällets övriga resurser, som t ex skola/förskola eller vårdcentral. All habilitering 

utformas och genomförs i samverkan med barn och familj. Barnets och familjens behov är 

vägledande för insatsernas utformning. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på handledning, 

stöd och information till föräldrar och personal som finns runt barnet, så att de på bästa sätt 

kan stötta barnet att delta i samhället utifrån sina egna önskemål och behov. Till habiliteringen 

kommer man via remiss från t.ex. barnavårdscentral, skolhälsovården och vårdcentralen. 

Habilitering är ett komplement till övrigt stöd i samhället för barn och ungdomar med 

funktionshinder” (Barn Hab i Norr, 2011). 
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KUNSKAPS- OCH ATTITYDPROGRAMMET (KAP) 

 

Programmets tillkomst 

Jag fick idén att utveckla ett preventivt program utformat utifrån de specifika förutsättningar 

och behov av stöd som föräldrar till barn med funktionsnedsättning har. Dessa föräldrar står 

inför en rad specifika utmaningar. Föräldrarna måste skaffa sig kunskap om barnets diagnos, 

funktionsnedsättning och behov av stöd. De måste klara av den känslomässiga bördan av att 

ha ett barn med funktionsnedsättning. Föräldrarna måste även klara av att hantera 

omgivningens negativa attityder kring funktionsnedsättningar och diagnoser. Det är angeläget 

att samhället kan erbjuda dessa föräldrar stöd i att klara av dessa utmaningar. 

 

Idén ledde så småningom fram till Kunskaps- och attitydprogrammet (KAP), ett preventivt 

föräldrastödsprogram för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. 

 

Preventiva insatser kan riktas till barnet, föräldrarna eller till hela familjen. Om man riktar sig 

till föräldrar kan man välja att fokusera på relationen mellan föräldrarna och barnet samt på 

barnets behov. För att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska kunna förstå och möta 

barnets behov på optimalt sätt behöver de kunskap om barnets diagnos, funktionsnedsättning 

och behov av stöd. Föräldrarna informeras i samband med diagnostiseringen, som vanligen 

sker under barnets första år eller i tidig skolålder. Med åren förändras funktionsnedsättningens 

uttryck och med det även barnets behov av stöd. Föräldrar kan således ha god nytta av att vid 

flera tillfällen under barnets utveckling få förnyad och fördjupad kunskap om barnets diagnos, 

funktionsnedsättning och behov av stöd.  

 

Kunskap om barnets diagnos och funktionsnedsättning kan dock vara svår att tillgodogöra sig 

både kunskaps- och känslomässigt samt att omsätta i praktiken. Vid föräldrasamtal kan 

kunskapen, i högre grad än vid föreläsningar eller föräldragrupper, anpassas och utformas 

utifrån varje förälders specifika förutsättningar och behov av stöd. Enskilda samtal med 

föräldrapar/förälder kan således anses vara en lämplig interventionsform för detta ändamål.  

 

När jag började utveckla KAP var en viktig fråga vad som skulle utgöra dess centrala fokus. 

Lösningen blev att välja föräldrarnas och personalens minsta gemensamma nämnare - barnets 

diagnos och funktionsnedsättning – till programmets centrala fokus. 
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Diagnostik och användande av diagnoser har en central roll i sjukvårdens praktik. Dock kan 

en diagnos fungera både som ett hjälpmedel och som ett hinder för individen och dess 

omgivning. En diagnos signalerar individens avvikelse från normalitet och riskerar därmed att 

fungera stigmatiserande för individen och dess omgivning. Diagnoser som betecknar 

funktionsnedsättningar är sannolikt särskilt stigmatiserande. En central tanke vid utvecklingen 

av KAP var att ta till vara och utveckla diagnosens potential som hjälpmedel för föräldrarna. 

 

I programmet antas föräldrarnas kunskaper om, samt attityder till, barnets diagnos och 

funktionsnedsättning vara potentiella risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa hos barnet, i 

relationen mellan förälder och barn. 

 

Otillräckliga kunskaper antas vara en riskfaktor som minskar förälderns möjligheter att 

adekvat tolka barnets beteende. Ökade kunskaper antas vara en skyddsfaktor som förbättrar 

förälderns tolkning av barnets beteende och därigenom förbättrar föräldrabeteendet – vilket 

kan minska risken för psykisk ohälsa hos barnet. Programmets första mål är således att öka 

föräldrarnas kunskaper om barnets diagnos och funktionsnedsättning.  

 

Termen attityd används vanligen för en varaktig inställning som har byggts upp genom 

erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något (NE, 2011). Föräldrar 

antas ha negativa erfarenheter av barnets diagnos och funktionsnedsättning, vilket resulterar i 

en negativ attityd till barnets diagnos och funktionsnedsättning. En negativ attityd antas vara 

en riskfaktor som försämrar förälderns tolkning av barnets beteende. En förändrad attityd 

antas vara en skyddsfaktor som förbättrar förälderns tolkning av barnets beteende och 

därigenom förbättrar föräldrabeteendet – vilket kan minska risken för psykisk ohälsa hos 

barnet. Programmets andra mål är således att förändra föräldrarnas attityder till barnets 

diagnos och funktionsnedsättning.    

 

Vidare antas föräldrarnas tilltro till den egna föräldraförmågan samt föräldrastress vara 

potentiella risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa hos barnet, i relationen mellan förälder 

och barn. Ökad tilltro till den egna föräldraförmågan samt minskad föräldrastress antas 

förbättra föräldrabeteendet gentemot barnet, vilket kan minska risken för psykisk ohälsa hos 

barnet. 
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Programmets mål och syften 

 

                                                                                   
 

 

Figur 1. Programmets mål och syften 

 

Programmets mål är att öka föräldrarnas kunskaper om, samt förändra deras attityder till, 

barnets diagnos och funktionsnedsättning, vilka antas minska riskfaktorer och stärka 

skyddsfaktorer för psykisk ohälsa hos barnet, i relationen mellan föräldrar och barn. 

 

Programmet har sju syften: Förbättra förälderns tolkning av barnets beteende, minska 

föräldrastress, förbättra föräldrabeteendet gentemot barnet, minska risken för psykiskt ohälsa 

hos barnet, öka tilltron till den egna föräldraförmågan, ge hjälp i föräldrarollen samt främja 

samarbetet mellan föräldrar och sjukvårdens personal. 
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Programmets innehåll 

Nedan presenteras programmets innehåll i korthet. En manual för KAP presenteras i bilaga 7.  

Programmet har fem delar: 

 

A. INLEDNING 

Behandlaren informerar föräldrarna om programmets bakgrund, innehåll och mål.  

 

B. ÅTTA TEMAN 

Dessa teman belyser olika aspekter av föräldraskapet kring ett barn med funktionsnedsättning. 

Varje tema inleds med att behandlaren presenterar ett specifikt kunskapsinnehåll utifrån 

aktuellt tema, följt av uppgifter till föräldrarna samt samtal. Varje tema har specifika mål. 

Följande teman ingår i KAP: 

 

1. Diagnosen 

Temat handlar om för- och nackdelar med diagnoser. 

2. Historia 

Temat handlar om funktionsnedsättningens och diagnosens historia i familjen. 

3. Attityder 

Temat handlar om olika attityder till diagnos och funktionsnedsättning.    

4. Kartläggning 

Temat handlar om att kartlägga föräldrarnas nuvarande kunskaper om barnets diagnos(er), 

funktionsnedsättningens uttryck i vardagen samt hur de möter dessa uttryck. Materialet 

utgör underlag för tema 7. 

5. Föräldrastilar 

Temat handlar om föräldrarnas uppfattningar om barnets mognadsålder, kravnivå på 

barnet samt risken med att över- respektive underskatta barnets förmågor.  

6. Sorg 

Temat handlar om föräldrars reaktioner på barnets funktionsnedsättning och diagnos.  

7. Förslag på ny kunskap 

Temat handlar om att presentera förslag på ny kunskap till föräldrarna.  

8. Att vara förälder 

Temat handlar om ett par vanligt förekommande känslor hos föräldrar - frustration och 

otillräcklighet.  
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C. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING 

Behandlaren ger en kort sammanfattning av samtalen samt informerar om utskick av enkät 

och brev. Samtalen avslutas. 

 

D. UTVÄRDERING 

Föräldrarna får hemskickat ett introduktionsbrev och en enkät (bilaga 4 och 5). 

 

E. BREV 

Föräldrarna får hemskickat ett brev som sammanfattar programmets innehåll (bilaga 6). 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att utvärdera: 

 

A) samtalens effekt på föräldrarna vad gäller variablerna ökad kunskap om, samt förändring i 

attityd till, barnets diagnos och funktionsnedsättning; förändring av förhållningssätt till barnet 

samt hjälp i föräldrarollen.  

 

B) föräldrarnas uppfattning om samtalens innehåll vad gäller nöjdhet med samtalen, syn på 

olika teman samt övriga kommentarer, synpunkter samt förslag på förändringar. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

A. I vilken grad upplever föräldrarna att samtalen: 

1) Ökade deras kunskap om barnets diagnos och funktionsnedsättning? 

2) Förändrade deras attityd till barnets diagnos och funktionsnedsättning? 

3) Förändrade deras förhållningssätt till barnet? 

4) Var till hjälp i föräldrarollen? 

 

B. Vilken/vilka är föräldrarnas: 

1) Grad av nöjdhet med samtalen? 

2) Mest viktiga respektive minst viktiga tema? 

3) Förslag och önskemål kring teman? 

4) Övriga kommentarer, synpunkter samt förslag på förändringar? 
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METOD 

Design 

En empirisk studie med kvantitativ metod användes vid utvärderingen av samtalens effekt på 

föräldrarna. Studien genomfördes i form av utprovning av KAP samt en enkätundersökning.  

 

Urval 

Urval gjordes från gruppen föräldrar och vårdnadshavare till barn i kontakt med barn- och 

ungdomshabiliteringen vid Sunderby sjukhus, Norrbottens Läns Landsting. Urvalskriterier: 

 

1. Barnet har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen, Sunderby sjukhus.  

2. Barnet är under 13 år. 

3. Barnet har diagnos(er) inom grupperna autismspektrumtillstånd, cerebral pares eller 

intellektuell utvecklingsstörning. 

4. Barnet har diagnostiserats för minst ett år sedan.  

 

Totalt 61 barn uppfyllde kriterierna. Dessa barns föräldrar eller vårdnadshavare fick 

breverbjudande om samtal (bilaga 2). Varannan vecka, med start i april 2010, skickades tio 

breverbjudanden, med sista svarsdatum inom ca två veckor. Sju barns föräldrar tackade ja till 

samtal: Fem föräldrapar och två pappor, sammanlagt 12 personer. Dessa fick tid till ett första 

samtal inom två veckor efter att de tackat ja. Behandlaren har i sin roll som psykolog haft 

kontakt med ett av föräldraparen.    

 

Föräldrar till sju barn deltog i samtalen: 

- Tre barn med autismspektrumtillstånd.  

- Två barn med lindrig intellektuell utvecklingsstörning.  

- Ett barn med autismspektrumtillstånd och lindrig intellektuell utvecklingsstörning.  

- Ett barn med cerebral pares. 

  

Samtliga barn var pojkar sju-tolv år, medelålder 10 år. Barnen diagnostiserades för mellan två 

till åtta år sedan.  
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Procedur 

KAP utprovades under april till augusti 2010. Varje föräldrapar/förälder, sammanlagt 12 

personer, deltog i två samtal på BUH Sunderby sjukhus med psykolog Thomas Persson. Dock 

genomfördes samtalen med ett av föräldraparen i deras hem. Varje samtal varade 1-1½ 

timme. Tiden mellan de två samtalen var minst en vecka och max två månader. Ett 

introduktionsbrev (bilaga 4) och en enkät (bilaga 5) för utvärdering av samtalen skickades till 

föräldrarna ca två veckor efter det andra samtalet. Ett brev (bilaga 6) som sammanfattar 

programmets innehåll skickades till alla deltagande föräldrar i slutet av augusti 2010. 

 

Instrument 

En enkät (bilaga 5) konstruerades utifrån presenterade frågeställningar. Informanterna fick ta 

ställning till fem frågor och ange svar på en fyra- alternativt femgradig skala. Vidare fick 

informanterna ge sin syn på olika teman, samt övriga kommentarer om samtalen. 

Informanterna fick ange sitt kön samt barnets diagnosgrupp(er).    

 

Presentation av diagnosgrupper 

I studien ingick barn med diagnos(er) inom grupperna autismspektrumtillstånd, cerebral pares 

eller intellektuell utvecklingsstörning. Dessa grupper har förhöjd risk för psykisk ohälsa. 

Nedan följer en kort presentation av diagnosgrupperna: 

 

1. Autismspektrumtillstånd 

”Begreppet autismspektrum används idag ofta som ett samlingsnamn för autism, Aspergers 

syndrom och andra autismliknande tillstånd. Begreppet myntades av Lorna Wing när hon 

försökte beskriva hur svårigheterna vid autism uppträder i många olika former, som i ett 

spektrum” (Autismforum. Stockholms Läns Landsting, 2011). 

 

2. Cerebral pares (CP) 

”Cerebral pares är egentligen inte en enhetlig sjukdom utan ett samlingsnamn för en rad olika 

symtom. Ett rörelsehinder orsakat av en skada eller utvecklingsrubbning i den ännu omogna 

hjärnan är den gemensamma nämnaren. Skadan ska ha inträffat antingen under graviditeten, i 

samband med förlossningen eller före två års ålder. De vanligaste orsakerna till CP-skador är 

infektioner, cirkulationsrubbningar, syrebrist och blödningar i hjärnan. Beroende på var i 

hjärnan skadan sitter och vid vilken tidpunkt skadan inträffat, visar barnet under sin 
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utveckling olika symtombilder. Barn med cerebral pares har en försenad motorisk utveckling” 

(Vårdguiden. Stockholms Läns Landsting, 2011). 

 

3. Intellektuell utvecklingsstörning  

”Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som påverkar en persons intelligens och 

förmåga att klara av sin vardag. Det finns olika grader av utvecklingsstörning: från att 

innebära en mycket svår funktionsnedsättning till att med visst stöd kunna leva ett 

självständigt liv” (Habilitering & Hälsa. Stockholms Läns Landsting, 2011) 

 

Etiska överväganden 

Föräldrarna har gett sitt samtycke till medverkan. Inga etiska dilemman eller problem med 

utprovning eller utvärdering har identifierats som kan påverka deltagarna på ett skadligt eller 

negativt sätt. Föräldrasamtal vara en utomordentligt lämplig intervention för att belysa och 

påverka genusmönster. Föräldrarna har möjlighet att diskutera och reflektera kring könsroller 

och relationsmönster, vilket kan bidra till ett mer jämställt föräldraskap. Verksamhetschef och 

enhetschef har informerats och gett godkännande till studien. 
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RESULTAT 

Sju barns föräldrar deltog i samtalen, fem föräldrapar och två pappor. Fyra föräldrapar och två 

pappor, sammanlagt tio informanter svarade på enkäten. Således bortfall av ett föräldrapar. 

Enkätresultatet redovisas i sin helhet i tabell 1 och 2 samt för föräldrarnas uppfattningar. 

 

Samtalens effekt på föräldrarna 

Av tio informanter upplevde nio att samtalen, i hög grad till i viss grad, gett dem ökad 

kunskap om barnets diagnos och funktionsnedsättning. Sju upplevde, delvis till i viss grad, 

förändring i attityd till barnets diagnos och funktionsnedsättning. Fyra upplevde, delvis till i 

viss grad, förändring av förhållningssätt till barnet. Tio upplevde, i hög grad till i viss grad, 

hjälp i föräldrarollen. 

 

Tabell 1. Fyra föräldravariabler: Föräldrarnas upplevelse av samtalen  

 I mycket 

hög grad  

I hög 

grad 

Delvis  I viss 

grad 

Inte alls 

Ökad kunskap om 

barnets diagnos och 

funktionsnedsättning 

0 1 4 4 1 

Förändring av atti-

tyd till diagnos och 

funktionsnedsättning  

0 0 4 3 3 

Förändring av 

förhållningssätt 

0 0 3 1 6 

Hjälp i föräldraroll 0 1 3 6 0 

 

 

Föräldrarnas uppfattning om samtalens innehåll 

Av tio informanter var sex mycket nöjda, tre nöjda och en delvis nöjd med samtalen. 

 

Tabell 2. Föräldrarnas nöjdhet med samtalen 

 Mycket nöjd Nöjd  Delvis nöjd Inte alls nöjd 

Nöjdhet med 

samtalen 

6 3 1 0 
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Föräldrarnas mest viktiga tema 

Två svarade att tema 4 var mest viktigt.  

Två svarade att tema 5 var mest viktigt. 

Vardera en förälder svarade att tema 3, 6 respektive 8, var mest viktigt. 

En svarade att mest viktigt tema var 3, 5 och 6.  

 

Föräldrarnas minst viktiga tema 

Två svarade att tema 1 var minst viktigt. 

Två svarade att tema 2 var minst viktigt. 

En svarade att tema 7 var minst viktigt.  

En svarade: ”Inget tema var minst viktigt”. 

 

Föräldrarnas uppfattning om det fanns något tema som saknades eller hade önskat ha med  

En svarade: ”Alla var viktiga – ge en helhet”. 

 

Föräldrarnas kommentarer, synpunkter samt förslag på förändringar 

Fyra föräldrar svarade: 

 

Förälder 1. ”Det var fantastiskt bra att få ventilera sina funderingar med ett professionellt 

bollplank”. 

 

Förälder 2. ”Viktigt att vi som föräldrar tar oss tillsammans med utbildad person för att 

fundera om hur det är att vara förälder till ett funktionshindrat barn. Att fundera på hur vi 

har det nu och hur vi hanterar olika situationer. Ett ”bollplank” som ökat vår kunskap, men 

framför allt gett oss större insikt i hur vi som föräldrar tänker och tycker. Ibland lika, ibland 

olika… Jag tror att det skulle vara bra om liknande ”utbildningar” för föräldrar i 

förebyggande syfte fick bli en rutin, dvs. erbjudas till samtliga föräldrar med 

funktionshindrade barn med regelbundna intervall. Hur ofta vet jag inte, kanske med något 

års mellanrum?”. 

 

Förälder 3. ”Jag tycker helheten var viktig och vill inte bryta ner den i olika punkter”. 

 

Förälder 4. ”Skeptisk till en början, men det var givande samtal”. 
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DISKUSSION 

Nio av 10  föräldrar upplevde ökad kunskap om barnets diagnos och funktionsnedsättning  

Programmets första mål var att öka föräldrarnas kunskaper om barnets diagnos och 

funktionsnedsättning. Detta uppnåddes hos en klar majoritet, även om det var med låg grad av 

ökad kunskap. Föräldrarnas ökade kunskaper antas förbättra tolkningen av barnets beteende 

och därigenom förbättra föräldrabeteendet gentemot barnet – vilket kan minska risken för 

psykisk ohälsa hos barnet. I programmet utgår behandlaren från, och bygger vidare på, 

förälderns nuvarande kunskaper om barnets diagnos, funktionsnedsättning och behov, vilka 

kartlades i tema 4. Behandlaren väljer, utformar och anpassar ny kunskap utifrån varje 

förälders specifika förutsättningar och behov av stöd. Detta tillvägagångssätt antas öka 

sannolikheten för att kunskapen ska bli användbar och förbättra tolkningen av barnets 

beteende. Det är centralt att den ökade kunskapen hjälper föräldern att uppfatta vad som är, 

respektive inte är, uttryck för funktionsnedsättningen i barnets beteende. 

 

Sju av 10  upplevde förändring av attityd till barnets diagnos och funktionsnedsättning 

Programmets andra mål var att förändra föräldrarnas attityder till barnets diagnos och 

funktionsnedsättning. Detta uppnåddes för en klar majoritet, även om det var med låg grad av 

förändring av attityd. Föräldrar antas ha negativa erfarenheter av barnets diagnos och 

funktionsnedsättning, vilket resulterar i en negativ attityd till barnets diagnos och 

funktionsnedsättning. En negativ attityd antas försämra förälderns tolkning av barnets 

beteende. En förändrad attityd antas vara en skyddsfaktor som förbättrar förälderns tolkning 

av barnets beteende och därigenom förbättrar föräldrabeteendet – vilket kan minska risken för 

psykisk ohälsa hos barnet. En förändrad attityd kan bestå i att föräldern separerar, och 

uppfattar en gräns mellan, barnet och dess diagnos och funktionsnedsättning samt uppfattar 

funktionsnedsättningens föränderlighet från situation till situation och över tid. Det innebär att 

föräldern i mindre grad uppfattar barnets diagnos och funktionsnedsättning som en 

inneboende egenskap hos barnet. Det är centralt att den förändrade attityden medför att 

förälderns tendens att antingen överskatta eller underskatta diagnosens och 

funktionsnedsättningens påverkan på barnets beteende minskar. Den förändrade attityden 

antas öka föräldern förmåga att klara av den känslomässiga bördan av att ha ett barn med 

funktionsnedsättning.   
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Vidare antas en förändrad attityd bidra till att: 

 

1. Föräldern bättre klarar av att hantera omgivningens negativa attityder till 

funktionsnedsättningar och diagnoser. 

 

2. Underlätta för föräldern att erkänna existensen av barnets diagnos och 

funktionsnedsättning. 

 

3. Underlätta för föräldern att acceptera barnet. 

 

4. Föräldern lättare tillägnar sig och använder kunskap om barnets diagnos, 

funktionsnedsättning och behov av stöd. 

 

KAPs första syfte - att förbättra förälderns tolkning av barnets beteende 

Förälderns tolkning av barnets beteende sågs som medierande variabel och undersöktes inte. 

Föräldrarnas ökade kunskaper om, samt förändrade attityder till, barnets diagnos och 

funktionsnedsättning antas förbättra tolkningen av barnets beteende. En förbättrad tolkning 

antas medföra att förälderns beteende gentemot barnet förbättras – vilket kan minska risken 

för psykisk ohälsa hos barnet. Det är centralt att en förbättrad tolkning av barnets beteende 

ökar förälderns förmåga att uppfatta både barnet och dess svårigheter adekvat. 

 

Bremberg (2004) menar att förälderns tolkning av barnets beteende är avgörande för 

förälderns reaktion, samt att förälderns möjlighet att tolka barnets beteende hänger samman 

med hur väl föräldrarna känner till vad barnet gör och tänker. Programmet antas öka 

förälderns förmåga att känna till vad barnet gör och tänker i och med uppnåendet av 

programmets mål, vilka antas förbättra förälderns tolkning av barnets beteende – och påverka 

förälderns reaktion. 

 

KAPs andra syfte – att minska föräldrastress – undersöktes inte 

I en studie framkom att föräldrar till barn med funktionsnedsättning hade stressnivåer på 

klinisk nivå samt signifikant lägre KASAM-värden jämfört med föräldrar till barn utan 

funktionsnedsättning (Oelofsen & Richardson, 2006). Att undersöka en interventions effekt 

på föräldrars stressnivåer sker lämpligen i form av en longitudinell studie. Detta var inte 

aktuellt för examensarbetet.  
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Om man antar att programmets effekter kan bidra till att minska föräldrastressen blir en 

central fråga: På vilket sätt kan programmets effekter minska föräldrastress? För att besvara 

frågan är Antonovskys salutogena modell och KASAM-teorin (Antonovsky, 1991) en lämplig 

teoretisk utgångspunkt. KASAM (=Känsla Av SAMmanhang) består av komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka antas vara centrala för individens 

upprätthållande av en balans i kontinuumet mellan polerna hälsa och ohälsa. Barnets diagnos 

och funktionsnedsättning antas medföra ökad påfrestning, dvs. en ökad mängd stressorer, på 

föräldrarna vilket ökar risken för stressreaktioner.  

 

Kan programmets effekter öka föräldrarnas KASAM-värden och därmed deras kapacitet att 

hantera stressorer som har samband med barnets diagnos och funktionsnedsättning? Sannolikt 

kan programmets mål bidra till att öka föräldrarnas känsla av begriplighet och hanterbarhet 

kring de påfrestningar som har samband med barnets diagnos och funktionsnedsättning.  

 

Den tredje KASAM-komponenten är individens känsla av meningsfullhet, vilken är ett mått 

på hur individen uppfattar och möter påfrestningar, antingen som en utmaning eller med 

bristande engagemang och uppgivenhet. Känslan av meningsfullhet anses vara den viktigaste 

komponenten för att klara av påfrestningar. Kan programmets effekter öka föräldrarnas känsla 

av meningsfullhet? En möjlig tolkning är att förälderns ökade känsla av begriplighet och 

hanterbarhet kring barnets diagnos och funktionsnedsättning bidrar till att öka förälderns 

känsla av meningsfullhet och därmed stärker förälderns motivation att möta de påfrestningar 

som funktionsnedsättning och diagnos medför. Slutsatsen är att programmets effekter antas 

kunna öka samtliga KASAM-värden och därigenom bidra till att minska risken för 

stressreaktioner hos föräldrarna. 

 

KAPs tredje syfte – att förbättra föräldrabeteendet gentemot barnet  

Resultatet visar att fyra av 10 föräldrar upplevde förändring av förhållningssätt till barnet 

medan sex svarade att de inte alls upplevde någon förändring. Upplevelsen av förändring av 

förhållningssätt tolkas som att föräldern förbättrade sitt beteende gentemot barnet. Förälderns 

förbättrade beteende antas kunna minska risken för psykisk ohälsa hos barnet. Det är centralt 

att ett förbättrat föräldrabeteende innebär att barnet i ökad omfattning möts med rimliga krav.  

 

Hur kan man förklara skillnaden mellan att en klar majoritet föräldrar upplevde ökade 

kunskaper samt förändrade attityder och att ungefär hälften upplevde förändring av beteendet? 
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En möjlig förklaring är att föräldrarna inte upplevde behov av att förändra sitt beteende 

gentemot barnet, möjligen pga. att föräldern upplevde sig ha en fungerande relation till barnet 

eller att det inte fanns beteenden hos förälder eller barn som motiverade förändring av 

beteende. En annan förklaring kan vara att programmets innehåll har fokus på att öka 

föräldrarnas kunskaper om, samt förändra deras attityder till, barnets diagnos och 

funktionsnedsättning, inte på att förändra specifika föräldrabeteenden.  

 

Bremberg (2004) beskriver vikten av att föräldern visar värme mot barnet och kan styra (sätta 

gränser för) barnets beteende. En förälder som visar värme mot ett barn lägger först märke till 

något hos barnet, tolkar innebörden och visar sedan på att han eller hon förstår barnet. I KAP 

får föräldern ökad kunskap om, samt förändrad attityd till, barnets diagnos och 

funktionsnedsättning, vilket hjälper föräldern att lägga märke till när svårigheter visar sig och 

att adekvat tolka och förstå dessa – och därigenom öka förälderns förmåga och möjligheter att 

visa att han eller hon förstår barnet samt styra och sätta rimliga gränser för barnets beteende.   

 

KAPs fjärde syfte – prevention av psykisk ohälsa hos barnet – undersöktes inte 

En studie av programmets effekter på barnens psykiska hälsa över tid var inte möjlig att 

genomföra inom ramen för examensarbetet. Den internationella forskningen visar dock tydligt 

att föräldrastöd är ett effektivt sätt att förbättra barns psykiska hälsa. Det finns mer än 100 

högkvalitativa studier som visar att insatser till föräldrarna kan förebygga psykiska problem 

både under barnets uppväxt och senare i vuxen ålder (Bremberg, 2004). 

 

KAPs femte syfte - öka tilltron till den egna föräldraförmågan – undersöktes inte 

Guralnick (2005) skriver att de komplexa, svåra och ofta oförutsägbara stressorer som kan 

uppkomma, kan bidra till att föräldern upplever bristande tilltro till att klara av sin 

föräldraroll. Programmet antogs (enligt diskussionen ovan angående KAPs andra syfte) kunna 

öka föräldrarnas KASAM-värden och därmed öka deras kapacitet att klara av att hantera de 

stressorer som följer av funktionsnedsättningen, vilket kan antas öka föräldrarnas tilltro till 

den egna föräldraförmågan.  

 

KAPs sjätte syfte – upplevelse av hjälp i föräldrarollen 

Samtliga informanter upplevde hjälp i föräldrarollen. Att föräldrar upplever sig hjälpta i 

föräldrarollen efter att ha genomgått ett föräldrastödsprogram kan anses vara ett viktigt 
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resultat. Det bidrar bland annat till att föräldrarna får en positiv inställning till programmet, 

vilket kan öka motivationen att åter delta i programmet.  

 

KAPs sjunde syfte – att främja samarbetet mellan föräldrar och  personal - undersöktes inte 

En central uppgift för sjukvården är att utveckla en väl fungerande samarbetsrelation med 

barnets föräldrar. Programmets effekter kan antas ge förutsättningar för en gemensam bas för 

förståelse av barnet och dess svårigheter samt i förlängningen till en jämbördig 

samarbetsrelation. Ett väl fungerande samarbete mellan föräldrar och personal är centralt 

eftersom dessa familjer kan ha behov av både intensiva och långvariga kontakter med 

sjukvården.   

 

Sammanfattningsvis tolkas resultatet som att en klar majoritet av föräldrarna ökade sina 

kunskaper om, samt förändrade attityder till, barnets diagnos och funktionsnedsättning, samt 

att ungefär hälften förbättrade sina beteenden gentemot barnet. Sammantaget ger dessa 

resultat förutsättningar för att programmets övriga syften är möjliga att nå, men det återstår i 

dagsläget att undersöka. 

    

Slutsatsen blir att KAP hade effekt på föräldrarnas kunskaper, attityder samt beteende, vilket 

förhoppningsvis kan hjälpa dem att klara av föräldraskapets utmaningar samt minskar risken 

för psykisk ohälsa hos barnet. Vidare forskning rekommenderas. Kunskaps- och 

attitydprogrammet (KAP) har visat sig vara effektivt som föräldrastöd och kan 

rekommenderas som preventiv insats i verksamheter som möter familjer som har barn eller 

ungdomar med funktionsnedsättning, framför allt inom barn- och ungdomshabilitering, barn- 

och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. 
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METODDISKUSSION 

Studien har flera begränsningar. En liten sampelstorlek med ett fåtal informanter i respektive 

diagnosgrupp gör att det inte går att dra slutsatser om skillnader inom undersökningsgruppen. 

Att både program och utvärderingsinstrument är nyutvecklade innebär att det inte finns 

studier kring dessa att utgå från eller jämföra med. Att en liten andel föräldrar, ca 10 %, 

tackade ja till deltagande ökar risken för att undersökningsgruppen inte är representativ för 

gruppen föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Vidare kan även det faktum att enbart 

föräldrar till pojkar i en viss åldersgrupp deltog i studien minska representativiteten. Att en 

och samma person utvecklade, utprovade samt utvärderade programmet har sannolikt effekt 

på resultatet i form av bias.  

 

Valet av studiens design - utprovning samt enkätundersökning - för att undersöka 

programmets effekter på föräldrarna, motiveras av att studien syftade till att utvärdera ett 

nyutvecklat programs effektivitet i kvantitativa termer vad gäller ett antal potentiella risk- och 

skyddsfaktorer för psykisk ohälsa hos barnet, i relationen mellan förälder och barn. 

 

Valet att utforma ett specifikt utvärderingsinstrument för programmet, kan motiveras av att 

studien syftade till att undersöka ett urval av programmets specifika utfallsvariabler - dess mål 

samt två av dess syften.  

 

Studiens utfallsvariabler undersökte grad av förändring av vissa aspekter i föräldrarnas 

upplevelse, inte upplevelsernas innehåll i sig. Vid undersökning av upplevelsernas innehåll är 

det lämpligt att välja en kvalitativ metod.  

 

I dagsläget har drygt vart tjugonde barn diagnosen ADHD. Diagnostiseringen medför 

sannolikt både positiva och negativa konsekvenser för barnet, föräldrarna samt deras relation. 

KAP skulle kunna vara en lämplig preventiv insats för dessa föräldrar. En undersökning av 

programmets effekter för denna grupp skulle vara mycket intressant att ta del av. 

 

Ytterligare ett tänkbart användningsområde för KAP, som skulle vara mycket intressant att 

undersöka, är som insats för föräldrar till barn eller ungdomar med kronisk sjukdom.  
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SLUTORD 

KAP är tänkt att kunna erbjudas till alla föräldrar till barn med funktionsnedsättning. 

Programmet kan sägas ha två övergripande syften, dels att ge föräldrarna stöd i att klara av 

specifika utmaningar i föräldraskapet och dels att minska risken för psykisk ohälsa hos barnet. 

Dessa syften antas kunna uppnås genom programmets mål - att öka föräldrarnas kunskaper 

om, samt förändra deras attityder till, barnets funktionsnedsättning och diagnos.       

 

En tidig tanke vid utvecklingen av programmet var att utforma specifik diagnos- och 

funktionsnedsättningskunskap för olika diagnosgrupper utifrån åldersgrupper, men det visade 

sig inte vara effektivt eftersom dessa barn ofta har sammansatta och mycket varierande behov. 

Programmet handlar således inte om att förmedla färdigpaketerad kunskap, utan om att 

tillhandahålla en struktur för tanke och känsla med vilken föräldrarna kan öka sina kunskaper 

och färdigheter utifrån sina egna förutsättningar och behov. I programmet har föräldrarnas 

känslor kring barnets diagnos och funktionsnedsättning en central roll, men programmet 

syftar inte till katarsis, utan till att ge föräldrarna verktyg att hantera specifika känslomässiga 

påfrestningar som har att göra med barnets diagnos och funktionsnedsättning.  

 

Jag anser att sjukvården behöver ta ett större ansvar för diagnostiseringens konsekvenser för 

barn och föräldrar. Risken är att familjen får kämpa med både funktionsnedsättningens och 

diagnosens negativa konsekvenser. KAP hjälper till att översätta diagnosens innebörd till 

vardagliga ord och iakttagelser, som föräldern kan förstå och använda. En central tanke med 

programmet är således att ta till vara och utveckla diagnosens potential som hjälpmedel för 

föräldrarna.  

 

Hur kan man använda KAP? Programmet kan vara en lämplig preventiv insats efter att 

grundläggande diagnosinformation förmedlats till föräldrarna. Föräldrarna kan antas ha behov 

av att kontinuerligt uppdatera och fördjupa sina kunskaper om, samt arbeta med sina attityder 

till, barnets diagnos och funktionsnedsättning.  

 

Ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv har KAP klara fördelar. Dels kräver programmet endast 

två-tre timmars effektiv behandlingstid och dels ger programmet goda möjligheter till 

individuell anpassning, fokusering och fördjupning.  
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TILLKÄNNAGIVANDEN 

 

Stort TACK till er föräldrar för visat intresse och engagemang. Våra samtal har 

lärt mig otroligt mycket! 

 

Tack till min handledare Ellinor Salander Renberg för värdefulla synpunkter. 

 

Tack till min familj, Linda-Mari och Gloria. 

 

Jag vill tacka Alla som bidragit till att göra denna fantastiska resa möjlig. Tack 

till mina chefer för att Ni gav mig möjligheten till en otroligt stimulerande, 

kreativ och utvecklande period i mitt liv.  
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                                                                                                                    Bilaga 1 

HEJ! 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen Sunderby sjukhus inbjuder till  

 

SAMTAL FÖR FÖRÄLDRAR med fokus på: 

 

- fördjupad information om ert barns diagnos och 

funktionsnedsättning (med fokus på diagnosgrupperna 

autismspektrumtillstånd, CP, samt utvecklingsstörning) 

 

- funktionsnedsättningens konsekvenser i vardagen, 

förhållningssätt och hur man kan möta barnets behov 

 

 

Samtalen sker med ett föräldrapar eller en förälder 

 

Två till fyra tillfällen, ca 1-1½ tim.  

 

 

Välkommen att höra av er med frågor eller intresseanmälan till 

psykolog Thomas Persson, 0920-282618, Thomas.Persson@nll.se, 

senast _______ 
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                                                                                                                    Bilaga 2 

INNEHÅLL 

 

Teman: 

 

1. Diagnosen 

 

2. Historia 

 

3. Attityder 

 

4. Kartläggning 

 

5. Föräldrastilar 

 

6. Sorg 

 

7. Förslag på ny kunskap 

 

8. Att vara förälder 

 

 

Brev 

 

Enkät 
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                                                                                                                                       Bilaga 3 

VILKA KÄNNETECKEN HAR DIAGNOSEN? 

1…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..... 

2.…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………….. 

 

HUR VISAR SIG FUNKTIONSNEDSÄTTNINGEN I VARDAGEN? 

1…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..... 

2.…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………….. 

 

HUR MÖTER NI DESSA UTTRYCK? 

1…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..... 

2.…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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                                                                                                                    Bilaga 4 

Hej! 
 

 

Då var det dags för utvärdering av våra samtal. I brevet medföljer en enkät som 

jag vill att var och en fyller i och returnerar till mig i bifogat svarskuvert. 

 

Som jag berättade är samtalen en del i ett fördjupningsarbete inom en utbildning 

i familjeterapi vid Umeå universitet. Arbetet ska så småningom resultera i en 

uppsats. 

 

Det är viktigt för mig att få feedback från Er för att kunna utvärdera och 

utveckla samtalen. 

 

Alla enkäter behandlas anonymt.  

 

Vid frågor eller synpunkter hör av dig till mig på 0920-28 26 18. 

 

Jag planerade att skicka med ett brev som sammanfattar våra samtal. Tyvärr har 

jag inte hunnit skriva brevet. Brevet kommer att skickas till er i augusti. 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

Vänliga Hälsningar 

Thomas 
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ENKÄT                                         
 

 

1. Har samtalen förändrat din attityd till barnets diagnos och funktionsnedsättning? 

 

I mycket hög grad           I hög grad         Delvis        I viss grad              Inte alls 

 

2. Har samtalen förändrat ditt förhållningssätt till barnet? 

 

I mycket hög grad           I hög grad         Delvis        I viss grad              Inte alls 

 

3. Har samtalen gett dig ökad kunskap om barnets diagnos och funktionsnedsättning? 

 

I mycket hög grad           I hög grad         Delvis        I viss grad              Inte alls 
 
4. Har samtalen hjälpt dig i din föräldraroll? 

 

I mycket hög grad           I hög grad         Delvis        I viss grad              Inte alls 

 

5. Är du nöjd med samtalen? 

 

Mycket nöjd             Nöjd              Delvis nöjd          Inte alls nöjd 

 

6. Samtalen utgick från några olika teman: 

 

1. För- och nackdelar med diagnos 

2. Funktionsnedsättningens och diagnosens historia i familjen 

3. Olika attityder till diagnos (relationen mellan barn och diagnos: ”är”, ”med”, ”och”) 

4. Kartläggning av funktionsnedsättningens konsekvenser i vardagen 

5. Olika föräldrastilar (över- respektive underskattning av barnet, rimliga krav) 

6. Sorgen kring funktionsnedsättningen 

7. Förslag på ny kunskap 

8. Att vara förälder (hantering av känslor som frustration, etc) 

 

a) Vilket tema tycker du var mest viktigt? Nr …. 

 

b) Vilket tema tycker du var minst viktigt? Nr …. 

 

c) Finns det teman som du saknade eller hade önskat ha med?..............….……………...... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Välkommen med kommentarer, synpunkter, samt förslag på förändringar: (det går även 

bra att skriva på baksidan) 

………………………………………………………………………………………………...…

………...........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Du är:   kvinna      man. Barnets diagnos(er):   autismspektrum      CP     utvecklingsstörning 
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                                                                                                                    Bilaga 6                                                                                                                                          
Hej! 

 

Här kommer brevet som utlovades vid föräldrasamtalen på habiliteringen. 

 

Först av allt vill jag tacka Er för er medverkan. Jag tycker att samtalen har varit mycket 

intressanta och givande.  

 

Habiliteringsmöten brukar vanligen mest handla om barnet i fråga. En tanke med våra samtal 

var att lyfta fram era tankar som föräldrar. Nu fick Ni lite mer utrymme att prata kring er 

situation som föräldrar och era tankar kring barnet. Det hoppas jag återspeglades i samtalens 

olika teman. 

  

Ett tema var sorgen som följer en funktionsnedsättning. Vi talade om olika sätt att reagera på 

barnets svårigheter. Ett sätt var att inte erkänna barnets svårigheter. Ett annat var att bli så 

upptagen av tankar på barnets svårigheter att dessa överskuggar barnet. Så småningom leder 

sorgebearbetningen fram till att man kan se både barnet och dess svårigheter. 

 

Ett tema handlade om hur man kan se på relationen mellan barn och diagnos. Att man kan 

förstå relationen utifrån småorden ”är”, ”med/har”, samt ”och”. Om man upplever att barnet 

är sin diagnos finns risk att man sätter likhetstecken mellan barnet och diagnosen. Det anser 

jag är felaktigt eftersom en människa inte kan vara lika med sina svårigheter! Om man väljer 

att säga att barnet har en diagnos så kan det medföra att barnet hela tiden förknippas med sina 

svårigheter.  

Ett alternativ till dessa synsätt är att utgå från att barn och funktionsnedsättning är separata. 

Då kan man i stället uppfatta att funktionsnedsättningen påverkar barnet på olika sätt i olika 

situationer. I vissa situationer påverkar den barnet mycket, men inte i andra. Ibland är den 

tydlig och ibland märks den inte alls. Jag tror att de synsätt vi har på relationen mellan barn 

och diagnos påverkar hur vi tänker om och möter barnet, samt även barnets egen identitet.  

 

Ett annat tema handlade om de förväntningar och krav som ställs på barnet. Antingen har 

barnet över- eller underkrav, eller rimliga krav. Om omgivningen överskattar barnet, och inte 

tar hänsyn till dess svårigheter, finns risk att barnet utsätts för överkrav. Om omgivningen 

underskattar barnets förmågor, överbeskyddas barnet. Att hitta rätt kravnivå till ett barn 

förutsätter att man förstår och tar hänsyn till både barnets förmågor och svårigheter.   

 

Det sista temat handlade om ”Att vara förälder”. Jag valde att lyfta fram ett par vanliga 

känslor för föräldrar, nämligen frustration och otillräcklighet. Jag frågade er hur ni brukar 

hantera dessa känslor. 

 

Det finns många aspekter kring detta att vara förälder och det här var ett urval av ämnen. Min 

förhoppning är att samtalen upplevts som meningsfulla och varit till hjälp i ert föräldraskap. 

 

 

STORT TACK FÖR ERT ENGAGEMANG I SAMTALEN! 

 

Med Vänliga Hälsningar   

Thomas Persson 

Barn- och ungdomshabiliteringen 
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Kunskaps- och attitydprogrammet (KAP) 

    - ett preventivt föräldrastödsprogram för  

   föräldrar till barn med funktionsnedsättning  

 

 

 

 

MANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

KAP har utvecklats av psykolog Thomas Persson 

Information Utbildning Handledning e-mail: thomas.persson2@telia.com 
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Familjer med barn med funktionsnedsättning kan under lång tid vara i behov av kontinuerlig 

kontakt med sjukvården, framför allt med barn- och ungdomshabiliteringen. Detta ställer höga 

krav på sjukvården, men kan samtidigt ge möjligheter till att utforma en god långsiktig hälso- 

och sjukvård för dessa barn och deras familjer.  

 

En viktig uppgift för barn- och ungdomshabiliteringen är det långsiktiga psykosociala stödet 

till dessa familjer. Forskningen har visat på nyttan av att arbeta preventivt (förebyggande) 

kring barn och ungdomars psykiska hälsa.  

 

Barn- och ungdomshabiliteringen har dock i dagsläget inte tillgång till preventiva 

föräldrastödsprogram utformade utifrån dessa föräldrars specifika förutsättningar och behov 

av stöd. 

 

Föräldrarna antas behöva stöd i att klara av en rad specifika utmaningar som har samband 

med barnets diagnos, funktionsnedsättning och behov av stöd. Detta är utgångspunkten för 

Kunskaps- och attitydprogrammet (KAP) - en preventiv föräldrastödjande metod med tydlig 

struktur, innehåll, mål och syften. 

 

VARFÖR BEHÖVS KUNSKAPS- OCH ATTITYDPROGRAMMET? 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning står inför en rad specifika utmaningar. De måste 

skaffa sig kunskap om barnets diagnos, funktionsnedsättning och behov av stöd. De måste 

klara av den känslomässiga bördan av att ha ett barn med funktionsnedsättning. Föräldrarna 

måste även klara av att hantera omgivningens negativa attityder till funktionsnedsättningar 

och diagnoser. Föräldrarna antas behöva stöd i att klara av dessa utmaningar.  

 

VAD ÄR KAP? 

KAP är ett preventivt föräldrastödsprogram för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. 

Det är utformat utifrån dessa föräldrars specifika förutsättningar och behov av stöd. 

Programmet är tänkt att kunna användas med alla föräldrar till barn och ungdomar 0-18 år 

med funktionsnedsättning. KAP genomförs i form av två samtal á 1-1½ timme, med en 

behandlare och ett föräldrapar/förälder. KAP är ett strukturerat program som består av åtta 

teman, vilka speglar centrala aspekter av föräldraskapet kring ett barn med 

funktionsnedsättning. Varje tema har specifika mål.   
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KAP HAR TVÅ MÅL 

Programmets mål är att öka föräldrarnas kunskaper om, samt förändra deras attityder till, 

barnets diagnos och funktionsnedsättning, vilka antas minska riskfaktorer och stärka 

skyddsfaktorer för psykisk ohälsa hos barnet, i relationen mellan föräldrar och barn. 

 

KAP HAR SJU SYFTEN 

1. Förbättra förälderns tolkning av barnets beteende. 

2. Minska föräldrastress. 

3. Förbättra föräldrabeteendet gentemot barnet.  

4. Minska risken för psykiskt ohälsa hos barnet. 

5. Ge hjälp i föräldrarollen. 

6. Öka tilltron till den egna föräldraförmågan. 

7. Främja samarbetet mellan föräldrar och sjukvårdens personal. 

 

NÄR KAN PROGRAMMET ANVÄNDAS? 

Programmet kan vara en lämplig intervention efter att allmän diagnosinformation förmedlats 

till föräldrarna. KAP är utformat för att kunna ges vid flera tillfällen under barnets uppväxt. 

Föräldrarna antas ha behov av att kontinuerligt uppdatera och fördjupa sina kunskaper om, 

samt arbeta med sina attityder till, barnets diagnos och funktionsnedsättning. Programmet ska 

dock inte ges som krisintervention eller när det finns bekymmer som behöver åtgärdas i första 

hand. Programmet förutsätter att behandlaren har erfarenhet av föräldrastöd med föräldrar till 

barn med funktionsnedsättning, adekvata kunskaper om aktuella diagnoser och 

funktionsnedsättningar samt utbildning i programmet. 
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KAPs INNEHÅLL 

Programmet har fem delar: 

 

A. INLEDNING 

Behandlaren informerar föräldrarna om programmets bakgrund, innehåll och mål.  

 

B. ÅTTA TEMAN 

Dessa teman belyser olika aspekter av föräldraskapet kring ett barn med funktionsnedsättning. 

Varje tema inleds med att behandlaren presenterar ett specifikt kunskapsinnehåll utifrån 

aktuellt tema, följt av uppgifter till föräldrarna samt samtal. Varje tema har specifika mål.  

 

C. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING 

Behandlaren ger en kort sammanfattning av samtalen samt info om utskick av enkät och brev. 

 

D. UTVÄRDERING 

Föräldrarna får hemskickat ett introduktionsbrev och en enkät (bilaga 4 och 5). 

 

E. BREV 

Föräldrarna får hemskickat ett brev som sammanfattar programmets innehåll (bilaga 6). 
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A. INLEDNING  

 

MÅL 

Att föräldrarna får information om programmets bakgrund, innehåll och mål.  

Att föräldrarna får en överblick över vad samtalen kommer att handla om.  

  

SAMTAL 

Behandlaren förmedlar: 

Att samtalen utgör en del av ett examensarbete inom en psykoterapeutbildning vid Umeå 

universitet.  

Att behandlaren inte har hämtat information om barnet, om så är fallet, från sjukvårdens 

journaler eller tidigare utredningar.  

 

Att utgångspunkten för samtalen är föräldrarnas nuvarande kunskap om barnets diagnos, 

funktionsnedsättning och behov av stöd. Förhoppningen är att samtalen ska bidra till att 

föräldrarna får ny användbar kunskap. För att åskådliggöra detta ritar behandlaren ett område 

på tavlan som får representera föräldrarnas nuvarande kunskaper. Behandlaren gör sedan en 

streckad linje kring detta område för att åskådliggöra föräldrarnas ökade kunskaper.  

 

Behandlaren frågar föräldrarna om de har några aktuella frågor om barnets diagnos, 

funktionsnedsättning och behov av stöd, som de undrar över? Har föräldrarna några ”öar av 

kunskap”, dvs. kunskap som inte är förankrad i deras övriga kunskaper, som de önskar få 

förtydligad? Antingen besvarar behandlaren föräldrarnas frågor direkt eller noteras dessa för 

att besvaras i tema 7.  

 

Föräldrarna får ett blad (bilaga 2) med programmets åtta teman. Behandlaren presenterar 

kortfattat dessa.  

 

Behandlaren förmedlar att samtalen är tänkt att genomföras vid två till fyra tillfällen, 

beroende på vilken tid som behövs för att gå igenom alla teman. Ett syfte med att ha minst två 

samtal är att det ger behandlaren tid att fundera ut förslag på ny kunskap till föräldrarna. 

Behandlaren frågar föräldrarna om de önskar få ett brev som sammanfattar samtalens innehåll 

samt om de kan tänka sig att besvara en enkät för utvärdering av samtalen.  

 



 41 

B. ÅTTA TEMAN 

 

1. DIAGNOSEN  

Temat handlar om för- och nackdelar med diagnoser.  

 

MÅL  

Att föräldern får kännedom om för- och nackdelar med diagnoser.  

Att föräldern beskriver sina uppfattningar om för- och nackdelar med barnets diagnos(er).  

Att samtala om för- och nackdelar med barnets diagnos(er). 

 

SAMTAL 

Behandlaren förmedlar: 

En diagnos(er) signalerar att barnet har svårigheter inom ett eller flera områden. Diagnosen 

kan medföra både för- och nackdelar för barnet och omgivningen. Å ena sidan kan en diagnos 

medföra att omgivningen får ökad förståelse för barnets svårigheter och kan ge barnet 

lämpligt stöd. Å andra sidan kan diagnosen ses som en etikett som stämplar barnet och 

medför negativa konsekvenser för barn och familj. I och med att en diagnos enbart lyfter fram 

barnets svårigheter och brister kan det medföra att barnets förmågor och resurser förbises eller 

hamnar i bakgrunden. Risken är att omgivningen får en felaktig eller missvisande bild eller 

uppfattning om barnet.  

Diagnosen kan således innebära att omgivningens uppfattning om barnet förändras, i både 

positiv och negativ riktning.  

 

Behandlaren samtalar med föräldrarna kring följande frågor:  

- Vilka för- och nackdelar upplever föräldrarna med barnets diagnos(er)?  

- På vilket sätt har diagnosen varit till hjälp respektive till hinder för föräldrarna?  

- Upplever föräldrarna barnets diagnos övervägande som en hjälp eller som ett hinder? 
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2. HISTORIA 

Temat handlar om funktionsnedsättningens och diagnosens historia i familjen. 

 

MÅL 

Att föräldern berättar om viktiga händelser och skeenden i funktionsnedsättningens och 

diagnosens historia i familjen. 

 

SAMTAL 

Behandlaren förmedlar: 

Temat handlar om att föräldrarna ska berätta sin historia om barnets funktionsnedsättning och 

diagnos i familjen. Föräldrarna förväntas berätta om händelser och skeenden som varit 

betydelsefulla för dem i relation till barnets funktionsnedsättning och diagnos. 

 

Behandlaren ritar upp en tidsaxel på tavlan för att åskådliggöra tiden från barnets födelse till 

dess nuvarande ålder. För att underlätta föräldrarnas berättande ställer behandlaren frågor (se 

nedan). Behandlaren markerar händelser och skeenden på tidsaxeln samt gör en kortfattad 

notering om vad som avses vid aktuell tidpunkt. Behandlaren strävar efter att föräldrarna 

presenterar händelserna kronologiskt.  

 

Förslag på frågor:  

När lade föräldrarna först märke till barnets svårigheter? Vilka var dessa svårigheter? Kom de 

plötsligt eller smygande? Vem upptäckte svårigheterna först? Vem var mest/minst orolig? När 

fick barnet diagnosen? Hur upplevdes detta? Vem tog till sig diagnosen först, vem hade 

svårare att ta till sig den? Vilket namn på funktionsnedsättningen använder de? Vilka i 

omgivningen känner till diagnosen? Hur har de lärt känna och förstå barnets svårigheter? Är 

det skillnad mellan då och nu, vad gäller föräldrarnas upplevelse av barnets svårigheter och 

diagnos? 
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3. ATTITYDER 

Temat handlar om olika attityder till diagnos och funktionsnedsättning.  

 

MÅL 

Att föräldern får information om tre olika attityder till diagnos och funktionsnedsättning. 

Att samtala om hur de olika attityderna kan påverka uppfattningen och förståelsen av barnet. 

Att föräldern uppmärksammas särskilt på attityden som innebär att separera, och uppfatta en 

gräns mellan, barnet och dess diagnos och funktionsnedsättning samt att uppfatta 

funktionsnedsättningens föränderlighet från situation till situation och över tid. 

 

SAMTAL 

Behandlaren förmedlar:  

Ett vanligt sätt att uppfatta diagnosen och funktionsnedsättningen är som en egenskap hos 

barnet. I extremfallet innebär det att sätta likhetstecken mellan barn och diagnos, dvs. att 

barnet är sin diagnos. Förhoppningsvis är denna uppfattning på väg att försvinna, men den är 

fortfarande vanlig, vilket visar sig i vårt språkbruk. Fortfarande används uttryck som 

”utvecklingsstörd”, ”autist” eller att någon ”är CP”. När barnet uppfattas enbart utifrån 

diagnosen ökar omgivningens fokus på barnets svårigheter, med risk att barnet inte uppfattas 

som en hel person med egen personlighet, förmågor och resurser.  

 

Ett annat sätt att förstå och tala om diagnosen och funktionsnedsättningen är att säga att 

”barnet har en diagnos eller funktionsnedsättning” eller i termer av ”ett barn med en diagnos 

eller funktionsnedsättning”. Om ett barn ständigt förknippas med diagnosen och 

funktionsnedsättningen kan det leda till att omgivningen får en felaktig eller missvisande 

uppfattning om barnet. Det signalerar att barnets svårigheter ständigt är aktuella och lika 

påtagliga hela tiden.  

 

Behandlaren frågar föräldrarna om de känner igen dessa synsätt och hur de upplever dessa?  

 

Behandlaren förmedlar därefter ett tredje synsätt:  

Ett alternativt synsätt är att uppfatta barnet och dess diagnos och funktionsnedsättning. Det 

innebär att föräldern separerar, och markerar en gräns mellan, barnet och dess diagnos och 

funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen påverkar barnet olika i olika situationer. Detta 

signalerar att barnets svårigheter inte är aktuella och påtagliga hela tiden, på samma sätt, i 
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varje situation. I vissa situationer är svårigheterna mycket påtagliga, medan i andra situationer 

märks de inte alls. En funktionsnedsättnings uttryck varierar dels beroende på situation och 

miljö och dels förändras uttrycken över tid när barnet utvecklas. En funktionsnedsättning kan 

ha ett uttryck i förskoleåldern, ett annat i skolåldern samt förändras ytterligare i tonåren. En 

funktionsnedsättning är vanligen aktuell under lång tid, men ska inte ses som oföränderlig.  

 

Behandlaren ställer frågor till föräldrarna om deras upplevelse av funktionsnedsättningens 

uttryck i vardagen:  

- Om de upplever att funktionsnedsättningens uttryck varierar beroende på situation samt över 

tid?  

- I vilka situationer är funktionsnedsättningen, i så fall, mer påtaglig, och i vilka situationer 

märks den mindre eller inte alls? 

 

Behandlare och föräldrar samtalar kring föräldrarnas svar på frågorna. 
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4. KARTLÄGGNING 

Temat handlar om att kartlägga föräldrarnas nuvarande kunskaper om barnets diagnos(er), 

funktionsnedsättningens uttryck i vardagen samt hur de möter dessa uttryck.  

 

MÅL  

Att föräldrarna beskriver sina nuvarande kunskaper om barnets diagnos(er), 

funktionsnedsättningens uttryck i vardagen samt hur de möter dessa uttryck. 

Att behandlaren kartlägger föräldrarnas nuvarande kunskaper. 

 

SAMTAL 

Föräldrarna får varsitt kartläggningsblad (bilaga 3), med följande huvudfrågor:  

- Vilka kännetecken har diagnosen?  

- Hur visar sig funktionsnedsättningen i vardagen?  

- Hur möter ni dessa uttryck? 

 

Behandlaren intervjuar föräldrarna kring dessa frågor samt antecknar deras svar.  

Materialet utgör underlag för utformningen av innehållet i tema 7. 
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5. FÖRÄLDRASTILAR 

Temat handlar om föräldrarnas uppfattningar om barnets mognadsålder, kravnivå på barnet 

samt risken med att över- eller underskatta barnets förmågor.  

 

MÅL 

Att föräldern gör beskriver sin egen, samt uppskattar den andra förälderns, uppfattning om 

barnets mognadsålder.  

Att samtala om likheter och skillnader i hur föräldrarna uppfattar barnets mognadsålder samt 

om konsekvenserna av att uppfatta barnets mognadsålder olika. 

Att föräldern informeras om risken med att över- eller underskatta barnets förmågor.  

 

SAMTAL 

Behandlaren ger föräldrarna en uppgift:  

Föräldrarna ska var för sig fundera kring vilken mognadsålder de uppfattar att barnet har. 

Varje förälder ska dessutom fundera kring den andra förälderns sätt att möta barnet. Vilken 

mognadsålder uppskattar föräldern att barnet har utifrån den andra förälderns sätt att möta 

barnet?  

 

På tavlan skriver behandlaren upp barnets namn och ålder samt pappans och mammans namn 

på var sin sida om barnets namn. Sedan får föräldrarna, var för sig, beskriva sin uppfattning 

om barnets mognadsålder samt även uppskatta den andra förälderns uppfattning om barnets 

mognadsålder utifrån förälderns sätt att möta barnet. 

 

Behandlaren ritar pilar från respektive förälders namn till uppgiven mognadsålder för barnet, 

vilken åskådliggörs på en vertikal axel.  

 

Föräldrarna får därefter kommentera och diskutera sina svar. Likheter och skillnader i 

föräldrarnas uppfattningar lyfts fram och diskuteras.  

 

Behandlaren förmedlar:  

En förälders uppfattning om barnets mognadsålder kan antas spegla vilka krav som ställs på 

barnet. Om föräldrar har olika uppfattningar om barnets mognadsålder kan det visa på att de 

möter barnet med olika krav.  
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Vidare förmedlas att det kan vara svårt att bedöma ett barns mognadsålder när en 

funktionsnedsättning påverkar barnet, eftersom funktionsnedsättningens uttryck varierar från 

situation till situation.  

En felaktig bedömning av barnets mognadsålder kan innebära att barnets förmågor antingen 

över- eller underskattas, med risk att barnet möts med antingen över- eller underkrav.  

 

Behandlaren frågar föräldrarna:  

- Vilka kan konsekvenserna bli om två föräldrar inte uppfattar barnets mognadsålder 

lika?  

- Upplever föräldrarna behov av att ändra förhållningssätt till barnet? 

 

Behandlare och föräldrar samtalar kring föräldrarnas svar. 
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6. SORG 

Temat handlar om föräldrars reaktioner på barnets funktionsnedsättning och diagnos.  

 

MÅL 

Att föräldern får information om olika sätt att reagera på ett barns funktionsnedsättning och 

diagnos.   

Att föräldern beskriver sitt eget sätt att reagera, i nuläget och tidigare. 

Att samtala om föräldrarnas sätt att reagera. 

Att föräldern får ökad förståelse för sitt eget, och den andra förälderns, sätt att reagera. 

  

SAMTAL 

Behandlaren förmedlar:  

Det är vanligt att funktionsnedsättningen följs av smärta och sorg. Föräldrar reagerar ofta på 

olika sätt. Att erkänna och förstå sitt barns svårigheter kan innebära ett långvarigt sorgearbete. 

En funktionsnedsättning medför att alla familjemedlemmar ställs inför kravet att anpassa sig 

till en ny livssituation.  

 

På tavlan ritar behandlaren en linje med två ändpunkter, ett kontinuum med två poler, för att 

åskådliggöra föräldrars olika sätt att reagera. 

 

Behandlaren förmedlar:  

Den ena polen innebär att föräldern inte erkänner barnets svårigheter. Medan den andra polen 

innebär att föräldern helt fokuserar på barnets svårigheter, vilka då helt överskuggar 

förälderns uppfattning av barnet.  

Behandlaren skriver upp den kursiverade texten vid respektive pol.  

 

Ingen av dessa extrema uppfattningar ger en realistisk bild av barnet. Den första polen innebär 

att barnet uppfattas och möts som ett vanligt barn, dvs. att man inte tar hänsyn till barnets 

svårigheter. Risken är att barnet utsätts för överkrav.  

 

Den andra polen innebär att enbart uppfatta barnets svårigheter och inte uppmärksamma dess 

förmågor och resurser. Det medför att barnets diagnos och funktionsnedsättning får alldeles 

för stor betydelse vid tolkningen av barnets beteende. Följden blir att barnet får underkrav och 

överbeskyddas.  
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Båda polerna innebär att barnet inte uppfattas realistiskt, med följd att barnet inte möts med 

rimliga krav. Kontinuumets mittpunkt antas motsvara en realistisk bild av barnet och dess 

svårigheter samt att rimliga krav ställs på barnet.  

 

Behandlaren frågar föräldrarna:  

- Om de känner igen sig i något av dessa sätt att reagera? Känner de igen sig mer i något 

av dessa reaktionssätt? Föräldern får uppskatta var på kontinuumet de ungefärligen 

befinner sig. Behandlaren markerar på kontinuumet respektive förälders angivna 

reaktionssätt.  

- Om de upplever att deras sätt att reagera har förändrats med tiden? 

 

Likheter och skillnader, i nuläget och tidigare, i föräldrarnas reaktionssätt lyfts fram och 

samtalas kring. 
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7. FÖRSLAG PÅ NY KUNSKAP 

Temat handlar om att presentera förslag på ny kunskap till föräldrarna.  

 

MÅL 

Att behandlaren presenterar förslag på ny kunskap. 

Att samtala om dessa förslag. 

Att föräldrarna får nya kunskaper om barnets diagnos, funktionsnedsättning och behov av 

stöd, som kan bli användbara för dem i deras relation till barnet. 

 

FÖRBEREDELSE 

Med utgångspunkt från kartläggningen av föräldrarnas nuvarande kunskaper i tema 4 väljer 

behandlaren ut förslag på ny kunskap. Två vägledande principer vid valet är: 

1. Att kunskapen utgår från, och bygger vidare på, föräldrarnas nuvarande kunskaper. 

2. Att kunskap väljs, utformas och anpassas till varje förälders specifika förutsättningar 

och behov av stöd. 

 

Den nya kunskapen kan exempelvis innebära att:  

- Föräldern får ökad kunskap om vad som är, respektive inte är, uttryck för diagnos och 

funktionsnedsättning i barnets beteende. 

- Föräldern får ny kunskap, eller att deras nuvarande kunskap korrigeras, vad gäller 

barnets diagnos, funktionsnedsättning och behov av stöd. 

- Föräldern får ökad förståelse för situationens och miljöns betydelse för 

funktionsnedsättningens uttryck. 

- Föräldern får förslag på alternativa sätt att förstå och möta barnet. 

- Föräldern bekräftas och stärks i sitt nuvarande sätt att förstå och möta barnets behov 

av stöd. 

- Behandlaren väljer att lyfta fram vissa samband mellan barnets diagnos, 

funktionsnedsättningens uttryck och förälderns sätt att möta barnets behov av stöd.  

 

SAMTAL 

Behandlaren presenterar ny kunskap i form av förslag.  

Behandlare och föräldrar samtalar kring dessa förslag på ny kunskap.  
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8. ATT VARA FÖRÄLDER 

Temat handlar om ett par känslor som är vanligt förekommande känslor hos föräldrar: 

Frustration och otillräcklighet.  

Dessa känslor har valts med tanke på att en förälders frustration kring sitt barn kan leda till 

ilska, aggressivitet samt överkrav på barnet. Förälderns känslor av otillräcklighet kan leda till 

skuldkänslor samt underkrav och överbeskyddande av barnet. 

 

MÅL 

Att föräldern beskriver hur han eller hon hanterar dessa känslor. 

Att föräldern får ta del av, och samtala om, sina egna och den andra förälderns, sätt att hantera 

dessa känslor. 

 

SAMTAL 

Behandlaren förmedlar att de flesta föräldrar känner igen känslor av frustration och 

otillräcklighet i föräldrarollen.  

 

Behandlaren frågar hur föräldrarna hanterar sina känslor av frustration.    

 

Samtal om likheter och skillnader i hur föräldrarna hanterar sina känslor av frustration. 

 

Därefter följer samtal på motsvarande sätt kring föräldrarnas känslor av otillräcklighet.  

 

C. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING 

Behandlaren ger en kort sammanfattning av samtalen samt informerar om utskick av enkät 

och brev. 

Behandlaren tackar föräldrarna för visat intresse och engagemang. 

Samtalen avslutas.  

 

D. UTVÄRDERING 

Föräldrarna får hemskickat ett introduktionsbrev och en enkät (bilaga 4 och 5). 

 

E. BREV 

Föräldrarna får hemskickat ett brev som sammanfattar programmets innehåll (bilaga 6). 

 


