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Sammanfattning
I barnkonventionen, konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och
svensk lagstiftning framgår det att barn har rätt till att vara delaktiga i frågor som rör barnet.
Konventionerna och lagstiftningen anger även att barns bästa ska värnas om. Tidigare forskning
visar att barns möjlighet till delaktighet har ökat sedan 1990-talet men att denna utveckling inte
inkluderar barn med olika former av funktionsnedsättningar i samma grad. Syftet med denna
studie är att urskilja och visa på olika uppfattningar bland habiliteringens barnkuratorer kring
vad barn med funktionsnedsättningars delaktighet innebär i praktiken. Studiens empiriska
material har samlats in genom fem kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med kuratorer från
olika enheter inom en habilitering i en region i Mellansverige. Studien utgår från en
fenomenografisk vetenskapsansats och det framtagna materialet har bearbetats genom en
fenomenografisk analys som betonar betydelsen av olika uppfattningar om ett fenomen.
Intervjumaterialet har analyserats och diskuterats utifrån barndomssociologins teorier om
konstruktionen av barn och barndomen samt Harry Shiers delaktighetsmodell Pathway to
Participation. Resultatet av studien visar att kuratorerna definierar att delaktighet handlar om
att barn ska: informeras om sin situation, uppmuntras till att kommunicera, komplettera vuxnas
kunskaper och få uttrycka sina åsikter. Habiliteringens familjecentrerade organisering i
kombination med att kuratorerna arbetar utifrån ett beskyddande omsorgsperspektiv resulterar
i att vuxnas åsikter får ett stort utrymme på bekostnad av barnens egen vilja. Kuratorerna
påpekar att deras arbetsgivare, habiliteringen, är otydlig med vad som avses med direktiven om
att patienterna ska vara delaktiga vilket gör att definitionsansvaret hamnar på varje anställd. Det
innebär att det finns en variation av hur delaktigheten tolkas och implementeras i praktiken.

Nyckelord: barns delaktighet, funktionsnedsättning, kuratorer, habilitering
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1. Inledning
I mötesrummet sitter ett föräldrapar, en fysioterapeut och en kurator från habiliteringen.
Jag lyssnar på hur föräldrarna berättar om hemsituationen med deras son som har en
intellektuell funktionsnedsättning. I samtalet diskuteras olika insatser som
habiliteringen kan bistå med för att underlätta vardagen för föräldrarna och pojken.
Jag börjar fundera över vad pojken skulle ha sagt om han var med på mötet, vad hade
han tänkt och tyckt om det som diskuteras.
Under min Verksamhetsförlagda utbildning som kurator på habiliteringen hörde jag ofta
kollegor nämna att vi ska arbeta för att barn ska vara delaktiga. Jag började fundera över vad
begreppet barns delaktighet faktiskt betyder. Ibland var barnen med på möten men i många fall
kom föräldrarna ensamma. Jag förstod aldrig riktigt hur och utifrån vilka kriterier det bestämdes
om barnen skulle vara med eller inte.
Barnkonventionens 12:e artikel lyder att:
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka
dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad (UNICEF, 2009).

Ovanstående stycke fastställer att barn ska ha rätt att påverka och vara delaktig i frågor som rör
barnet själv. Barnkonventionen ratificerades av Sverige 1990 och det är på förslag att den ska
bli svensk lag från och med 1 januari 2018 (SOU 2016:19). Lindgren & Halldén (2001)
framhåller att barnkonventionen redan är ett styrdokument som förväntas genomsyra hela vårt
samhälle men att det inte finns en gemensam tolkning av vad barns delaktighet ska innebära i
praktiken. I artikel 7:3 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
framgår det att barn som har en funktionsnedsättning ska ha samma rätt som andra barn att
uttrycka sina åsikter:
Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter
i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och
mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpassat
till funktionsnedsättning och ålder (SÖ 2008:26).

Forskning (Franklin & Sloper, 2009; Mitchell, Franklin, Greco & Bell, 2009) visar att barns
möjlighet till delaktighet har ökat sedan 1990-talet men att denna utveckling inte inkluderar
barn med olika former av funktionsnedsättningar i samma grad. I FoU-rapporten Barns
upplevelser av delaktighet i sin habilitering (Bolin, Bovide Lindén & Persson, 2003) framgår
att de barn med funktionsnedsättningar som de intervjuade upplevde att de saknade en möjlighet
att påverka sina habiliteringsinsatser och att det framförallt var föräldrarnas önskningar som
stod i centrum.
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Ur egna erfarenheter av habiliteringens arbete, tidigare forskning och barnens egna
beskrivningar av den bristande delaktigheten i FoU-rapporten kommer ett intresse för att
undersöka vilken förståelse som finns kring delaktighet bland de som arbetar med barn med
funktionsnedsättningar vilket genererat forskningsfrågan: Hur uppfattar habiliteringspersonal
betydelsen av att arbeta med barn med funktionsnedsättningars delaktighet?

1.1 Bakgrund
För att få en förståelse för kontexten habiliteringspersonalen arbetar i följer en kort vidare
redogörelse för barnkonventionen samt relevant svensk lagstiftning på området. Här framgår
det att det finns motsättningar mellan två olika direktiv för hur personal ska arbeta med barn.
Barnkonventionens huvudprinciper
I relation till barnkonventionens 12:e artikel framgår det i den 3:e artikeln att i åtgärder som
berör barn och som vidtas av offentliga välfärdsinstitutioner så ska barnets bästa komma i
främsta rum (UNICEF, 2009). Archard och Skivenes (2009) menar att de principerna som
framgår i artikel 3 och 12: barnets bästa och barns rätt att uttrycka sina åsikter kan vara svåra
att kombinera. Barns bästa står för ett mer beskyddande omsorgsperspektiv medan artikel 12
betonar en större självständighet för barnet. I svensk lagstiftning som reglerar habiliteringens
arbete med barn framgår samma motstridiga principer.
Lagstiftning som berör barns delaktighet inom habiliteringen
Habiliteringen är en landsting- eller regionverksamhet som lyder under Patientlagen (2014:821)
vars 1 kap. 8 § anger att ”när hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas”.
I samma lagstiftning framgår det enligt 4 kap. 3§ att om patienten är ett barn ska ”barnets
inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets
inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad”. I
lagens inledande kapitel framgår det enligt 6 § 1 st. att ”målet med hälso- och sjukvården är en
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”.
I Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade framgår det i 6 a§ att ”när
åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas”. I 8§ beskrivs att ”insatser enligt denna lag
ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller
uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man,
för- myndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne. När en insats rör ett barn
ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”.
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Barns delaktighet är således något som enligt våra styrdokument ska implementeras inom
offentliga verksamheter som habiliteringen. Det som inte framgår är vad delaktigheten ska
innebära i praktiken och hur den ska vägas mot rekvisiten om barnets bästa. En viktig del inom
socialt arbete som forskningsämne är att få en ökad förståelse för relationen mellan politik och
praktik. Därav kommer denna studie lyfta fram en grupp socialarbetares, kuratorers, olika sätt
att förstå och tolka lagstiftningen om barns delaktighet. Habiliteringskuratorerna valdes ut som
yrkesgrupp då de arbetar nära barn med funktionsnedsättningar i det dagliga sociala arbetet.
Följaktligen är kuratorn med och definierar samt påverkar möjligheterna till delaktighet för barn
med funktionsnedsättningar.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande studie är att urskilja och visa på olika uppfattningar bland
habiliteringens barnkuratorer kring vad barn med funktionsnedsättningars delaktighet innebär i
praktiken. Detta kommer undersökas genom att besvara följande tre frågeställningar:
1. Hur definierar kuratorerna barns delaktighet?
2. Vilken form av barns delaktighet går att urskilja i kuratorernas beskrivning av deras
arbete?
3. Hur uppfattar kuratorerna betydelsen av barns delaktighet i relation till ett
omsorgsperspektiv?

1.3 Begreppsdefinitioner
Barn: I studien används begreppet barn frekvent och då avses, likt i barnkonventionens artikel
1, personer 0-18 år (UNICEF, 2009).
Kurator: Är en samtalspartner i personliga frågor för barn och föräldrar. Kuratorn hjälper till
i kontakten med myndigheter och samhälle och som terapeut med bearbetning av sorg och kriser
inom familjen (1177 Vårdguiden, 2016).
Funktionsnedsättning: Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga
(Socialstyrelsen, 2007a). Det finns ett flertal olika begrepp för att synliggöra att en individ har
någon form av normavvikande funktion. Valet att använda funktionsnedsättning baseras på att
begreppet används av Socialstyrelsen och av kuratorerna i studien.
Habilitering: Insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa
möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt
deltagande i samhällslivet. Insatserna kan vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk,
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psykologisk, social och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar
och intressen (Socialstyrelsen, 2007b).

1.4 Uppsatsens disposition
Studien inleds med att presentera tidigare forskning som berör framväxten av barns delaktighet
inom socialt arbete, omsorgsidealets betydelse samt barn med funktionsnedsättningars
delaktighet.

Sedan

följer

ett

teoriavsnitt

där

studiens

teoretiska

utgångspunkter

barndomssociologi och delaktighetsmodellen Pathway to participation introduceras. Vidare
beskrivs uppsatsens metodologiska val i metodavsnittet. Avsnittet inleds med en presentation
av den fenomenografiska vetenskapsansats som studien bygger på samt det kvalitativa
tillvägagångssättet med datainsamlingsmetoden intervju och en fenomenografisk analysmetod.
Sedan följer en redovisning av urvalet av informanter, genomförande av studien samt de
övervägande som gjorts i relation till metodologi, validitet och reliabilitet. Metodavsnittet
avslutas med etiska reflektioner som har påverkat utformningen av uppsatsen. Efter denna
genomgång av metoden presenteras studiens analyserade empiri i ett resultatavsnitt. Studien
avrundas med en avslutande diskussion som innehåller en summering och diskussion av
resultatet utifrån syftet och de tre frågeställningarna. Den avslutande diskussionen innehåller
även reflektioner över hur teori- och metodval har påverkat utfallet i studien. Uppsatsen avslutas
med hur studien bidrar till det sociala arbetets forskning och praktik.

2. Tidigare forskning
Nedan följer en genomgång av forskningsläget kring barns delaktighet. Inledningsvis redovisas
hur den forskning som presenteras har valts ut. Då forskningen kring barn med
funktionsnedsättningars delaktighet är något begränsad introduceras avsnittet med en
presentation av forskning som berör barns delaktighet inom socialt arbete överlag. Denna
ingång är tänkt att kontextualisera hur barns delaktighet beskrivs inom fältet. Sedan följer ett
avsnitt som visar på att det finns en spänning mellan att arbeta med barns delaktighet och att
utgå från ett omsorgsperspektiv. Nästkommande rubrik vidareutvecklar denna tanke och tar upp
svårigheter och risker som socialarbetare ser med att arbeta med barns delaktighet. Avsnittet
avslutas med en genomgång av forskning som direkt berör barn med funktionsnedsättningars
delaktighet.

2.1 Framtagande och urval av forskning
Nedan presenteras en sammanställning av tio forskningsartiklar, en FoU-rapport samt en
licentiatavhandling. De forskningsartiklar som har valts ut är peer reviewed och har sökts fram
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via databaserna Sociological Abstract, Social Services Abstract, LIBRIS, Uppsala
universitetsbibliotek samt bland referenserna till projektet Lyssna på oss! (Stenhammar, Rinnan
& Nydahl 2011). Sökord som har använts är barns delaktighet/child participation (bara och i
kombination med funktionsnedsättning/disability eller habilitering), barn AND aktörer,
barnperspektiv, childhood sociology AND participation, samt med indexorden participation
AND child AND ”social workers”. I vissa fall har sökningen vidgats genom att sökorden
skrivits utan ändelse med hjälp av trunkering(*). När sökningarna har genererat många träffar
har en avgränsning gjorts på Uppsala universitetsbiblioteks hemsida genom att klicka i
disciplinen social welfare & social work och på Sociological Abstract genom att klicka i
ämnesordet children.
En avgränsning gjordes till forskning som producerats från 2000 och framåt, detta för att
resultaten ska vara tidsaktuella representationer. Slutligen har valet av relevanta artiklar gjorts
genom att läsa igenom titlar och abstract till de sökresultat som alstrats. Valet att ta med
forskning som berör barnperspektiv kommer av att begreppet i många fall används för att belysa
samma frågor som barns delaktighet. Den forskning som har valts ut representerar västerländsk
forskning kring ämnet utifrån en tanke om att resultaten därmed kan generaliseras och liknas
vid de svenska förhållanden som råder för kuratorerna i denna studie.

2.2 Framväxten och tankarna bakom barns delaktighet
Framväxten av barns delaktighet kan förstås utifrån nya influenser i samhällsstrukturen.
Sinclair (2004) framhåller att barns delaktighet är en produkt av en kombination av den ökade
konsumentinvolveringen, barnkonventionens betydelse och att barn allt mer ses som
kompetenta samhällsaktörer. Idén är att barns delaktighet dels ska fostra barn till att bli aktiva,
kommunikativa, demokratiska medborgare och dels är ett sätt att förbättra och forma
samhällsinsatser som gagnar barn. Nowak (2015) menar att barns delaktighet, i form av direkt
kommunikation mellan barnet och den professionella, kan ses som en viktig möjlighet för
barnet att bygga på sitt sociala kapital. Barnet får en ökad tilltro till sin omgivning och blir
bättre på att dela information med andra.

2.3 Socialarbetares syn på barns delaktighet
I flera studier lyfts det att en viktig aspekt för professionellas bedömning av huruvida ett barn
kan vara delaktig i beslutsfattande eller ej är barnets ålder och mognad (Cavet & Sloper, 2004;
Kriz & Skivenes, 2017; Vis, Holtan, & Thomas, 2012). I en komparativ studie som
genomfördes i England, Norge och Kalifornien (Kriz & Skivenes, 2017) framgår det att
socialarbetaren har flera olika sätt att förstå barns delaktighet. Socialarbetarnas beskrivningar
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varierar mellan att handla om att barn ska bli lyssnade på, att det är viktigt att avläsa barns
känslolägen under en utredning, att informera barnet eller att låta barn delta vid möten. Studien
visar även på skillnader mellan socialarbetarnas förståelse av delaktighet i de olika länderna.
De norska socialarbetarna framstår som mest positiva till att arbeta med barns delaktighet och
strävar i högre grad efter att inkludera barnen i beslut. De engelska socialarbetarna ger en mer
komplex bild av vad det innebär att arbeta med barn på olika åldersnivåer och talar om olika
metoder som är användbara för att kommunicera med exempelvis små barn. Vidare påtalar de
resursers betydelse för att delaktigheten ska få effekt. De amerikanska socialarbetare ser barns
delaktighet som en del av informationsinsamlingsprocessen i utredningar. Sammantaget
beskrivs barns delaktighet i de tre länderna som att det handlar om att lyssna på barn åsikter
och att informera barnen om arbetsprocessen. Nämnvärt är att 25 % av socialarbetarnas svar
kring hur de arbetade med barns delaktighet inte ansågs som faktisk delaktighet enligt
forskarnas kriterier1.

2.4 Spänning mellan omsorgsidealet och idén om delaktiga barn
Archard och Skivenes (2009) beskriver hur det i västerländsk juridik, bland annat i
barnkonventionen, finns två huvudprinciper som ska tillvaratas i arbete som berör barn. Den
ena framhåller att barn bästa ska beaktas och den andra att barn har rätt att uttrycka sina tankar
och känslor i de frågor som berör dem. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse utifrån dess
mognad och ålder. Utifrån barnkonventionen tolkar forskarna att de två direktiven ska likställas
som lika viktiga. Vidare visar Archard och Skivenes genom sin studie i norska och brittiska
förhållanden2 på att det finns en svårighet att kombinera de två idealen och att det är otydligt
hur barns bästa ska vägas mot barns egna åsikter. De visar även på att barns åsikter ofta används
som ett komplement till vad som anses vara barnets bästa och att det finns en variation av hur
barnets mognad bedöms.
Eriksson och Näsman (2008) beskriver i sin forskning kring socialtjänsthandläggares
bemötande av utsatta barn under en utredningsprocess att det finns två svårkombinerade synsätt
på barn bland handläggarna: barn som aktörer och barn som offer. Ideal om att samhället ska
beskydda barnen går inte ihop med idealet om barns delaktighet. Lindgren & Halldén (2001)
hävdar att det finns en dubbelhet i svensk politik som dels målar fram barn som autonoma
individer samtidigt som de förstås som beroende av vuxna. De menar att denna motsättning har

1

Som kriterier användes Roger Harts (1992) delaktighetsmodell se bilaga 1.
I studien analyserade de hur domstolar i Norge och Storbritannien tolkar och förhåller sig till de två principerna
i fall som rör barnavårdsärenden och medicinska ingrepp.
2
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kommit att användas som ett politiskt verktyg. Barnen målas fram som hjälpbehövande i
relation till samhället samtidigt som de förstås som autonoma och kompetenta i relation till sina
föräldrar.

2.5 Svårigheter och risker med barns delaktighet
I Vis et. al (2012) studie av norska socialarbetares syn på barns delaktighet undersöker de vilka
hinder socialarbetarna upplever att det finns för att arbeta med barns delaktighet. Studien fann
tre faktorer som framförallt förefaller påverka arbetet. För det första upplever socialarbetarna
att det är svårt att kommunicera med barnen på ett verksamt sätt för att nå deras verkliga känslor.
För det andra ställer sig en del socialarbetarna frågande till vad som är syftet med att tillfråga
barnen om deras åsikt utifrån en tanke om att vissa beslut är opåverkbara. Den sista anledningen
som lyftes var att det fanns en oro bland socialarbetarna för konsekvenserna av barns
delaktighet. Deras farhågor handlade om att barnen inte ska oroas i onödan och att det är dumt
att inleda känsliga samtal med de utsatta barnen som sedan inte kan följas upp inom ramen för
utredarnas arbete. Ytterligare en studie (Kriz & Skivenes, 2017) visar att socialarbetare anser
att det kan finnas risker med att arbeta med att barns delaktighet. Det som anses som negativt
och riskfyllt är att barnen kan känna sig pressade att uttala en åsikt om för svåra beslut i relation
till deras ålder. Socialarbetarna anser att det är viktigare att skydda barnen än att arbeta för att
de ska vara delaktiga.

2.6 Barn med funktionsnedsättningars delaktighet
I följande avsnitt kommer barn med funktionsnedsättning att behandlas som en gemensam
grupp även om det finns en stor variation i diagnoser och svårighetsgrader av
funktionsnedsättningar. Detta val har gjorts utifrån att barnen framställs som en grupp i flera av
de studier som tagits fram. Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter som andra
barn men de kan förstås som en speciellt utsatt grupp då de har svårare att göra sina röster hörda.
Vikten av att prata om denna grupp barns delaktighet kommer dels av att den i många fall är
eftersatt men även att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning har ett behov av
hjälpinsatser från vuxna och konsultation i form av exempelvis medicinsk vård (Mitchell et. al,
2009).
I forskning (Cavet & Sloper, 2004; Franklin & Sloper, 2009) framgår att barn med
funktionsnedsättning både vill och kan vara delaktiga i beslut som berör dem men att
professionella har svårt att ta till vara deras åsikter. För att möjliggöra att dessa barns åsikter
synliggörs finns det behov av anpassningar i form av exempelvis kommunikationshjälpmedel.
Barn med grava kommunikationssvårigheter är de som främst förbises utifrån att det krävs
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kunskap för att inkludera dessa. Andra faktorer som tas upp är att det krävs mer tid och resurser
för att barn med funktionsnedsättningars åsikter ska framgå. Det behövs en kännedom om
betydelsen av barnens funktionsnedsättningar och utrymme för förberedelse för att barnen ska
förstå att det är deras åsikt som efterfrågas. Både personal och föräldrar hävdar att de
professionella behöver lära känna barnen för att kunna förstå deras sätt att kommunicera och
uttrycka sig. Föräldrar har en betydande roll i att underlätta kommunikationen och förståelsen
mellan barn med funktionsnedsättning och den professionella (Bolin et al., 2003; Cavet &
Sloper, 2004; Franklin & Sloper, 2009). För att dessa barn ska kunna vara delaktiga ställs även
ett ökat krav på samarbete mellan olika aktörer som skola och socialarbetare för att barnens
åsikter ska kunna tolkas och tas tillvara (Franklin & Sloper, 2009).
Kritik riktas mot att det i många fall är otydligt för barnen och föräldrarna vad som är syftet och
målet med att de ska vara delaktiga (Franklin & Sloper, 2009). Den modell som används
internationellt för att arbeta kring personer med funktionsnedsättning, International
Classification of Function, Disability and Health (ICF) misslyckas enligt Egilson och
Traustadóttir (2009) att fånga den komplexitet som finnas gällande att barns delaktighet är en
interaktion mellan barnets individuella förutsättningar och den omgivande kontexten. ICF tar
inte hänsyn till huruvida barnet själv upplever sig som delaktig utan tar endast fasta på om
barnet utifrån kan anses som aktivt deltagande i en situation.

Enligt en FoU-undersökning (Bolin et. al., 2003) framgår det att barn som har kontakt med
habiliteringen verkar ha svårt att framföra sina åsikter gällande sina insatser då de sätter en stor
tilltro till vad de professionella och föräldrarna bestämmer. Barnen upplever även att de inte
har en möjlighet att påverka sina habiliteringsinsatser och att det framförallt är föräldrarnas
önskningar som står i centrum. Nowak (2015)3 visar i en svensk studie om synen på barns
delaktighet bland professionella och föräldrar till barn med funktionsnedsättningar att barnens
åsikter främst når de professionella via föräldrarna4. Nowak framhåller att även om barnets vilja
därigenom framkommer så förloras barnens möjlighet till att öva och utveckla sitt sociala
kapital. Vidare beskriver Nowak att föräldrarna i studien utrycker en önskan om att deras barn

3

Nowaks licentiatavhandling bygger delvis på en studie som är genomförd tillsammans med Malin Broberg &
Mikaela Starke.
4
Studiens resultat baserades på telefonintervjuer med 144 föräldrar och en enkätundersökning med 228
professionella som arbetar med funktionshindrade barn inom kommuner och regioner. 1 % av urvalet arbetade
inom privat verksamhet.
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i högre grad ska involveras mer direkt i besluten. Föräldrarna upplever att barnens möjlighet
till delaktighet som lägre än vad professionella uppfattar.

2.7 Sammanfattning och forskningslucka
Ovanstående forskningsöversikt visar att barns delaktighet är ett komplext fenomen som kan
förstås och tolkas på flera olika sätt. En stor del av den forskning som finns tillgänglig angående
professionellas perspektiv på implementeringen har bedrivits inom området för skydd av
våldsutsatta barn. Delaktighet beskrivs då som att det handlar om allt från att informera barn
till att låta barnen få en aktiv roll i beslutstagande. I forskningen framgår det även att det finns
ett spänningsfält mellan att professionella vill värna om att barnen ska vara delaktiga samtidigt
som de vill skydda barnen från att stå inför svåra beslut. Utöver detta lyfts det upp att det kan
vara svårt att kommunicera med barnen och att socialarbetarna ibland har svårt att se syftet med
delaktigheten. Den forskning som berör barn med funktionsnedsättningars delaktighet
behandlar främst de utmaningar och svårigheter som existerar. Även om barn med
funktionsnedsättningar är en grupp som ofta kommer i kontakt med samhällsinsatser genom sitt
extra hjälpbehov är deras delaktighet i många fall ett eftersatt område som är i behov av
utveckling. När barn som har olika former av funktionsnedsättningar och diagnoser ska vara
delaktiga ställer det högra krav på omgivningen avseende kunskap om barnet och samarbete
mellan föräldrar eller andra instanser i nätverket. Forskningen visar även på att barnets vilja
kan vara svår att synliggöra till följd av brister i kommunikationsanpassningar, de
kartläggningsmodeller som används (ICF) samt att föräldrarna är de som för barnets talan.

Det finns en del internationell forskning, främst brittiskt (exempelvis Cavet & Sloper, 2004;
Franklin & Sloper, 2009), om barn med funktionsnedsättningars delaktighet men den svenska
forskningen är inte lika omfattande. Denna studie avser att undersöka hur professionella som
arbetar med barn med funktionsnedsättningar i en svensk kontext uppfattar och beskriver att de
implementerar barns delaktighet. Tidigare studier, exempelvis Nowak (2015), berör detta ämne
men denna studie ämnar genom sin kvalitativa, fenomenografiska ansats få fram en mer
djupgående analys av olika uppfattningar av fenomenet inom en organisation, habiliteringen,
som arbetar med barn med funktionsnedsättningar. Studien kommer även undersöka hur
motsättningen mellan omsorgsidealet och implementeringen av barns delaktighet, som framgår
bland de socialarbetare som arbetar inom barnavård, uppfattas av de som arbetar med barn med
funktionsnedsättningar.
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3. Teori
I följande avsnitt kommer den motsättningen som ovan framgår gällande synen på barn som en
aktör eller som ett hjälpbehövande skyddsobjekt problematiseras med hjälp av teorin
Barndomssociologi. Sedan följer en redovisning av en modell för barns delaktighet Harry
Shiers (2001) Pathway to participation. De två teorierna kommer sedermera tillsammans att
användas för att analysera det datamaterial som studiens undersökning genererar.

3.1 Barndomssociologi
Halldén (2007:11-26) beskriver hur barndomssociologin har verkat för att belysa barns position
i samhället. Teorin växte fram genom att sociologer under 80-talet började se barn som en
intressant grupp ur ett sociologiskt perspektiv. James och James (2004:12-17) beskriver i
Constructing childhood hur barndomen ska förstås som en social konstruktion istället för att
enbart studeras som ett biologiskt fenomen. De menar att synen på barndomen formas genom
bland annat sociala strukturer, politiska institutioner och lagstiftning. Den kulturella kontexten
påverkar synen på barnets behov och kompetens som individ. Därav är det problematiskt att
tala om barn som en generell kategori. Författarna belyser att begreppet the child både används
för att tala om det individuella barnet och barn som grupp. Som exempel visar de hur
barnkonventionen använder sig av termen the child (i svensk översättning barnet) som en
representation för hela kollektivet av barn. De kritiserar den diskursiva praktiken som bygger
på ett antagande om att barns upplevelser kan likställas med varandra. Barnets individuella vilja
försvinner i den gemensamma tolkningen av hur barndomen och barnet ska förstås.
Qvortrup (1994:1-23) ifrågasätter bilden av att barndomen endast handlar om att barn ska
formas till vuxna och hur barn ses som ofullständiga individer som ännu inte blivit något: att
de är human becomings. Barndomen behöver tillmätas egen betydelse vari barn ska ses som en
självständig social grupp. Barndomen är intressant att studera i sig och att den ska inte bara ses
som en passage till att bli vuxen. Han betonar att barn ska förstås som att de är i varande, human
being, och har betydelse som aktörer i nuet. Halldén (2007:31-35) beskriver hur
barndomssociologer kritiserar den diskursiva dikotomi som framställer vuxna som stabila,
rationella och ”färdiga” och barn som formbara och ofullständiga. Halldén liknar förståelse av
being vid Kampmanns (2004 i Halldén 2007:35) diskussion om det kompetenta barnet som ska
ses som en individ som har förmåga till eget socialt aktörskap och som kontrasteras till bilden
av det behövande barnet.
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Näsman (2004:55-60) poängterar att barndomen ofta konstrueras som en period av brist utifrån
rådande lagstiftning, vetenskap och normbildning. Barn förstås som något som är i blivande.
Barns uppfattningar tolkas som otillförlitliga och vuxna tar på sig ansvaret att tolka vad barnet
behöver. Barns rättigheter och handlingsutrymme att agera som aktörer begränsas av
konstruktionen att barns behov är något som behöver tillgodoses av andra. Näsman framhåller
att ålder är en av de mest accepterade diskrimineringsgrunderna för att skapa social
underordning. Människor behandlas utifrån sin ålder snarare än att det görs en individuell
bedömning. Barns handlingsutrymme begränsas med en hänvisning till att barn saknar kunskap,
förmåga och omdöme för att klara av att leva ett självständigt liv. Barns underordnade status i
förhållande till vuxna legitimeras med att barn inte har uppnått tillräckligt hög ålder för att
kunna fatta egna beslut.
Näsman (2004:58 ff.) menar dock att synen på barn genomgår ett paradigmskifte. Barn tillskrivs
allt mer aktörskap i exempelvis barnkonventionen. Den ger uttryck för att barnets rättigheter
handlar att ha beskydd och omsorg men även aktörskap; barn får både en objekts- och
subjektsstatus. Halldén (2003) reflekterar över hur barnperspektiv har kommit att bli ett
mångtydigt begrepp i och med barnkonventionens stärkta position i Sverige. Halldén gör en
distinktion mellan att tala om barnperspektiv och barns perspektiv. Barnperspektivet innebär
en form av representation för det tilltänka barnets intressen medan barns perspektiv handlar om
att barnen själva får komma till tals samt att deras röster ska beaktas i relation till hur barns
position ser ut i samhällsstrukturen. Syftet med uppdelningen av ordet är att visa att det finns
olika nivåer av vilken grad barnets egna uttryck tas i beaktan.
Bardomssociologerna vill såldes visa hur barn och barndomen är sociala konstruktioner som
formas av samhället. De strävar efter att synliggöra barn och dess position och att lyfta barn
som självständiga aktörer. De ifrågasätter den rådande diskursen kring barndom som en
övergångsperiod vars enda betydelse är att barnet är i utveckling mot att blir vuxna: barn är lika
mycket human beings som human becomings.

3.2 En modell för barns delaktighet: Pathway to participation
Barns delaktighet är ett svårdefinierat begrepp och denna studie handlar om att visa på en
variation av hur det kan uppfattas. Därav görs ingen regelrätt definition av barns delaktighet
men för att möjliggöra en dynamisk diskussion kring de uppfattningar som urskiljs i
resultatdelen i denna studie följer en redogörelse av en väletablerad modell för hur graden av
barns delaktighet kan mätas på olika nivåer; Shiers (2001) Pathway to participation. Modellen
är framtagen för att den ska agera som ett verktyg för hur verksamheter kan arbeta med att
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uppnå barns delaktighet enligt barnkonventionens artikel 12. Shiers modell innehåller fem
nivåer som representerar olika grader av delaktighet. De fem nivåerna är att:
1. Barn blir lyssnade till
2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter
3. Barns åsikter och synpunkter beaktas
4. Barn involveras i beslutsfattande processer
5. Barn delar makt och ansvar över beslutsfattande (Shier, 2001).
Modellen (Shier, 2001) utgår från tre aspekter som används för att mäta vilken grad av
delaktighet som råder: öppningar, möjligheter och skyldigheter. Med öppningar avses den
vuxnes/professionellas vilja och engagemang att arbeta med barns delaktighet på den aktuella
nivån. Möjligheter handlar om att det ska finnas resurser och utrymme för organisationen/den
professionelle att arbeta med barns delaktig. Skyldigheter uppkommer i och med att det finns
en policy inom organisationen som anger att det är en viss form av delaktighet som förväntas
implementeras av personalen. De fem nivåerna bildar tillsammans med de tre stegen av
engagemang femton frågor vars svar kan ge en uppfattning om vilken nivå av barns delaktighet
som är aktuell inom organisationen:
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(Bild hämtad från Shier,
2001:5)

Den första och lägsta nivån handlar om att den professionella ska lyssna på när ett barn visar
att det vill uttrycka sig. Den professionella behöver inte söka efter att barnet ska dela med sig
av sina åsikter men ska uppmärksamma när barnet väl gör det. Organisationens uppbyggnad
ska ge utrymme för att det ska finnas tid och plats för personalen att lyssna på barnen och det
ska finnas en policy som anger att barn har rätt att bli lyssnade på. För att uppnå nivå 2 i
modellen av delaktighet ska den professionella arbeta för att stötta barnet att utrycka sin vilja
(Shier 2001). Som det framgår i tidigare forskning skulle det innebära att de professionella
tillägnar sig kunskaper om hur de kan kommunicera med barn utan exempelvis alternativa
kommunikationssätt. Utöver personalens öppenhet beskrivs det vidare på nivå 2 att möjligheter
och skyldigheter uppfylls genom att personalen har rätt kompetens och krav på sig att arbeta
med olika metoder och verktyg och gör anpassningar så att barnen kan komma till tals. På nivå
3 i modellen förväntas det att den information som barnet uttrycker även ska tas i beaktan vid
beslut. Barnets åsikter är inte avgörande men de ska ses som en likvärdig del bland andra
faktorer som väger in i ett beslut. Shier framhåller att nivå 3 kan likställas med de krav som
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framgår i barnkonventionens 12:e artikel. Öppningar på denna nivå innebär att den
professionella beaktar barnens åsikt och möjligheter visar sig genom att det finns utrymme i
arbetet för att göra det. Skyldigheterna likställs med att det ska finnas krav från verksamheten
på personalen att implementera barnkonventionens riktlinjer (Shier, 2001).
Den fjärde nivån i modellen uppnås genom att barnen får ta plats och påverka under
beslutsprocessen. I de tidigare nivåerna kan barnets roll beskrivas som konsulterande snarare
än att de likställs vid vuxnas röster. På nivå 4 ska beslut fattas i samråd med barnet vilket
verksamheten ska möjliggöra och kräva. På den femte och högsta nivån handlar delaktighet om
att barnen, utöver det som framgår av de tidigare nivåerna, ska ha möjlighet att dela makten i
beslutsfattande med vuxna. I dess rena form, som kan vara svår att uppnå, delar barnen och de
vuxna på beslutanderätten och ansvaret för resultaten. Öppningar kommer av att de
professionella är redo att dela med sig av makten vilket även kräver att detta möjliggöras genom
organisationsstrukturen. Skyldigheter på denna nivå är att det krävs att barn ska likställas med
vuxna vid beslutsfattande (Shier 2001).
Modellens bidrag till uppsatsen är att den konkretiserar och illustrerar olika nivåer och sätt att
arbeta med barns delaktighet. Genom att lyfta fram tre faktorer (öppningar, möjligheter och
skyldigheter) visar Shier på hur samspelet mellan den professionellas inställning och
verksamhetens organisering genererar olika varianter av delaktighet. Modellen kommer nyttjas
för att förstå och tolka de erfarenheter som kuratorerna i studien delar med sig av. Pathway to
participation är dock en av två dominerande modeller som används inom forskning angående
barns delaktighet. Den andra modellen, Roger Harts (1992) Ladder of Children’s participation
(se bilaga 1), värderar graden av implementerad delaktighet genom att lyfta fram åtta nivåer av
delaktighet. Valet att utgå från Shiers delaktighetsmodell i denna uppsats baseras på att Shiers
modell kan ses som en vidareutveckling av Harts modell och att de tre stegen av engagemang:
öppningar, möjligheter och skyldigheter är användbara begrepp för att analysera det
resulterande datamaterialet. Shiers modell fokuserar även mer på professionellas betydelse för
nivån av delaktighet. Ytterligare en skillnad mellan modellerna är att Hart har valt att inkludera
tre steg i modellen som symboliserar frånvaron av delaktighet vilket Shier inte har med.

3.3 Sammanfattning
Både Barndomssociologin och Pathway to participation är teorier som syftar till att synliggöra
barn och positionera de som aktiva aktörer. Teorierna hävdar att det är vuxna som skapar
förutsättningarna för att barn ska ha en möjlighet att vara delaktiga. Barndomssociologi är i
denna studie främst tänkt att användas för att analysera vilken syn på barn som kuratorerna ger
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uttryck för: som en aktiv aktör eller en individ som är i behov av beskydd och omsorg. Shiers
modell är användbar för att bearbeta materialet och analysera vilken form av delaktighet som
kuratorerna beskriver att de använder i sitt arbete. Tillsammans används teorierna för att tolka
kuratorers beskrivningar om hur de definierar barn med funktionsnedsättningars delaktighet.

4. Metod
Uppsatsen har genomförts med hjälp av intervju som datainsamlingsmetod för att kunna fånga
kuratorernas uppfattningar av fenomenet. Det material som samlades in har därefter bearbetats
och analyserats genom en fenomenografisk analys. Följande avsnitt inleds med en beskrivning
av den fenomenografiska forskningsansats som studien bygger på varefter ett materialavsnitt
presenteras. Under materialavsnittet beskrivs, utöver studiens datainsamlingsmetod och
analysmetod, urvalsprocessen med en tillhörande presentation av informanterna, utformandet
av intervjuguiden, genomförande samt metodologiska överväganden och begränsningar.
Metodavsnittet avslutas med en redogörelse för hur studiens reliabilitet och validitet kan stärkas
och en reflektion kring de etiska övervägandens som gjorts.

4.1 Forskningsansats: Fenomenografi
Ordet fenomenografi består av orden fenomenon och grafia som kan härledas ur grekiskans
phainomenon (det som visar sig) och grafia (beskriva i ord eller i bild). De två orden utgör
tillsammans helheten fenomenografi (beskriver det som visar sig). Fenomenografins
huvudsakliga ansats och syfte är att undersöka och beskriva hur ett fenomen uppfattas av
människor (Alexandersson, 1994:111 ff.). Forskningen berörde till en början främst pedagogik
och har sina rötter inom inlärningspsykologin och gestaltpsykologisk tradition men har kommit
att användas inom andra forskningsfält (Larsson, 1986:12 ff.). Fenomenografin gör en
uppdelning mellan vad som kallas för första och andra ordningens perspektiv. Den första
ordningens perspektiv handlar om att utforska och uttala sig om fakta i världen medan den andra
ordningen lyfter fram och undersöker hur människor förstår och uppfattar olika företeelser i
världen (Larsson, 1986:12; Marton, 1981). Skillnaden i forskningsansatsen ligger i vad det är
som huvudsakligen studeras och analyseras: information om omvärlden eller uppfattningar och
förståelser om omvärlden. Fenomenografi belyser och framhåller betydelsen av att undersöka
andra ordningens perspektiv. Fenomenografisk forskning utger sig inte för att göra en
uppdelning mellan verklighet och uppfattningar eller att uttala sig om huruvida de upplevelser
som framkommer är mer eller mindre nära en vedertagen sanning (Marton, 1981).
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Fenomenografin teoretiska begrepp uppfattningar definieras som de självklarheter och
övertygelser som antas om något. De utgör den referensram som oreflekterat finns som grund
för hur människor framställer och förstår sin omgivning (Larsson, 1986:20 ff.). Alexandersson
(1994:117) definierar uppfattning som ”innehållet som människor ger åt relationen mellan sig
själv och något i omvärlden”. Vidare lyfter han att begreppet används för att synliggöra det
meningsskapande som ligger till grund för människors kunskap. Uppfattningar uppstår i ett
dialektiskt samspel mellan individer och omvärlden och är under ständig förändring.
Den fenomenografiska ansatsen har många likheter med fenomenologin då den tar fasta på
empiri och undersöker de levda erfarenheterna. Det är dock viktigt att framhäva att
fenomenografin skiljer sig från fenomenologin genom att göra en uppdelning mellan första och
andra ordningens perspektiv och lyfter att det finns ett antal skilda uppfattningar om ett fenomen
snarare än att visa på en gemensam essens (Marton, 1981). Fenomenografin kan beskrivas som
en avlägsen släkting till fenomenologin snarare än ett utgöra en del av fenomenologin (Marton
& Booth, 2000:154).
Staffan Larsson (1986:24) förklarar att de allmänpedagogiska fenomenografiska studiernas
ambition och mål är att beskriva variationen av hur ett fenomen, exempelvis inlärning, kan
uppfattas för att få en bättre förståelse av en viss del av samhället och kulturen. Resultatet kan
sedan användas som ett underlag för en vidare diskussion inom den undersökta gruppen och
omgivningen för att resonera kring hur begreppet eller fenomenet kan vidareutvecklas. På
samma sätt ämnar denna studie fånga olika perspektiv på barn med funktionsnedsättningars
delaktighet för att bidra till en vidare diskussion kring begreppets betydelse. Den
fenomenografiska teorin innebär för denna uppsats att det är den andra ordningens perspektiv
som står i centrum och kommer urskiljas från datamaterialet vilket innebär att det är
kuratorernas varierade uppfattningar kring barns delaktighet som behandlas.

4.2 Material
I följande avsnitt presenteras framtagandet av studiens empiriska material med val av
datainsamlingsmetod, urvalsprocessen av informanter, en presentation av informanterna,
utformandet av en intervjuguide och studiens genomförande.
Intervju som datainsamlingsmetod
Studien kommer genomföras med hjälp av en kvalitativ metod i form av fem semistrukturerade,
individuella intervjuer. Valet att använda en kvalitativ metod kommer av att det är individer
inom en viss kontexts förståelse av ett begrepp som ska undersökas. Deborah K Padgett (2008)
beskriver att kvalitativ metod lämpar sig väl för att undersöka de levda erfarenheterna och för
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att få ett inifrånperspektiv gällande det fenomen som ska undersökas (s.16). Den kvalitativa
forskningsintervjun används för att förstå världen från andra personers perspektiv och utveckla
mening från deras erfarenheter (Kvale och Brikmann, 2014:17). Innebörden av
semistrukturerade intervjuer är att frågorna kommer att vara förutbestämda men att det finns
utrymme för flexibilitet och vidare diskussion. Denna form av intervju är användbar när
intervjuaren är något oerfaren men ändå önskar fånga erfarenheter och förståelser hos
informanterna och vara djupgående (Howell, 2013:199 ff.).
Urvalsprocess
Syftet med en fenomenografisk studie är att lyfta fram en variation av olika uppfattningar kring
ett fenomen. Informanturvalet är inte ett stickprov som ska representera fördelningen av olika
uppfattningar bland populationen. Det som är relevant att reflektera över är hur man kan få ett
så heterogent urval av informanter som möjligt samtidigt som de ska vara väl bekanta med
fenomenet i fråga (Alexandersson, 1994:122 ff.; Larsson, 1986:29 ff.). Den fenomenografiska
metoden eftersträvar en djupgående analys vilket innebär att det lämpar sig bäst att intervjua ett
färre antal personer för att ge mer utrymme åt att fokusera på bearbetandet av materialet
(Larsson, 1986:30). I denna studie har fem barnkuratorer inom habiliteringen intervjuats. De
kuratorer som har valts ut arbetar inom en habiliteringsorganisation i en region i Mellansverige.
Valet att de ska arbeta inom samma habilitering baseras på en tanke om att visa på likheter och
skillnader i uppfattningarna om barn med funktionsnedsättningars delaktighet som existerar
inom samma organisation.
För att värna om att det ska finnas en bredd av uppfattningar valdes kuratorerna ut så att de kom
från olika enheter och geografiska platser i regionen. Två av kuratorerna arbetar i en större stad
och tre på mindre orter. Kuratorerna samverkar genom att de ses vid så kallade kuratorsträffar
ett par gånger per år men de arbetar inte tillsammans dagligen. För att nå kravet om att
informanterna ska ha en god kunskap om fenomenet var ett inklusionskriterie att kuratorerna
skulle ha minst sex månaders erfarenhet av att arbeta inom habiliteringens verksamhet.
Slutligen exkluderades de kuratorer som uppsatsförfattaren lärde känna väl under sin
Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom habiliteringen från urvalet då det finns en risk att
de skulle anpassa sina svar utifrån upplevda förväntningar som följer av en vänskapsrelation.
Presentation av informanter
Samtliga kuratorer är socionomer och de tog sin examen för mellan 2,5 till 17 år sedan. De är
mellan 26-43 år gamla. Den som har längst erfarenhet har varit på habiliteringen sedan 2008
och den som började senast har arbetat sex månader på sin arbetsplats men har tidigare arbetat
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inom en annan habilitering i ett halvår. Kuratorerna har arbetslivserfarenheter från olika delar
av socialtjänsten: missbruk, barnavårdsutredningar, försörjningsstöd men även som
enhetschefer inom personlig assistens och handläggare inom LSS. De tre som arbetar på mindre
orter träffar barn med olika funktionsnedsättningar som autism, ADHD, flerfunktionshinder,
förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder och olika syndrom så
som cerebral pares och Downs syndrom. Av de två kuratorer som är på enheter på den större
orten arbetar den ena med barn med olika former av hörselnedsättningar och den andra träffar
barn med autismspektrumstörning utan intellektuell funktionsnedsättning.
Utformande av intervjuguide
För att följa studiens fenomenografiska ansats krävs det att intervjuerna leder till öppen
reflektion

hos

informanterna,

kuratorerna,

och

undviker

fasta

svarsalternativ.

Intervjupersonerna ska själva få möjlighet att avgränsa, behandla och definiera innehållet
(Alexandersson, 1994:123 ff.). Inför intervjuerna utformandes en intervjuguide (se bilaga 2)
som innehåller sju teman: bakgrundsfrågor, begreppsdefinition, implementering, vilka barn,
delaktighetens betydelse, organisation samt övriga frågor. Dessa teman togs fram genom att
utgå från, och bryta ner, uppsatsens frågeställningar, och genom att se till den information som
framgår i tidigare forskning. Inom varje tema formulerade sedan inledande frågor som var
tänkta att sätta igång kuratorernas tankar kring fenomenet. Larsson (1986:26 ff.) skriver om
vikten av att formulera väl avvägda frågor för att leda in informanterna på det ämne som ska
behandlas. Anledningen till att detta är betydelsefullt är för att det alltid finns ett utrymme för
tolkning av det som sägs. Genom att vara medveten om hur en fråga kan förstås på olika sätt
minimeras risken att den tillfrågade svarar på något annat än vad som egentligen efterfrågas.
De frågor som tagits fram till intervjuguiden har därav bearbetats flera gånger för att undvika
missförstånd. Sedan formulerades tänkbara följdfrågor som kunde användas i de fall
kuratorerna inte gav utförliga svar. Padgett (2008:106) tar upp att ett effektivt sätt för att
förbättra en intervjuguide är att testa frågorna genom pilotintervjuer. Innan den första intervjun
med kuratorerna genomfördes prövades intervjuguiden därav på en barnkurator som arbetar
inom habiliteringen men som inte uppfyller inklusionkriterierna då uppsatsförfattaren lärde
känna denna kurator väl under sin VFU. Pilotintervjun ledde till att några frågor
omformulerades då de framstod som något otydliga och ordningen på frågorna i intervjuguiden
kastades om.
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Genomförande
Den inledande kontakten med kuratorerna togs genom att ett kort mejl skickades ut till alla
kuratorer i den utvalda regionen för att undersöka intresset för att delta i studien. Detta
resulterade i att tre kuratorer anmälde att de kunde tänka sig att delta. Några veckor senare
skickades ytterligare en förfrågan om deltagande ut via mejl till de barnkuratorer som ännu inte
hade svarat och som arbetar på någon av de enheter som inte var representerade bland de
kuratorer som redan hade visat intresse. När urvalet av fem kuratorer var gjort skickades en
förfrågan om tillåtelse att genomföra studien till deras enhetschefer vid habiliteringen (se bilaga
3).
Intervjuerna ägde rum på platser som kuratorerna själva valde ut vilket i de flesta fall var deras
arbetsrum på habiliteringen. Intervjuerna varade mellan 37 till 52 minuter. Intervjuerna
spelades in vilket har som fördel att den som intervjuar kan koncentrera sig på det som sägs och
följa upp med relevanta följdfrågor. En inspelning fångar även andra inslag så som sarkasm och
skratt (Padgett, 2008:121). Det var även viktigt att reflektera över att i en kvalitativ intervju
påverkas informanten av vem det är som ställer frågorna genom de roller och förkunskaper som
tas med in i intervjusituationen (Alexandersson, 1994; Howell, 2013; Kvale, 2014; Larsson,
1986; Marton & Booth, 2000; Padgett 2008). Alexandersson (1994:124 ff.) menar att det är
viktigt huruvida informanten ser intervjuaren som en intresserad och nyfiken kollega eller som
en kontrollerande expert. Han menar på att genom att vara medveten och insiktsfull i sin
intervjumetodik kan konstruerade, anpassade, svar från informanterna undvikas. I en intervju
som genomfördes märktes det att kuratorn var nervös för att studiens syfte var att
kvalitetsgranska habiliteringens arbete och att hon kände att hon varit för öppet kritisk mot sin
arbetsgivare. När det framhölls att så inte var fallet blev stämningen mer avslappnad.

4.3 Analysmetod: Fenomenografisk analys
Det material som samlades in med hjälp av intervjuerna har transkriberats ordagrant och
bearbetats genom en fenomenografisk analys. När analysen genomfördes utgick jag från
Alexandersson (1994:125) beskrivning av metodens förfarande. Han har sammanställt
analysfasen i fyra delar:
1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck.
2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna.
3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier.
4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet.

21

1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck: I analysens inledande fas läste jag
igenom det insamlade, transkriberade materialet två gånger för att bekanta mig med innehållet
och få en övergripande bild av vad som framkommit i intervjusvaren. Under genomläsningen
kodades även materialet. Syftet med genomläsningarna var att urskilja väsentliga utsagor som
säger något om de olika sätt som kuratorerna förhåller sig till och talar om barns delaktighet.
Genom att bekanta mig med materialet lades en grund för ett mönster av likheter och skillnader
i uppfattningar av fenomenet. Denna tolkningsram började dock formas redan under tiden
intervjuerna genomfördes och transkriberades genom den intuitiva känslan som uppkom i
samband med kuratorernas svar (Alexandersson,1994:125 ff.).
2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna: Den andra fasen i analysen innebär
en tydligare fokusering av att lyfta fram likheter och skillnader mellan olika uttalanden om
fenomenet (Alexandersson,1994:125 ff.). Här formade jag fjorton olika teman som skapades
med hjälp av den tidigare kodningen. Materialet från de olika intervjuerna samlades i ett nytt
dokument och delades in under dessa som rubriker. I den andra fasen sållades även irrelevant
information bort.
3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier: I analysens tredje fas skapades fyra
beskrivningskategorier. Beskrivningskategorier består enligt fenomenografin av kvalitativt
skilda uppfattningar kring fenomenet som går att finna i ett material. Varje kategori samlar olika
kuratorers uttalande som visar på den uppfattning som behandlas. Samma kurator återfinns
således i flera av kategorierna då de inte är individbaserade. Kategorierna skilde sig åt genom
vilken underliggande uppfattning som låg till grund för hur kuratorerna pratar om barns
delaktighet. De urskildes genom att besvara en analysfråga som jag ställde till texten ”vilken
grundläggande förståelse av barns delaktighet syns här?”. Beskrivningskategoriernas samlade
information om uppfattningar kring det aktuella fenomenet utgör det utfallsrum som är lika med
resultatet av analysen. Utfallsrummet är kort sagt den gemensamma strukturen inom vilken
beskrivningskategorierna inordnas (Alexandersson, 1994:127). Vad som är viktigt att notera
enligt Marton och Booth (2000:163-165) är att utfallsrummet inte ger en heltäckande bild av
ett fenomen eftersom forskningen generellt baseras på ett relativt litet urval av befolkningen.
Det forskningen ska uppnå är snarare att ge en heltäckande bild av urvalgruppens kollektiva
bild av fenomenet.

4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet: I den avslutande, fjärde fasen
diskuteras resultatet av analysen, utfallsrummet, genom att beskrivningskategorierna relateras
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till varandra genom yttre kriterium. Dessa kriterier kan bestå av exempelvis aktuell forskning
eller bestämda förutbestämda mål (Alexandersson, 1994:127 ff.). Som yttre kriterium användes
uppsatsens

teoretiska

utgångspunkter

barndomssociologi

samt

Shiers

(2001)

delaktighetsmodell. I analysen relaterade jag även till studierna som tagits upp i tidigare
forskning.

Valet att göra en fenomenografisk analys av intervjumaterialet kan förefalla som en naturlig
följd i och med att uppsatsen vetenskapliga ansats grundar sig inom fenomenografin. Utöver
denna aspekt är valet av metod även baserat på en tanke om att det är en form av analysmetod
som lämpar sig väl för att på ett strukturerat, vetenskapligt sätt närma sig ett material för att
kunna urskilja vad som kan anses som representationer för hur en utvald grupp människor
uppfattar ett visst fenomen, i detta fall barn med funktionsnedsättningars delaktighet.

4.4 Metodologiska överväganden och begränsningar
Utifrån studiens barndomssociologiska perspektiv hade det varit naturligt att intervjua de barn
som kuratorerna träffar. Barnen hade då fått möjlighet att uttrycka sina uppfattningar kring
begreppet delaktighet. Valet att utesluta barnen från studien handlar framförallt om ett
forskningsetiska övervägande som handlar om att väga den förväntade kunskapsvinsten som
studien genererar mot de risker som kommer med studien (Vetenskapsrådet, 2002). I detta fall
bedömdes det att studiens akademiska nivå, tidsaspekten och uppsatsförfattarens begränsade
förkunskaper gällande intervjuteknik inte motsvarar det som krävs för att det ska anses som
tillräckligt för att genomföra en studie med barn.
Ytterligare ett metodologiskt övervägande var om informanterna, socionomer, skulle väljas ut
från olika instanser och myndigheter så som exempelvis kommunens biståndshandläggare. Men
utifrån uppsatsens begränsade omfattning gjordes en bedömning att det skulle bli ett svårtolkat
resultat med få informanter från varje yrkeskategori. Det skulle inte gå att dra någon slutsats
kring vilka uppfattningsrepresentationer som kan anses som yrkesspecifika och utesluta att de
uppkom av individuella variationer.
Larsson (1986:28) menar att forskaren inom en fenomenografisk analys ska försöka att ha en
öppen inställning till fenomenet och göra sig fri från förförståelse i den mån det går. Det var
dock var svårt var att använda en rent induktiv ansats när den teoretiska ansatsen redan var
bestämd för uppsatsen. Intervjuguidens utformande och genomläsningarna av intervjuerna
färgades av barndomssociologins och delaktighetsmodellens perspektiv. Därav gjordes valet att
låta teorierna ta en större plats i analysen än vad som är tänkt i en rent fenomenografisk analys.
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4.5 Validitet och reliabilitet
Inom kvalitativ och fenomenografisk forskning handlar validitet och reliabilitet om hur väl
forskaren lyckas återge och beskriva den information som framkommer under
intervjuprocessen. Reliabiliteten kan stärkas genom att en så kallad medbedömare får läsa citat
ur de olika intervjuerna och sedan placera in dessa efter de beskrivningskategorier som
forskaren har skapat. Om uppdelningen stämmer överens med hur kategorierna har skapats
utifrån intervjumaterialet ökar reliabiliteten. Detta kallas för interbedömarreliabilitet
(Alexandersson, 1994:130). Denna metod användes i viss mån med hjälp av en vän till
uppsatsförfattaren. Den metod som framförallt användes för att öka tillförlitligheten i materialet
var att presentera citat från intervjuerna i uppsatsen (Larsson, 1986:38).
För att värna om validiteten, det vill säga hur väl uppsatsens syfte om att lyfta fram kuratorers
olika uppfattning om barn med funktionsnedsättningars delaktighet uppnås, finns ett flertal
åtgärder som kan användas. För det första förbättrades kvalitén på intervjuerna genom den
pilotintervju som genomfördes. För det andra transkriberades den första intervjun samma dag
som den hade ägt rum. Detta för att kunna dra lärdom angående hur intervjutekniken kunde
förbättras till de kommande intervjuerna. Det som framgick var att frågorna kunde ställas med
mer precision och säkerhet. Som ovan nämnt finns det även några kriterier som sätts upp för
urvalsförfarandet som är tänkta att höja validiteten: att kuratorerna arbetar på olika arbetsplatser
och har relevanta erfarenheter kring fenomenet. Avslutningsvis är en viktig aspekt för studiens
trovärdighet att den är transparent och visar på de metodologiska övervägande och val som har
gjorts under processen vilket har redovisats ovan.

4.6 Etisk reflektion
I uppsatsen har Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska riktlinjer värnats om. Det första
kravet informationskravet har implementerats genom att de kuratorer som tillfrågats om att
delta har fått den information om studiens innehåll som de behövde för att kunna avgöra om de
var villiga att medverka eller ej. De fick läsa ett informationsbrev som beskrev studien syfte
och ambition (se bilaga 4). Det framgick även att de kan avbryta deltagande när som helst under
processen utan någon negativ påföljd. Det andra kravet samtyckeskravet beaktades genom att
kuratorerna fick skriva under att de samtycker till att delta i studien innan intervjuerna
genomfördes (se bilaga 5). Ett samtycke inhämtades även per mejl från deras enhetschefer för
att undvika att deltagandet i studien leder till komplikationer på arbetsplatsen.
I kvalitativa studier kan forskaren aldrig garantera anonymitet för sina informanter men det ska
finnas konfidentialitet. Kravet innebär att deltagandet och informationen som kommer från
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informanterna inte får röjas utan att det finns samtycke till det (Padgett, 2008). Då det finns ett
begränsat antal informanter, barnkuratorer, att intervjua inom regionen var det av stor vikt att
de inte ska gå att identifiera i materialet. För att avidentifiera kuratorerna har verbala särdrag
som dialektala uttryck tagits bort och neutraliserats i de utvalda citaten. Citaten som presenteras
i resultatet har även rensats från stakningar och utfyllnadsord för att innehållet ska framgå
tydligt men framförallt för att framställa kuratorerna på ett respektfullt sätt. Talspråkliga
utfyllnadsord som liksom och halva meningar kan framstå som ointelligenta i skrift. Då de inte
tillför något till analysen så är de borttagna.
Vetenskapsrådet (2002) anger att det är viktigt att förvara personliga uppgifter så att obehöriga
inte kan ta del av dem. Detta uppnås genom att de inspelade intervjuerna och det transkriberade
materialet förvaras på ett USB som endast är tillgängligt för författaren och handledare vid
behov. Det sista kravet, nyttjandekravet, tillgodoses genom att materialet från intervjuerna
endast kommer att användas till denna studie. Ytterligare en viktig del i användande av
materialet var att inte ta med något som kuratorerna ångrade att de hade sagt. De hade även
möjlighet att höra av sig om det var något de undrade över. En kurator skickade ett mejl där
hon kompletterade ett av sina svar.

5. Resultat
I följande avsnitt presenteras fyra beskrivningskategorier som tillsammans bildar utfallsrummet
för hur barns delaktighet uppfattas och erfars av barnkuratorerna inom habiliteringen.
Beskrivningskategorierna är framtagna för att de ska visa på olika uppfattningar och aspekter
av barns delaktighet som framgick i intervjuerna med kuratorerna. Rubrikerna är tänkta att
besvara frågan ”vilken betydelse har barns delaktighet?” och de lyder som följande:
5.1 Att informera barnet
5.2 Att uppmuntra barnets kommunikation
5.3 Att vara ett komplement till vuxnas åsikt
5.4 Att se barnet som en självständig aktör
Beskrivningskategori kommer presenteras med hjälp av underrubriker som förtydligar vad som
varit extra framträdande i det insamlade materialet. Varje beskrivningskategori avslutas med
underrubriken Nivå av delaktighet som används för att sammanfatta kategorin utifrån ett
barndomssociologiskt perspektiv och synliggöra vilken nivå i Shiers (2001) delaktighetsmodell
som framträder. När beskrivningskategorierna analyserades med hjälp av modellen är det
aspekten öppningar, det vill säga kuratorernas förståelse, vilja och engagemang att arbeta med
barns delaktighet som berörs. Genom att använda frågorna i modellen (se s. 15) bestämdes
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nivån av delaktighet. Resultatavsnittet inleds med en presentation av kuratorernas egna
beskrivningar av vad som är deras arbetsuppgifter. Avsnittet avslutas med 5.5 Habiliteringens
direktiv om barns delaktighet som inte kan beskrivas som en egen uppfattning men temat är
tänkt att belysa den kontext som kuratorernas uppfattningar uppstår i och formas av.
Organisationsstrukturen påverkar även vilka möjligheter kuratorerna har till att implementera
barns delaktighet.
Kuratorernas arbetsuppgifter
Kuratorerna beskriver att de arbetar med psykosocialt arbete. De ger råd och information om
funktionsnedsättningar i individuella möten med patienterna eller i gruppform. Kuratorerna har
samtalsstöd med anhöriga och ibland med barnet. I deras arbete ingår det att ge barnen och
deras anhöriga information om samhällsinsatser som finns att ansöka om när man har en
funktionsnedsättning. De hjälper familjerna i kontakten med andra myndigheter och samordnar
olika former av samarbetsmöten så som Samordnad Individuell Plan (SIP) och nätverksmöten.
Slutligen arbetar kuratorerna med att utreda hur situationen ser ut för de barn som kommer till
habiliteringen. När ett barn är ny på habiliteringen träffar familjerna kuratorerna och gör en stor
kartläggning som kallas för förstasamtal. Sedan träffar kuratorerna familjerna minst en gång
per år för att följa upp hur det aktuella läget ser ut och skapa en individuell plan som kallas för
habiliteringsplan (habplan). Habplanen innehåller mål som i sin tur bestämmer vilka insatser
som habiliteringen ska ge till barnet och dess nätverk.

5.1 Att informera barnet
I den första beskrivningskategorin som kallas för att informera barnet belyser kuratorerna att
barns delaktighet handlar om att barn ska få ta del av information. En uppfattning som alla
kuratorer delar är att barnen ska ha rätt att få information anpassad utifrån mognad,
funktionsnedsättning och ålder.
Att förstå sin egen situation
I sina beskrivningar om vad barns delaktighet handlar om återkommer kuratorerna till att det är
viktigt att barnen som de träffar ska få information om sin egen situation och habilitering:
[…] ibland så träffar jag föräldrar som inte ens berättar att barnet har en
funktionsnedsättning eller de kanske säger att det är ADHD men den har autism och
utvecklingsstörning och då blir det ju jättesvårt- jag menar det blir ju svårt för dem att
vara delaktig i sitt eget liv och veta vad de behöver ha hjälp med och förstå sig själva.
De känner att de är annorlunda men [inte] varför, så det blir jätteviktigt att prata om
hur det är så att de kan bygga upp en bra självkänsla och självförtroende.
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Utgångspunkten i kuratorns resonemang kring barns delaktighet är att barnen ska ha rätt att veta
om sin funktionsnedsättning. Föräldrarnas önskemål att undanhålla informationen målas fram
som ogynnsamt för barnen. Kuratorn hävdar att barnen känner av att de är annorlunda och att
de behöver få veta vad det är som kan vara orsaken till det för att kunna förstå sig själva och på
så sätt vara delaktiga i sina liv. Föräldrarnas och kuratorernas skilda uppfattning kring barnets
behov av information kan förstås genom att utgå från barndomssociologernas diskussion om
synen på barn. Föräldrarna har en mer beskyddande inställning gentemot barnen och vill hålla
dem borta från information som kan anses som svår att bearbeta. Kuratorerna visar istället på
att de tillskriver barnen mer självständighet och kompetens utifrån att det finns en tilltro till att
barnen kan hantera vetskapen om sin egen funktionsnedsättning och att den snarare kan bidra
till barnets välmående. Samma kurator som ovan framhåller dock att barnet inte behöver vara
med och delta i samtalet för att förstås som delaktiga utan det som är viktigt är att barnet finns
närvarande och tar del av det som sägs:
Intervjuare: Om barn följer med på en habplan och du inte riktigt får kontakt, de säger
inte så mycket själva, försöker du då uppmuntra dem till att prata?
Kurator: Nej det viktigaste är att de är med, att de hör att vi pratar om personen, honom
eller henne, och det är ju ofta att vi kanske har ett stort nätverksmöte eller habplan och
barnet sitter i ett hörn vid sidan om men då får den göra det och sen får den vara med
så länge den orkar. Men den är ändå inbjuden och vill den säga något så får den.
Citatet visar på en uppfattning om att det centrala för barnets deltagande är att de är närvarande
och hör det som sägs under de möten som habiliteringen håller i. Barnet uppmuntras inte direkt
till att tala men har möjlighet till det om så önskas. Utgångspunkten är att barnen ska få
information om vad som händer på de möten som kuratorerna har och vilka beslut som fattas.
Barnet tillskrivs rollen som lyssnare men ses inte som en aktiv aktör i mötet.
Kuratorerna trycker på att det är viktigt att barnen involveras men beskriver samtidigt att det är
ganska vanligt att föräldrarna kommer själva utan barnen. En kurator beskriver hur hon tänker
kring dessa tillfällen:
[…] och om barnet inte vill vara med på mötet kan man ändå förankra det på andra
sätt. Man kanske kan ha ett möte tillsammans med barnet och säga ’att det här pratade
vi om’ eller att man kanske göra så att vissa kanske vill ha ett sms. Men det finns ju olika
vägar att gå. Men det är viktigt att förankra informationen också att vidarebefordra
informationen för det är också en del i delaktigheten att få kunskap och vetskap om det
som sägs och undvika det här med att prata över huvudet.
Hon menar att om barnet själv väljer att inte dyka upp på mötet måste barnet ändå delges de
beslut som tagits och den information som framkommit. Hon anser att det är kuratorns uppgift
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att barnet får informationen på något sätt. Kuratorns resonemang vittnar om en syn på att barnet
ska ses som en självständig aktör. Föräldrarnas medverkan i mötet ersätter inte barnets behov
av att få information.
Ytterligare en viktig del i arbetet med att få barnet att förstå sin egen situation är att kuratorerna
anpassar informationen efter barnets nivå:
’Ja vad är det för barn, vad är det för ålder?’ så tänker jag kring delaktigheten. Det är
ju ändå att de får informationen på ett sätt som de har förmågan att ta emot det, på så
sätt att man inte bara babblar på utan att man visar bilder och förklarar utifrån
bilderna.
Citatet visar på hur kuratorerna tänker att det är viktigt att den information som ges måste
framställas på ett sätt så att barnen förstår vad den innebär. Det räcker inte att bara prata med
barnen utan kuratorernas arbete handlar om att göra informationen hanterbar och begriplig.
Barnets möjlighet att tillgodogöra sig informationen och behovet av anpassning bedöms utifrån
ålder och funktionsnedsättning. En kurator resonerar även kring att om barn tillägnar sig
information måste den anpassas efter barnets intresse och mognad så att barnet är mottagligt
för det som berättas:
Jag tror inte man kan ge information till ett barn som inte efterfrågar informationen
alltså om inte barnet själv säger ’hur ska det bli med mitt jobb’ då blir det ju att sikta
över målet och börja beskriva att det finns någonting som heter LSS och när du fyller
21… så är barnet 10 nu och då skiter väl den i det, den vill ju bara spela fotboll. Så det
får man nog ta allt eftersom.
Kuratorn beskriver hur hon tänker att det finns information som känns irrelevant för barn att få
reda på om den inte direkt efterfrågas. Hon menar på att kuratorerna måste utgå från barnets
ålder när informationen väljs ut och att det onödigt att börja prata om LSS-rättigheter när barnet
helst vill ”spela fotboll”. Ålder spelar därav en viktig roll och leder till att kuratorn gör vissa
antagande om vilken information som är relevant att ge.
Information som barnet inte ska få ta del av
Även om kuratorerna ger uttryck för att barns delaktighet handlar om att barn ska informeras
om sin situation och om sin funktionsnedsättning framgår det att det finns viss information som
inte anses lämplig för barnet att ta del av. I kuratorernas resonemang är det framförallt två
ämnen som förstås som känsliga eller opassande för barnet att lyssna på. Det första ämnet
handlar om när det finns oklarheter kring resursfrågor:
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[…]om det är mycket tjafs och bråk hemma, på skolan, om resurser eller om det är stora
nätverksmöten och då tycker inte jag att ungdomen ska höra om såna brister och det
blir mycket om vem som ska göra vad och ingen vill ta i det. Då tycker jag att man har
möten utan ungdomen och sen efter mötet så kan man ha ett litet möte och förklara hur
det ligger till eller ha ett förmöte med ungdomen eller barnet.
Citatet visar på en tanke om att barnet inte ska behöva lyssna på omkringliggande brister som
finns hos de som ska hjälpa barnet. Kuratorerna visar på en omsorgstanke som innebär att de
vill skydda barnen från att inkluderas i diskussioner om ansvarsfrågor och resursfördelning.
Kuratorns uttryck kan förstås som ett missnöje kring att samarbetet inte fungerar med andra
myndigheter. En liknande uppfattning om betydelsen av ett fungerande samarbete framgår även
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funktionsnedsättningars delaktighet ökar kraven på ett fungerande samarbete mellan olika
aktörer som arbetar kring barnet. För att barnet ska kunna inkluderas behöver professionella
som omger barnet arbeta tillsammans. Flera av kuratorerna nämner att det brukar undvika att
ha med barn vid stora möten med andra myndigheter. De visar en tveksamhet över vad som är
poängen med barnens deltagande i dessa möten. En möjlig förklaring kan vara att kuratorerna,
likt de socialarbetare som Vis et al. (2012) intervjuade, ifrågasätter vad som är syftet med att
tillfråga barnen om deras åsikt. Socialarbetarna i Vis et al. (2012) studie hävdade att vissa beslut
inte går att påverka. I samtalen med kuratorernas framgick samma tveksamhet när de talade om
resursfrågor. Barnen får således inte vara med och diskutera vid mötestillfället utan informeras
senare vid ett lite möte om det som har beslutats om. Barnets behov av deltagande likställs inte
med vuxnas behov och ansvar.
Det andra ämnet som anses som olämpligt för barn att involveras i och ta del av är när
föräldrarna själva har ett behov av att prata med kuratorn om sina känslor. En kurator berättar
om sin oro inför detta:
[…] när föräldrarna har egna behov av att prata, vissa föräldrar kommer ju hit också
för att man har en sorg för barnets funktionsnedsättning och behöver bearbeta det, då
tycker jag inte att barnen ska vara med och höra det. Det kan ju bli fel, väldigt fel, att
barnen få bära en skuld som inte hör till dem.
Citatet ger uttryck för en uppfattning om att barnen ska förskonas från information som kan
vara svår att hantera. Barnen ska inte vara med när föräldrarna har egna svårigheter som behöver
bearbetas och därigenom behöva uppleva att de har ett ansvar för vuxnas mående. Denna oro
kan liknas vid de risker som Vis et al. (2012) och Kriz och Skivenes (2017) fann att
socialarbetares upplevde med barns delaktighet. Kuratorerna vill, likt socialarbetarna, undvika
att barnen hamnar i samtal som anses får svåra att hantera utifrån deras ålder och mognad.
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Barnen förstås som sårbara och skyddsbehövande. Kuratorernas beskrivning av sitt arbete visar
att en viktig del är att stötta och ge råd till barnens anhöriga. Häri uppstår en intressekonflikt då
kuratorerna å ena sidan ska arbeta för att barn ska vara delaktiga å andra sidan har i uppdrag att
arbeta med familjerna. En konsekvens av de dubbla uppgifterna är att barnens
informationsbehov och delaktighet begränsas genom föräldrarnas behov av samtalsstöd.
Nivå av delaktighet
Under beskrivningskategorin att informera barnet synliggörs en uppfattning som främst
handlar om att barn ska få information om sin livssituation. Det viktigaste är inte att barnet är
med och deltar utan att de i någon form ska underrättas om det som diskuteras på habiliteringen.
Barnen behandlas delvis som subjekt och självständiga aktörer av kuratorerna genom att de
uppfattas som individer, oberoende av sina föräldrar, som har rätt till att få information om sin
egen situation. Kuratorerna menar dock att det finns situationer då det är olämpligt att barnet
får tal del av det som diskuteras utifrån en tanke om att de ska besparas eller skyddas från
information som inte anses som passande utifrån deras ålder, begåvning och mognad. Det finns
beskrivningar som tyder på att kuratorerna är tveksamma om barnen har förmåga att delta i alla
möten likt vuxna. Barnens delaktighet vägs även mot kuratorernas uppgift att stötta anhöriga.
Genom att applicera Shiers (2001) modell för delaktighet på materialet går det att se en likhet
mellan denna beskrivningskategori och den första nivån av delaktighet, Barn blir lyssnade till.
Den första nivån anger att den professionella ska lyssna på när ett barn önskar att uttrycka sig.
Kuratorerna tycker att det är viktigt att barnen hålls informerade om habiliteringens arbete och
att de ges möjlighet att tala om så önskas. Det finns dock tillfällen då barnen inte har möjlighet
att närvara vilket indikerar den första nivån av delaktighet inte alltid uppnås.

5.2 Att uppmuntra barnets kommunikation
Kuratorerna uppfattar att barns delaktighet handlar om att barnet involveras i möten genom
anpassad kommunikation och uppmuntran till att samtala. Syftet med delaktigheten förstås som
att barn ska få en möjlighet och lära sig att vara med och ta plats i samtalet men att det
nödvändigtvis inte behöver leda till att barnet är med och tar beslut kring sina insatser. Målet
är att få barnet att vara involverad och därmed delaktig.
Anpassad kommunikation
Kuratorerna menar att en viktig grund i att få barn att vara delaktiga är att anpassa samtalet så
att även barnen har en möjlighet att delta i mötet. Kuratorerna beskriver hur de på olika sätt
försöker nå barnen genom att använda sig av visuella hjälpmedel som stöd för den verbala
kommunikationen:
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Jag använder alltid papper och penna, ritpratar, om det är så att det behövs. Vi har ett
material med bilder som vi använder utifrån habplaner där vi går igenom olika delar
jag menar fritid och livsstil och skola och så är det bilder utifrån olika teman. Det finns
alltid på bordet, så behöver man använda det så gör man det.
Kommunikationshjälpmedel finns alltid framme vilket visar på hur det ses som en naturlig del
av mötet med barn. Den anpassade kommunikationen handlar om att kuratorerna vill förstå och
involvera barnen i samtalet genom att röra sig utanför de konventionella samtalsramarna.
Svårigheter med att interagera barnet genom tal antas behöva kompenseras genom andra sätt
att arbeta. En annan kurator beskriver i nedanstående citat hur hon, tillsammans med en kollega,
försökte uppfatta vad ett barn försökte berätta genom att låta flickan beskriva sin skolsituation
med hjälp av att rita bilder:
[…] är det kanske lite svårt att förstå vad barnet menar så, till exempel någonting som
är svårt i skolsituationen, har vi tagit fram penna och papper och då var det en
audionom5 med och hon bad barnet att rita upp hur klassrummet såg ut och när barnet
gör det så går ju barnet igång, det är ju lite det där när de får verktyg då blir det ju
jättetydligt vad barnet menar. Men det var väldigt svårt att förstå sammanhanget i ord,
för att orden inte räckte till utan att rita eller kanske använda dockor eller med bilder
och andra saker som kan komplettera barnets språk.
Citatet visar på en uppfattning om att habiliteringspersonalen bör arbeta för att barnet ska få
verktyg och en reell möjlighet att kunna berätta om sin situation på ett begripligt sätt. Barnets
delaktighet förstås i termer av att barnet måste involveras och uppmuntras till att interagera. Vis
et al. (2012) studie visade på att socialarbetare upplevde att en svårighet som hindrar barns
delaktighet är att lyckas kommunicera med barnen på ett verksamt sätt för att nå deras verkliga
känslor. Denna uppfattning finns även hos kuratorerna men som citaten ovan visar försöker de
på olika sätt, genom hjälpmedel, nå barnens berättelser. Kuratorerna understryker att
användandet av kommunikationshjälpmedel är väldigt viktigt för att kunna samtala med barn
med olika former av funktionsnedsättningar. Kuratorernas önskan att lyckas kommunicera med
barnet visar på hur de tycker det är viktigt att barnen får föra sin egen tala och ha möjlighet att
uttrycka sig. En kurator beskriver i sin intervju att hon tänker att delaktighet i grunden handlar
om att vara anpassningsbar och lyhörd för personerna som de träffar. Kommunikationen måste
anpassas på ett sätt så att personen blir mottagen på rätt nivå i interaktionen.
Att stärka och utveckla barnet
Flera av kuratorerna berättar om hur de uppfattar att en viktig del i barns delaktighet är att
uppmuntra att barnet ska vara involverad i sin habilitering:

5

En audionom arbetar med habilitering för personer med hörselskador genom tekniska och pedagogiska lösningar.
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Jag tänker att alla barn kanske inte har så lätt att prata på en gång utan de måste ha
vägledning och hjälp i hur de kan uttrycka sig också […] man måste också ge exempel
på ”det här, vad tycker du om det här?” man måste verkligen fråga efter deras åsikter
också för annars tror jag inte att de kommer jämt.
Om barnen har svårt att uttrycka sin vilja är det viktigt att uppmuntra och stötta barnen i deras
försök att framföra sina åsikter. Kuratorn ovan pekar på att det är bra att konkretisera vad det
är som det talas om så att barnen förstår vad det är som efterfrågas. Kuratorn uppmärksammar,
likt Franklin och Sloper (2009), att det kan vara otydligt för barnen vad som är syftet med
delaktigheten. Hon trycker på vikten av att verkligen efterfråga barnens åsikter och
uppmärksamma barnets talan. Ytterligare en kurator påtalar vikten av att uppmuntra barnets
deltagande i samtalet:
Jag tänker att det egentligen inte spelar någon roll om barnet är mogen att ta eget beslut
utan det handlar om att barnet ska få möjlighet att uttrycka sig. Det är också en viktig
del i mognadsprocessen och i att träna på sådana saker, våga uttrycka sig så det är
oavsett om det låter som något som är realistiskt eller som vi kan hjälpa till med här
eller inte så uppmuntrar jag det i samtal.
Resonemangen visar på att delaktigheten inte direkt handlar om att barnet ska vara med och
påverka de beslut som ska tas i mötet. Kuratorerna beskriver hur det kan ta flera möten innan
barnen vågar prata. När barnen väl börjar öppna upp sig och delta målar kuratorerna fram det
som en framgång. Vad barnen uttrycker är underordnat själva deltagandet i samtalet. Syftet med
barnets involvering är inte att barnet ska bidra med en åsikt som påverkar arbetets riktning:
barnets involvering är målet i sig. Kuratorernas förståelse kan förklaras genom att se till
Sinclairs (2004) beskrivning av vilka idéer som varit drivande i framväxten av barns
delaktighet. Barnen ska fostras till att bli aktiva, kommunikativa och demokratiska medborgare.
Kuratorernas beskrivningar av att barnen behöver öva sig i att framföra sina viljor går även i
linje med det som Nowak (2015) pekar på i sin studie. Nowak menar att delaktigheten ska ses
som en möjlighet för barnet att bygga på sitt sociala kapital. Utifrån denna uppfattning
uppmärksammas och deltar barnen främst utifrån deras utvecklingspotential snarare än för att
deras åsikt anses som viktiga i stunden.
Nivå av delaktighet
Beskrivningskategorin Att uppmuntra barnets kommunikation visar på hur kuratorerna både
talar om barn som human beings och human becomings (Qvortrup, 1994). Barnen beskrivs som
beings när kuratorerna talar om vikten av att synliggöra och stärka barnen i sin kommunikation.
Barnens positioneras som viktiga i stunden och kuratorerna använder olika hjälpmedel för att
möjliggöra samtalet. I kontrast till dessa beskrivningar talar även kuratorerna mycket om
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barnens utvecklingspotential som i framtiden ska leda till att de kan föra sin egen talan.
Beskrivningen målar upp barnen i termer av human becomings genom att det är deras framtida
bidrag, när de har utvecklats som samtalspartners, som räknas snarare än att det som
framkommer i nuläget ska användas som beslutsunderlag. Delaktigheten handlar framförallt
om att vara med och fostra barnen till att kunna utrycka sin vilja i framtiden och inte om att
fånga barnens perspektiv.
I en jämförelse med Shiers (2001) Pathway to participation är beskrivningskategorin likvärdig
med nivå 2 i modellen Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Utifrån
kuratorernas beskrivning går det att se att de arbetar för att stötta barnet till att utrycka sin vilja
genom att anpassa kommunikationen och uppmuntra barnen till att tala. Inom denna uppfattning
framgår det dock inget krav på att det barnen uttrycker ska vägas in i besluten vilket gör att
kategorin inte når upp till den tredje nivån i modellen.

5.3 Att vara ett komplement till vuxnas kunskap
Inom denna beskrivningskategori finns en underliggande uppfattning om att barns delaktighet
handlar om att deras åsikter är något som ska inhämtas och vägas in i beslut men att de tolkas
utifrån den bild som vuxna, föräldrarna eller kuratorerna själva, har om en situation.
Föräldern i centrum
Flera av kuratorerna beskriver hur de i sina förstasamtal vill träffa föräldrarna utan att barnet är
med. Barnets deltagande kommer in först efter att denna initiala kontakt med föräldrarna har
etablerats. Nedan beskriver en kurator hur hon brukar lägga upp sitt arbete när det kommer nya
barn till habiliteringen:
I förstasamtal så brukar jag alltid träffa föräldrarna enskilt först om vi tänker ett
skolbarn. Sedan efter det så bokas det in ett till besök och då ska barnet vara med och
då kanske det inte är jag utan det kanske är mina kollegor, eller jag och en kollega, som
träffar barnet för att de ska bli delaktig i sin habilitering. Men jag vill inte ha med de
första gången för jag vill att föräldrarna ska kunna vara öppna med hur det ser ut
hemma: deras variation om hemmasituationen, skolsituationen och de ska kunna prata
öppet om det så jag kan få en helhetsbild, för de kanske inte vågar säga allt när barnet
är med. Och sedan nästa gång, andra tillfället, då är det utifrån barnets villkor, hur
barnet ser på det hela och då fokuserar man på det och inte på allt runtomkring och då
kommer det utifrån deras perspektiv.
Utgångspunkten i citatet är att det är föräldrarna som kan ge en helhetsbild av barnets situation.
Föräldrarna behöver kunna prata fritt utan barnet för att kunna ge en bild av hur hemsituationen
ser ut. Först i ett senare skede kommer barnet in och kompletterar den bild av situationen som
föräldern har beskrivit. Kuratorernas förståelse av situationen byggs inledningsvis utifrån
förälderns perspektiv och det kan tänkas att kuratorerna tolkar barnens åsikter utifrån
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föräldrarnas referensram. Barnet får således ingen möjlighet att självständigt redogöra för sin
egen situation. En annan kurator rekommenderar också att barnen inte följer med vid det första
samtalet eftersom hon anser att det är för tidskrävande. Här beskriver kuratorn hur hon brukar
göra angående att bjuda in barnen till möten på habiliteringen:
Jag tror att det görs lite olika, det beror lite individuellt på vad föräldrarna tycker. Vissa
föräldrar tycker att det är bra att barnen är med från låg ålder, från 7 kanske, de [i
kallelsen] brukar skriva att det får föräldrarna avgöra själva så att det är upp till dem.
På förstasamtal brukar vi rekommendera att inte ta med barnet för att det är så lång tid
av kartläggning.
Enligt kuratorn är det föräldern som huvudsakligen behöver vara med när det ska ske en
kartläggning kring ett barns situation. Hon återkommer till att det är bra om barnen är med men
att det alltid ska ske utifrån vad föräldern bedömer som lämpligt för barnet. Föräldern eller
vårdnadshavarens vilja är det som står i centrum för kuratorns arbete vilket tydligt uttrycks i
förståelsen av vad kuratorns uppdrag utgår ifrån:
Vi jobbar ju enbart på uppdrag av föräldrarna på habiliteringen, och inte direkt
patienten -men en del av barnen är vuxna och myndiga, annars är det direkt till
föräldrarna så oavsett för vilken insats barnet vill ha så kommer det vara i samråd med
föräldrarna så länge som de är minderåriga.
Intressant att notera är att kuratorn omtalar patienterna som barn även när det de är vuxna och
myndiga. Det kan vara en ren felsägning men det kan även tyda på att hon tänker på de som
kommer till habiliteringen som barn trots att de är vuxna. Det visar hur stor betydelse
föräldrarna till patienterna har. Samtliga kuratorer nämner i sin arbetsbeskrivning att de ska
arbete familjecentrerat och i nära samarbete med barnens vårdnadshavare. Med den
utgångspunkten i arbetet blir det svårt för kuratorerna att låta barnet inta en självständig position
då de måste utgå från vårdnadshavarnas direktiv. Följande citat är ett svar på frågan om hur
kuratorerna arbetar när det framgår att barnets vilja inte samstämmer med föräldrarnas åsikter:
Motiverande utifrån hur jag själv tänker att jag står i den här frågan. Ser jag att det är
barnens bästa utifrån vad föräldrarna uttrycker att det är det som behövs till så får man
kanske börja med någon form av motiverande samtal. Försöka få barnet att förstå varför
vi tänker som vi gör, vad det kommer leda till, vad kommer det göra för barnet så att det
bli motiverad av det. Sen är det ju alltid svårt för barnet är ju minderårig så det är ju
under 18 också vilket gör att föräldrars talan väger ju högt eller väger ju stort men
samtidigt som, det som jag har försökt trycka på hela tiden här, så är det barnets liv så
vi måste involvera det på något sätt.
Kuratorns fundering visar på att hon utgår från att föräldern är den som är kapabel till att avgöra
barnets bästa men att hon ändå vill att barnet ska vara motiverad och involverad i det som har
bestämts av vuxna. I den sista meningen i citatet synliggörs det att hon inte tycker att det är helt
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oproblematiskt att låta vårdnadshavarens åsikter styra eftersom hon anser att barnet själv ska få
bestämma över sitt liv. Fastän hon tvekar på om det alltid är förälderns vilja som ska styra
framgår det ändå att barnets åsikt inte kan tillåtas vara avgörande om barnet inte är myndigt.
Kuratorernas beskrivning av att föräldrarna tar en stor plats och utgör en viktig del i barnens
habilitering överensstämmer med den bild som framgår kring föräldrars betydelse i tidigare
forskning (Bolin et al., 2003; Cavet & Sloper, 2004; Franklin & Sloper, 2009; Nowak 2015).
Föräldrarnas medverkan verkar dock leda till att kuratorerna väger in ett vuxenperspektiv som
väger tyngre än barnets perspektiv vilket Bolin et. al (2003) även såg i sin FoU-studie. Samtliga
citat under rubriken Föräldrar i centrum kan förstås genom att se till Näsmans (2004)
beskrivning av hur barns aktörskap i många fall begränsas utifrån ålder. Barnens beskrivningar
likställs inte med vuxnas och barn konstrueras i och med det som otillförlitliga vilket legitimerar
vuxnas rätt att tolka vad som är bra för dem. Kuratorernas beskrivningar vittnar om en
uppfattning om att barnen ses som ofullständiga individer som inte själva klarar av att ta tillvara
sina behov.
Omsorg om barnet
Kuratorerna beskriver hur de i sitt arbete behöver väga barnens vilja mot den egna
professionella uppfattning om vad som skulle vara mest gynnsamt för barnet. En kurator
beskriver att det kan finnas situationer där det är viktigt att arbeta motiverande för att få med
sig barnet på det som hon anser vara barnets bästa:
Alltså på det viset att till exempel barn med autism gör ju inget som de inte har
motivation till så då blir det en svår balansgång och då måste man ju hitta hur det här
barnet får en motivation till det som den borde få göra till exempel klara grundskolan,
det borde ju ett barn få göra även fast den har autism, även fast den inte vill det.
Hon resonerar vidare kring att det kan vara svårt att väga barnets vilja utifrån att det inte bara
är barnets behov som styr hur man ska arbeta på habiliteringen:
[…] man kan ju inte alltid gå bara efter det barnet tycker utan man måste också gå efter
nån slags samhällsnorm eller- för familjen blir det ju här jättejobbigt att barnet alltid
sitter hemma å då måste man ju jobba på det. Hur ska man få barnet iväg och vara
aktivt.
Kuratorn uttrycker att det finns vissa samhällsnormer och familjeintressen som behöver
tillgodoses även om barnet själv inte anser att det är nödvändigt. Hon arbetar för att
uppmärksamma barnens vilja men att hon måste väga in hela familjens behov och vilja; barnens
åsikter måste vägas mot omgivningens intresse. Barnets vilja hanteras även utifrån de normer
och värderingar som finns i samhället kring vad som är hälsosamt och bra för barn. Likt James
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och James (2004) tar upp finns det en samhällsidé om vad som är bra för barn generellt vilken
kuratorerna arbetar utifrån. Om barnet uttrycker att hen inte vill röra sig utanför hemmet
accepteras inte det valet utan barnet motiveras till att gå ut. Kuratorernas höga tilltro till
föräldrarnas åsikter kan ställas i kontrast till det Lindgren och Halldén (2001) hävdar angående
att barn framhålls som hjälpbehövande i relation till samhället samtidigt som de förstås som
autonoma och kompetenta i relation till sina föräldrar. I kuratorernas beskrivning förstås barns
som beroende av både samhället och föräldrarna.
Det kan vara svårt för ett barn att förstå vad som är syftet med en insats från habiliteringen
vilket leder till att barnet inte vill ta emot den:
Det är då jag tänker att man verkligen får motivera, för jag tänker att barn kan ju också
ha svårt att se ”vad får jag ut av det här?” de kanske bara ser hur det ser ut just idag
och ”nej, det vill jag inte” och då får man försöka göra det konkret. Det här abstrakta
som kommer längre fram eller vad det kan leda till.
I citatet ligger en omsorgstanke i botten vilken handlar att kuratorerna har ett ansvar att hjälpa
barnen att se syftet med att planera och få nya insatser. Det framgick i intervjuerna att
kuratorerna tycker att det är extra viktigt i kontakten med barn som har en intellektuell
funktionsnedsättning eftersom det kan ingå i funktionsnedsättningen att ha svårt att tänka och
planera långsiktigt. Tidigare forskning (Archard och Skivenes, 2009; Eriksson & Näsman,
2008; Halldén & Lindgren, 2001) framgår det att det finns två olika huvudprinciper som ska
tillvaratas i arbete som berör barn. Dels ska barnens bästa beaktas och dels ska barn har rätt att
uttrycka sina åsikter. Vidare visar studierna att det kan vara svårt att kombinera dessa två ideal
och att barnens åsikter ofta användes som ett komplement till vad som anses vara barnets bästa.
I kuratorernas berättelser syns även denna ambivalens. De ville synliggöra barnens åsikter
samtidigt som de uppfattar att deras arbete måste utgå från vad som de i sin bedömning anser
är mest fördelaktigt för barnets framtid.
Nivå av delaktighet
Inom beskrivningskategorin uppfattas barns delaktighet som att barnets åsikt ska höras men att
den vilja som uttrycks måste tolkas och värderas utifrån den bild som vårdnadshavarna ger av
barnets situation, kuratorernas egna bedömningar samt relateras till rådande samhällsnormer.
Barnens åsikter värderas inte som lika tillförlitliga som vuxnas. Uppfattningarna om barnen kan
förstås utifrån James och James (2004) beskrivning av den kulturella kontextens betydelse.
Utifrån kuratorernas beskrivningar om samhällsnormer framgår det att barn inte ses som
självständiga individer med förmåga att fullt ut göra en bedömning av sin egen situation vilket
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gör att deras åsikter och delaktighet hanteras som ett komplement till vuxnas kunskaper. Synen
på barnets delaktighet kompliceras även av att kuratorernas arbete på habiliteringen sker på
vårdnadshavarnas uppdrag. Kuratorerna måste därigenom ta stor hänsyn till det som anhöriga
uttrycker och vill. De har begränsade möjligheter att följa barnens viljor om de inte samstämmer
med föräldrarnas åsikter. Kuratorerna arbetar därmed mer utifrån ett föräldraperspektiv än att
se till barnens perspektiv.
Uppfattningen placerar sig nästan på den tredje nivån i Shiers (2001) delaktighetsmodell Barns
åsikter och synpunkter beaktas. Barnen får delta ta vid möten och den information som barnet
uttrycker menar kuratorerna ska beaktas vilket talar för att uppfattningen skulle motsvara den
tredje nivån i modellen Barns åsikter och synpunkter beaktas. Det som talar emot att
delaktigheten hamnar på den tredje nivån i modellen är att barnens viljor inte likställs med
kuratorernas och föräldrarnas åsikter. Barnen deltar i möten efter föräldrarna vilket innebär att
föräldrarna får tolkningsföreträde över barnen. I Shiers modell framgår det att på den tredje
nivån ska barnens åsikter ses som likvärdiga med andra faktorer. Genom att vuxenperspektivet
värderas högre än barnens perspektiv placerar jag beskrivningskategorin på den andra nivån.

5.4 Att se barnet som en självständig aktör
Denna beskrivningskategori belyser kuratorernas uppfattning om att barns delaktighet handlar
om att se barnen som självständiga aktörer som ska synliggöras och ha rätt att uttrycka sina
egna åsikter.
Barns delaktighet som rättighet
Några kuratorer menar att barns delaktighet och deras åsikter ska vara en självklar utgångspunkt
i arbetet. Barnet ska vara med och påverka om det inte finns starka skäl som motsäger det. En
kurator uttrycker att hon tycker att det är problematiskt att barns delaktighet i nuläget ofta
hanteras som en svårighet och att det är ett tankesätt som måste förändras:
[…] jag tror vi som professionella själva måste inse att vi inte ska se så mycket
svårigheter utan vi måste tänka det som en självklarhet och sen uppstår någonting så
får vi väl ta det därifrån för jag tror vi ganska snabbt hamnar i att ”nämen ska barnet
verkligen vara med?” istället för att vi tänker utifrån att barnet är med oavsett, tills vi
gör en bedömning att det absolut inte går. Så man försöker få med ett tankesätt tänker
jag. Jag kan ändå uppleva att det ganska ofta som barnet inte är involverat faktiskt och
då pratar jag inte bara habilitering utan för många andra möten också.
Ovanstående resonemang bygger på en uppfattning om att utgångspunkten i alla situationer ska
vara att barnet har rätt att vara närvarande och påverka de beslut som tas. Barnens deltagande
ses som en självklarhet som begränsas av att vuxna gör det till något komplicerat. Hon trycker
på barnens rätt att delta. En annan kurator berättar hur hon brukar göra när hon ska bjuda in till
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möten på habiliteringen. Hon beskriver hur hon har gjort speciella åldersanpassade bildkallelser
som hon brukar skicka ut till barn från ungefär två års ålder men att det även har skett att ännu
yngre barn fått en:
[…] Kan väl hända att vi har skickat en barnkallelse till en 1,5-åring men då är det
föräldrarna som får avgöra när de kan ta till sig det. Men de är också åldersanpassade
så vi har en för små barn upp till att de börjar i förskoleklass och sen är det då
skolbarnskallelser och sen ungdomskallelser.
Kuratorn utmärker sig från de andra informanterna genom att hon skickar kallelser till små barn.
Flertalet av kuratorerna berättade att de brukar börja bjuda in barnen från skolåldern eller uppåt
tonåren. Detta förklaras genom att hänvisa till traditioner och praxis inom habiliteringen. Några
av kuratorerna skickar inte ut någon kallelse till barnen utan bara till vårdnadshavaren som i sin
tur får besluta om barnet ska närvara. Näsman (2004) menar på att ålder är en socialt accepterad
anledning till att bortse från behovet av en individuell bedömning. Detta framgår även i
kuratorernas resonemang genom att flertalet väljer att inte träffa de små barnen alls. Det visar
att kuratorerna inte upplever att små barn har något att tillföra till mötet eller få ut av att delta.
När en av kuratorerna väljer att skicka ut en anpassad bildkallelse till en tvååring visar det att
hon uppfattar barnet som självständig aktör som har rätt att vara delaktig i sin egen vård.
Kuratorn i fråga arbetar med barn som har hörselnedsättningar. Hon skiljer sig därigenom från
de andra kuratorerna som även arbetar med barn med neuropsykiatriska och intellektuella
funktionsnedsättningar. Genomgående i intervjuerna fanns det en skillnad i hur kuratorn på
hörcentralen resonerade kring barnens delaktighet. Hon utgick från att barnen alltid skulle delta
vid möten vilket inte var lika säkert i de andra kuratorernas resonemang. En anledning till denna
skillnad kan vara att de barnen som kuratorn träffar har en form av funktionsnedsättning som
inte påverkar den kognitiva förmågan.
Barnet i centrum
I flera av kuratorernas svar kring vad barns delaktighet innebär återfinns det en uppfattning om
att det är viktigt att uppmärksamma och synliggöra barnet:
[…] vi har habiliteringsplaner och det är en jätteviktig plan utifrån vad behöver barnet
hjälp med och såklart vad vill den ha hjälp med för jag tänker att många av oss hamnar
i vad behöver barnet men frågar kanske aldrig vad vill barnet. Där tänker jag att det är
en viktig del att vi brukar dela upp oss så att vissa sitter med föräldrarna och jag kanske
sitter med barnet så att barnet verkligen får sin tid och sin chans till att svara på de här
frågarna helt utan någon inflytande av någon annan.
Kuratorn i citatet trycker extra mycket på att barnet måste få utrymme att resonera och tänka
fritt utan att påverkas av vuxna. Hon anser att barnen kan bli hämmade av att sitta i samma rum
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som sina föräldrar. Flera av de andra kuratorerna beskriver också att de delar upp barnen och
föräldrarna i olika rum men det skäl som framgår i intervjuerna är att det handlar mer om att
kunna tala fritt med föräldrarna, även om barnens åsikter också vägs in. Den uppfattning som
kuratorn i citatet ovan visar på skiljer sig genom att hon fokuserar mer på hur barnen ska få
möjlighet att uttrycka sig utan att vårdnadshavaren är med och påverkar. Hon gör även en
skillnad på att undersöka vad ett barn behöver och vad ett barn vill. Hon gör därmed en
uppdelning som kan liknas vid att arbeta utifrån ett barnperspektiv och barns perspektiv
(Halldén 2003). När samtalet kom in på om hon alltid arbetar på detta sätt framgick det att det
kunde vara komplicerat med några barn:
Så länge man känner att barnet kan kommunicera också, jag menar för vissa av våra
barn kan inte alls, utan det kan vara att det kanske bara är föräldrarna som kan läsa av
att de sitter och rör ögonen på ett visst sätt, det kan inte jag läsa av men det viktiga då
är kanske att barnet är med i samtalet men då får också anhöriga, föräldrar, vara med.
Att man inte delar upp det för jag har inte den kunskapen att jag kan läsa av det barnet.
Citatet visar på att en uppfattning om att det bästa och mest önskvärda hade varit att kunna
samtala med barnet i enrum men att det finns svårigheter att lyckas med detta när barnet har en
väldigt begränsad kommunikation. Den bild som ges stämmer överens med forskning (Cavet
& Sloper, 2004; Franklin & Sloper, 2009) som menar att barn med grava
kommunikationssvårigheter är de som främst förbises när det gäller barns delaktighet. Även
om kuratorn ovan söker barnets åsikter genom att ta hjälp av föräldrarna finns det en risk att ett
föräldraperspektiv tar över barnets perspektiv. Det går inte att säkerställa att det är barnets vilja
som förmedlas. Barnens självständighet och delaktighet begränsas av att det inte finns relevant
kompetens tillgänglig i mötet med de dessa barn. Flera av kuratorerna medger att de tycker att
det kan vara svårt att kommunicera med barn. De berättar att i socionomutbildningens
samtalsmetodiska kurser ingick varken barnsamtal eller samtal med personer som har en
funktionsnedsättning. Trots detta ställs det krav från lagstiftning och habiliteringen på att
kuratorerna ska arbeta för att alla barn ska vara delaktiga på samma villkor. Kuratorernas
upplevelse av att kommunikationssvårigheter är en begränsning för delaktigheten samstämmer
med Vis et al. (2012) resultat i studien om norska socialarbetares syn på vilka hinder som finns
för barns delaktighet.
Att utgå från barnets vilja
Flera av kuratorerna beskriver hur barns delaktighet är positivt för att det leder till att barnet får
vara med och bidra till att habiliteringens insatser blir välriktade och effektiva. En uppfattning
är att barnets åsikt är nödvändig för att kunna arbeta med barnen på ett framgångsrikt sätt:
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Det blir ju en bättre habilitering, för det går ju inte bara och jobba med något som man
tror är bra för ett barn utan att barnet har förklarat exakt vad som jag [barnet] tycker
är jobbigt, vad jag tycker att jag behöver, så det är jätteviktigt att det är deras saker och
ting fångas upp tidigt och att man jobbar åt rätt håll så att man hjälper barnet, så att
man inte jobbar här på sidan om med något som man tror blir bra och så är barnet inte
med på banan riktigt.
Citatet visar på en uppfattning om att inriktningen på arbetet måste utgå från det som barnet vill
och önskar. Samma kurator beskriver hur hon gör en skillnad på begreppen barnperspektiv och
barns delaktighet. Barnperspektivet förstår hon, likt Halldén (2003), som att man arbetar på ett
sätt som man tror gynnar barnen medan barns delaktighet handlar om att barnen ska få agera
som aktörer. Den uppfattning som synliggörs i resonemanget gällande barns delaktighet är att
hon utgår från att barnen ska få inta en aktiv roll och få vara med och styra över det arbete som
genomförs från habiliteringens håll.
Nivå av delaktighet
Barnen förstås inom denna uppfattning som självständiga aktörer som ska ha en möjlighet att
kunna uttala sig om alla de ämnen som barnet har en vilja att beröra gällande sin livssituation.
I beskrivningskategorin att se barnet som en självständig aktör är den gemensamma nämnaren
och uppfattningen att barn ska få inta en aktiv roll i sin habilitering. Barnets vilja ska synliggöras
och behandlas som en viktig utgångspunkt för det arbete och insatser som sätts in. De mål som
ställs upp i de individuella planerna ska utgå från barnens önskemål. Barnet förstås som en
viktig aktör i nuet, en human being, som får subjektstatus. Det som kan begränsa barnens
aktörskap är formen och graden av funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningen kan
innebära att kuratorerna känner att det är nödvändigt att använda sig av föräldrarna för att
kommunicera med barnen vilket leder till att barnet inte får möjlighet att självständigt uttrycka
sin vilja.
Denna uppfattning av barns delaktighet kan placeras in på den fjärde nivån i Shiers (2001)
delaktighetsmodell Barn involveras i beslutsfattande processer. Barnen får en självständig plats
och har möjlighet att påverka beslutsprocessen. Till skillnad från de tidigare nivåerna, och
uppfattningarna, likställs barnets åsikter vid vuxnas. De beslut som fattas sker i samråd med
barnet.

5.5 Habiliteringens direktiv om barns delaktighet
Avslutningsvis följer ett tema som inte går att se som en egen uppfattning men som utgör
kontexten för hur kuratorernas uppfattningar formas och har möjlighet att utvecklas.
Kuratorerna återkommer till att berätta om att barns delaktighet är ett område i utveckling och
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att det inte finns tydliga direktiv från habiliteringens håll kring vad det ska innebära. Några
kuratorer nämner att delaktighet lyfts fram som ett honnörsord i habiliteringens styrande
dokument men att det inte definieras vad det betyder. De uppger även att de fått veta av sin
arbetsgivare att de ska arbeta utifrån barnkonventionen men att det är otydligt vad det innebär
i praktiken. Kuratorerna tror att denna oklarhet kan ha förvärrats av att habiliteringen i nuläget
genomgår en omorganisering vilket har resulterat i att utvecklingsarbetet gällande exempelvis
delaktighet har fått stå tillbaka.
Enligt Shiers (2001) modell är det viktigt att professionella har möjligheter i form av resurser
och utrymme från organisationen för att de ska kunna arbeta med barns delaktighet. En annan
viktig del är att det finns tydliga direktiv från arbetsgivaren gällande vilka skyldigheter som
finns gällande barns delaktighet. En kurator berättar att hon tycker att det kan vara tidskrävande
att arbeta med barnens delaktighet:
Intervjuare: Finns den tiden tycker du?
Kurator: Inte alltid, nej det gör det inte. I det fallet så tror jag mera att vi bara bestämde
för att vi måste ge det en chans men nej det är klart att den tiden inte egentligen finns
det gör det inte. Man måste liksom prioritera sin tid på det man behöver göra.
I kuratorernas berättelser framstår det som om de har en relativt stor frihet att prioritera det
arbete som de tycker är viktigt. Det innebär att det är möjligt att arbeta för att utöka barns
delaktighet om de vill men att det då sker på eget initiativ och ansvar. Skyldigheterna för hur
habiliteringspersonalen ska arbeta med delaktighet är diffusa vilket leder till en osäkerhet och
att det blir upp till varje kurator att själv avgöra hur det ska implementeras.

6 Avslutande diskussion
Syftet med uppsatsen är att visa på olika uppfattningar och förståelser bland barnkuratorer kring
delaktighet för barn med funktionsnedsättningar. Det samlade resultatet av studien summeras
och presenteras under rubriker motsvarande de tre frågeställningarna, vilka studien baserats
uppå. Dessa lyder:
1. Hur definierar kuratorerna inom habiliteringen barns delaktighet?
2. Vilken form av barns delaktighet går att urskilja i kuratorernas beskrivning av deras
arbete?
3. Hur uppfattar kuratorerna betydelsen av barns delaktighet i relation till ett
omsorgsperspektiv?
Sedan följer en diskussion om betydelsen av teori- och metodvalen för resultatdelens
utformning. Avsnittet avslutas med att ta upp implikationer för det sociala arbetets
forskningsområde och praktik.
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6.1 Hur definierar kuratorerna inom habiliteringen barns delaktighet?
Studien resulterade i fyra beskrivningskategorier som tillsammans utgör utfallsrummet för hur
fenomenet barns delaktighet uppfattas och definieras av barnkuratorer inom habiliteringen. Den
första beskrivningskategorin att informera barnet synliggör en uppfattning som främst handlar
om att barn ska få information om sin livssituation. Informationen ska anpassas efter ålder,
mognad och funktionsnedsättning. Kuratorerna hävdar dock att det finns information som
barnet bör besparas eller skyddas ifrån. Inom den andra beskrivningskategorin att uppmuntra
barnets kommunikation betonades det att delaktigheten handlar om att stödja och uppmuntra
barn till att kommunicera. Kuratorerna visade på att en viktig del av delaktighet är att arbeta för
barnens mognadsprocess och utveckling till att bli självständiga i framtiden. I den tredje
beskrivningskategorin att vara ett komplement till vuxnas kunskap uppfattas barns delaktighet
som att barnets åsikt ska höras men att den vilja som uttrycks måste tolkas och värderas utifrån
rådande samhällsnormer om barnets bästa och omgivande vuxnas perspektiv på situationen.
Den sista beskrivningskategorin att se barnet som en självständig aktör innebär att kuratorerna
uppfattar att delaktigheten handlar om att barnen ska inneha en aktiv roll i sin habilitering.
Barnets vilja ska synliggöras och behandlas som en utgångspunkt för det arbete och insatser
som sätts in. Faktorer som begränsar delaktigheten är ung ålder och en grav
funktionsnedsättning.

6.2 Vilken form av barns delaktighet går att urskilja i kuratorernas beskrivning av deras
arbete?
Genom att utgå från Shiers (2001) Pathway to participation som yttre kriterium har
beskrivningskategorierna rangordnats från att som lägst motsvara den första nivån Att lyssna
på barnet och högst motsvara den fjärde nivån av delaktighet Barn involveras i beslutsfattande
processer i modellen. Genom att se till utfallsrummets helhet framgår det att kuratorernas arbete
främst motsvarar den andra nivån Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter. I
modellen beskrivs denna nivå av delaktighet som att den professionella arbetar för att stötta
barnet att utrycka sin vilja (Shier, 2001). Kuratorernas beskrivningar av sitt arbete visar på att
de på olika sätt söker barnens åsikter och försöker att aktivt involvera dem i sin habilitering. De
uppmuntrar barnen till att tala genom anpassad kommunikation. Även om den sista
uppfattningen Att se barnet som en självständig aktör når till den fjärde nivån av delaktighet
Barn involveras i beslutsfattande processer väger det inte upp den generella beskrivningen som
kuratorerna ger av sitt arbete. Kuratorernas sätt att resonera kring betydelsen av barns
delaktighet visar att det finns ambitioner som siktar mot de högre nivåerna i Shiers modell.
Kuratorerna strävar efter att synliggöra barnen och väga in deras åsikter men när de talar om
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hur de faktiskt arbetar framgår inte samma bild. Kuratorerna arbetar utifrån ett
helhetsperspektiv vilket leder till att barnens åsikter hamnar i skymundan för vuxnas åsikter.
Ytterligare en anledning till att delaktigheten inte når högre och barnens åsikter inte likställs
med vuxnas kan vara att kuratorerna upplever det som svårt att nå och tillvarata små barns eller
barn med grava funktionsnedsättningars vilja.
Avseende de aspekter som Shier (2001) benämner som möjligheter och skyldigheter i sin
modell verkar även habiliteringens verksamhet motsvara den tredje nivån i modellen, även om
det är lite otydligt formulerat enligt kuratorerna. Möjligheter visar sig genom att det finns
utrymme för kuratorerna att arbeta för att barnen ska kunna få delta vid habiliteringsplaner och
andra möten som påverkar arbetet. Det som talar emot att möjligheterna motsvarar den tredje
nivån är att väldigt mycket ansvar läggs på kuratorerna att själva hitta arbetssätt som inkluderar
barnen. Gällande skyldigheter är det lite tveksamt om habiliteringen kan anses ställa de krav
som motsvarar den tredje nivån av delaktighet. Enligt några av kuratorerna finns det riktlinjer
om att de ska arbeta utifrån barnkonventionen men några mer specificerade direktiv än så finns
inte. Merparten av kuratorsgruppen uppger att det efterfrågar tydligare styrning i frågan.
Kuratorernas möjlighet att implementera barnens delaktighet försvåras även av att de utifrån
sitt uppdrag behöver lägga stor vikt vid vårdnadshavarnas åsikter.

6.3 Hur uppfattar kuratorerna betydelsen av barns delaktighet i relation till ett
omsorgsperspektiv?
Kuratorernas beskrivningar om sitt arbete vittnar om att det finns en spänning mellan att arbeta
med barns delaktighet och att skydda barnen från att fara illa. Kuratorerna vill att barnen ska
hållas informerade om sin situation samtidigt som de vill undvika att barnen ska inkluderas i
frågor som uppfattas som svårhanterliga. Å ena sidan framhålls barnens subjektstatus och
aktörskap som viktigt och å andra siden beskrivs barnen som skyddsbehövande och som att de
är i behov av vägledning. Kuratorernas omsorgsinställning samstämmer med den konstruktion
av barn som barndomssociologerna hävdar råder i samhället. Barnens behov av omsorg
motiveras bland annat genom att de har svårt att ta tillvara sina egna intressen och tänka
långsiktigt. Barnens ålder och funktionsnedsättning används som argument för att de behöver
omhändertas och motiveras till sådant de inte vill. Kuratorernas intervjusvar ger uttryck för att
de litar mer på vårdnadshavarnas beskrivningar än barnens. Barnens behov av omsorg
legitimerar att föräldrarna får ett stort utrymme i kontakten med habiliteringen. Kuratorerna
uppfattar även att deras uppdrag är att de ska utgå från föräldrarnas vilja. I flera fall arbetar
kuratorerna utifrån ett barnperspektiv snarar än ett barns perspektiv och i vissa fall får även ett

43

föräldraperspektiv dominera. De kuratorer som trycker på att barnen ska ses som självständiga
aktörer visar på hur de försöker förändra synen på barn och betona deras autonomi. De utgår
från att habiliteringens insatser blir bättre och mer effektiva om barnen får vara med och
formulera de mål som styr arbetet.
Sammanfattning
Kuratorerna definierar att delaktighet sammantaget handlar om att barn ska: informeras om sin
situation, uppmuntras till att kommunicera, komplettera vuxnas kunskaper och få uttrycka sina
åsikter. Kuratorerna strävar efter att synliggöra och inkludera barnen i beslutstagande men i
deras beskrivningar av sitt arbete når de till den andra nivån i Shiers modell Barn får stöd i att
uttrycka sina åsikter och synpunkter. Avslutningsvis resulterar det omsorgsperspektiv
kuratorerna har till att vuxnas åsikter får ett stort utrymme på bekostnad av barnens egna åsikter.

6.4 Betydelsen av teorival
Studiens utgår från en fenomenografisk vetenskapsansats och resultatet analyserades med hjälp
av två teorier: Barndomssociologin och Harry Shiers (2001) delaktighetsmodell Pathway to
participation.
Bardomssociologins perspektiv innebar att kuratorernas syn och konstruktion av barnen blev
en viktig del i analysen. Begreppen human becoming och human being samt uppdelningen av
barnperspektiv och barns perspektiv bidrog till att synliggöra hur kuratorerna å ena sidan ser
barnen som ofullständiga individer i utveckling som är beroende av vuxenvärlden och å andra
sidan som självständiga aktörer. Teorin tar även upp hur ålder får betydelse för konstruktionen
av barnet. Funktionsnedsättning är däremot en faktor som inte betonas specifikt av
barndomssociologin. Därmed begränsades en mer ingående analys avseende betydelsen för hur
olika grader och former av funktionsnedsättningar påverkar kuratorernas uppfattningar av
delaktighet även om det framgår som en viktig aspekt i resultatet. En tänkbar lösning hade varit
att lägga till en teori från forskningsfältet disability studies i den teoretiska referensramen.
Disability studies handlar om att synliggöra hur funktionsnedsättningar förstås och framställs i
samhället vilket hade varit användbart i denna studie. Tillsammans med barndomssociologins
koncentrering på konstruktionen av barn hade det öppnat upp för en intersektionell analys av
interaktionen mellan två kategoriseringar: barn och funktionsnedsättningar. Avsaknaden av en
teori som rör specifikt funktionsnedsättningar eller funktionshinder innebär att studiens resultat
framförallt förklarar och synliggör hur delaktigheten övertas av ett omsorgsperspektiv genom
att visa hur barn konstrueras som omsorgsobjekt. Genom att reflektera över teorivalens
betydelse inser jag att studien kom att främst betona hur konstruktionen av barn påverkar
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kuratorernas uppfattningar av barns delaktighet. Faktorn funktionsnedsättning fick inte det
utrymme som initialt var tänkt med studien.
Pathway to participation användes för att visa på vilken delaktighetsnivå som kuratorerna
beskrev i sitt arbete. Modellen bidrog med att det var de professionellas, kuratorernas, nivå av
öppenhet inför delaktigheten som stod i centrum. Modellen tar även upp organisationens
betydelse för arbetet med att göra barn delaktiga vilket ledde till att ett extra tema skapades i
resultatdelen Ett område i utveckling. Därmed synliggjordes att kuratorerna anser att arbetet
försvåras på grund av att det är otydligt vad som förväntas av dem. En delaktighetsmodell som
kunde används för att komplettera Shiers modell var Harts (1992) delaktighetsstege (se bilaga
1). Harts modell tar upp att betydelsen av att ge information vilket var ett ämne som kuratorerna
talade mycket om. Det gjordes dock en bedömning att analysen riskerade att bli spretig med för
många teoretiska utgångspunkter.

6.5 Betydelsen av metodologiska val
Att studien genomfördes med hjälp av intervjuer innebar att det var kuratorernas egna
beskrivningar och ord som analyserades i resultatet. Det som undersöktes var således deras
beskrivningar av hur de resonerar och arbetar. För att undersöka hur de faktiskt integrerar barns
delaktighet i sitt dagliga arbete hade en observationsstudie varit bättre lämpad. Syftet med
studien var dock att urskilja och visa på olika uppfattningar bland barnkuratorer kring barns
delaktighet vilket bäst fångas genom samtal i form av en intervju.
Det insamlade materialet bearbetades sedan genom en fenomenografisk analysmetod.
Metodvalet innebar att resultatet presenterades i form av olika uppfattningar och definitioner
av barns delaktighet. Analysen bidrog med att driva på en behövlig kondensering av det
omfattande material som intervjuerna genererade. Genom att söka efter uppfattningar i
transkriberingarna kunde irrelevant material sorteras bort. Denna gallring innebar dock att vissa
intressanta ämnen som uppkom i materialet, exempelvis diskussioner om ansvarsfördelning
mellan myndigheter och etiska dilemman som kuratorerna ställs inför, behövde sorteras bort.
De gick inte att kategorisera in under olika uppfattningar.

6.6 Implikationer för forskning och praktik
Studiens bidrag till forskning är att den ger en ökad inblick i hur de som arbetar med barn med
funktionsnedsättningar i den svenska habiliteringsverksamheten uppfattar barns delaktighet.
Enligt kuratorerna handlar barnens delaktighet om att barn ska informeras, kommunicera,
kunna komplettera vuxenperspektivet men även få agera som självständiga individer. Genom
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att använda en fenomenografisk analys i kombination med barndomssociologin och Shiers
delaktighetsmodell framgår det att barnen dels uppfattas som självständiga aktörer, subjekt,
som ska ha möjlighet till att påverka sin habilitering och dels ses som objekt som behöver
beskyddas och utvecklas för att kunna vara delaktiga. Barnen får vara med och bidra med sina
åsikter men de får sällan besluta eller styra över de insatser som habiliteringen erbjuder. Barns
ålder och grad av funktionsnedsättning är två aspekter som framträder som starka faktorer vilka
påverkar nivån av delaktighet som erbjuds. Kommande forskning inom området kan
vidareutveckla betydelsen av graden och formen av funktionsnedsättning för hur barns
aktörskap konstrueras med hjälp av diskursanalys eller teorier från exempelvis disability
studies. Ytterligare en möjlighet är att undersöka hur barn med funktionsnedsättningars
delaktighet uppfattas och tillvaratas av socialarbetare som inte är specialiserade på
funktionsnedsättningar inom exempelvis socialtjänsten. Slutligen vore det intressant att
undersöka mer kring vad barnen med funktionsnedsättningar själva önskar att deras delaktighet
skulle innebära.
Avseende praktiska implikationer för socialt arbete visar studiens resultat att det finns ett visst
mått av osäkerhet bland kuratorerna gällande hur de ska arbeta för att implementera barns
delaktighet i sitt arbete. De önskar att området ska utvecklas och förtydligas. Studien
uppmärksammar att föräldrar får mycket av kuratorernas uppmärksamhet vilket innebär att ett
föräldraperspektiv tar över barns perspektiv. Utifrån att det i barnkonventionen och lagstiftning
framgår att barnets inställning ska beaktas i beslut är det problematiskt att barnens anhöriga är
de som ofta står i centrum för habiliteringens insatser. Det framgår även i definitionen av
habilitering (Socialstyrelsen, 2007b) att målet för habiliteringen är att ett barn ska kunna leva
ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Studien är tänkt att bidra till vidare
diskussioner om vilket perspektiv som i realiteten styr insatserna inom habiliteringen och det
sociala arbetet. Ytterligare en aspekt är att kuratorernas skilda förståelse av vad barns
delaktighet innebär står i kontrast till målet om lika vård som framgår i Patientlagen 1 kap. 6 §
1 st. Delaktigheten framstår som den varierar mellan kuratorerna gällande hur de resonerar
kring både ålder och funktionsnedsättningens betydelse. Det skulle behövas en samordning
gällande hur kuratorerna arbetar med barnen angående exempelvis att skicka ut barnkallelser
och barnens deltagande i möten.
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Bilagor
Bilaga 1: Harts Delaktighetsstege

Bildkälla: (Shier, H. 2001:3)
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Bilaga 2: Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

•
•
•
•
•
•
•

Begreppsdefinition

•
•
•
•

Implementering

•

•
•

Vilka barn

•
•

Delaktighetens betydelse

•

•

•
•

Ålder?
Utbildning?
Vilket år tog du examen?
Vad har du arbetat med tidigare?
När började du arbeta på Habiliteringen?
Kan du kort beskriva vad som ingår i dina
arbetsuppgifter?
Vilken form av funktionsnedsättningar har de barn
som du träffar?
När jag säger ”barns delaktighet”- vad tänker du
på spontant?
Kan du beskriva en situation när du upplever att
du lyckades få ett barn att vara delaktig?
Kan du beskriva en situation när du upplever att
du misslyckades med att få ett barn att vara
delaktig?
Vid vilka möten brukar du vilja att barnet är med?
Eller inte är med?
Använder du några hjälpmedel eller speciella
metoder för att kunna prata med barn? Vilka och
hur arbetar du med dessa? Barn utan
kommunikation?
Tar du hjälp av föräldrarna för att kommunicera
med barnet? I vilken situation?
Pratar du någon gång med barnet utan att någon
förälder är med? I vilken situation? Om barnen
inte vill att du ska berätta för föräldrarna vad som
sagts, hur gör du då?
Vad tar du hänsyn till när du ska bedöma om ett
barn är tillräckligt moget/ kapabelt för att kunna
vara med och påverka beslut som de berörs av?
Spelar vilken och graden av funktionsnedsättning
någon roll? På vilket sätt?
Hur agerar du om du skulle märka att barnens
vilja skiljer sig från föräldrarnas? Kan du ge ett
exempel på när det hände och hur agerade du?
Hur agerar och resonerar du om din professionella
bedömning av vad som är barnets bästa skiljer sig
ifrån barnets egna önskemål. Kan du ge ett
exempel när det hände och hur agerade du?
Vad tänker du är positivt med barns delaktighet?
För barnet/dig?
Finns det några negativa aspekter eller risker som
du ser det med att jobba för att barnen ska vara
delaktiga?
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•

Organisation

•
•

Övrigt

•

Finns det några svårigheter med att arbeta med att
barn ska vara delaktiga?
Finns det, enligt dig, tydliga ramar och
förväntningar på hur du ska arbeta kring barns
delaktighet från Habiliteringen?
Brukar ni prata om de här frågorna på din
arbetsplats?
Finns det något du vill tillägga eller är det något
svar du skulle vilja vidareutveckla?
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Bilaga 3: Informationsbrev till enhetschefer
Uppsala Universitet,
Sociologiska institutionen,
Socionomprogrammet

Till enhetschefer inom Habiliteringen

En förfrågan om deltagande i studie
Jag är en socionomstudent som nu ska påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker jag olika
uppfattningar kring vad det innebär att arbeta för att barn ska vara delaktiga i sin vård. Studien
fokuserar på kuratorers egna erfarenheter av att arbeta med att barn ska vara delaktiga och
undersöker förståelser av vad det innebär. Genom studien hoppas jag kunna utveckla kunskaper
om hur barnkonventionens och andra styrdokuments riktlinjer kring barns delaktighet förstås
av de som arbetar i praktiken. Förhoppningen är att bidra till att utveckla arbetet kring hur barn
med funktionsnedsättningar kan inkluderas i sina vårdinsatser.

Du tillfrågas därav, som enhetschef, vid Habiliteringen om tillstånd till att genomföra en
intervjustudie med en barnkurator på din enhet. Jag kommer totalt intervjua fem kuratorer från
olika enheter inom regionen. Intervjuerna är tänkta att genomföras under vecka 15 och 16 och
vara ca 45 minuter. Intervjuerna kommer spelas in och transkriberas.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt för personalen och kan när som helst, utan särskild
förklaring, avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och min
handledare kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras och särskilt
samtycke att delta kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer.

Med vänliga hälsningar
Elin Arnoldsson
Socionomstudent

Telefon: 070-XXX XX XX
E-post: xxxx@hotmail.com
Handledare: Siv-Britt Björktomta
E-post: xxxx@soc.uu.se
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Bilaga 4: Informationsbrev till kuratorer
Uppsala Universitet,
Sociologiska institutionen,
Socionomprogrammet

Till barnkuratorer inom Habiliteringen

En förfrågan om deltagande i studie

Jag är en socionomstudent som nu ska påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker jag olika
uppfattningar kring vad det innebär att arbeta för att barn ska vara delaktiga i sin vård. Studien
fokuserar på kuratorers egna erfarenheter av att arbeta med att barn ska vara delaktiga och
undersöker förståelser av vad det innebär. Genom studien hoppas jag kunna utveckla kunskaper
om hur barnkonventionens och andra styrdokuments riktlinjer kring barns delaktighet förstås
av de som arbetar i praktiken. Förhoppningen är att bidra till att utveckla arbetet kring hur barn
med funktionsnedsättningar kan inkluderas i sina vårdinsatser.

Du tillfrågas därav, som kurator, vid Habiliteringen om du vill delta i en intervjustudie. Jag
kommer totalt intervjua fem kuratorer från olika enheter inom regionen. Intervjuerna är tänkta
att genomföras under vecka 15 och 16 och vara ca 45 minuter. Intervjuerna kommer spelas in
och transkriberas.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta.
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och min handledare kommer åt
det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras och särskilt samtycke att delta
kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer.

Med vänliga hälsningar

Elin Arnoldsson
Socionomstudent

Telefon: 070-XXX XX XX
E-post: xxxx@hotmail.com
Handledare: Siv-Britt Björktomta
E-post: xxxx@soc.uu.se
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Bilaga 5: Samtyckesblankett

Försäkran om samtycke
Medverkan i intervju till examensarbete om kuratorers uppfattningar kring barns delaktighet.

• Jag har förstått syftet med studien och är medveten om vad min
medverkan innebär.
• Jag kan självständigt bestämma över mitt deltagande vilket också innebär
att jag kan avbryta min medverkan när som helst utan att motivera varför.
• Jag ger mitt samtycke till att studenten, dock inga andra personer, endast
får använda materialet till uppsatsen.

Plats och datum: …………………………………………………………………….

Underskrift: …………………………………………………………........................

Namnförtydligande: ……………………………………………………..................
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