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Sammanfattning 

Människor med kognitiva svårigheter är en bred målgrupp med varierande problematik. 

Forskning om målgruppen finns och intresset för målgruppen har ökat. Föräldrar med 

kognitiva svårigheter finns däremot inte omnämnda i någon större uträckning i forskningen. 

Den här studien är en litteraturstudie som fokuserar på föräldrar med kognitiva svårigheter 

och deras interaktion med förskola/skola. Den teoretiska utgångspunkten är 

socialkonstruktionism. Goffmans stigmateori används för att lyfta fram det komplexa i att 

leva med en funktionsnedsättning. Studien problematiserar faktorer som påverkar mötet och 

hur föräldrarna uppfattar interaktionen med förskolan/skolan. Lärarnas perspektiv får också 

ett visst utrymme men studien gör anspråk på att främst använda ett föräldraperspektiv. 

Föräldrarna strävar efter att uppfattas som normala människor där begreppet normala ska ses 

som något som är vanligt, något att jämföra något annat med. Målgruppen blir som föräldrar 

indelade i ett flertal kategorier av professionella. Den här studien lägger fokus på lärarnas 

kategorisering. Föräldrarnas sociala nätverk lyfts fram som betydande. Slutsatsen är att det i 

vissa interaktioner mellan föräldrar med kognitiva svårigheter och förskola/skola finns 

problem som grundar sig i oförståelse från båda parter. Detta skulle kunna minskas med ökad 

kunskap om människor med kognitiva svårigheter hos lärarkåren.  

Sökord: kognitiva svårigheter, stigma, föräldraförmåga, interaktion, skola  

Abstract 

People with cognitive difficulties are a wide group with different kinds of problems. There are 

some researches about the group and the interest in doing research with this group has 

increased. But there is not so much research on the category as parents. This study is a 

literature review and the focus is on parents with cognitive difficulties and their interaction 

with preschool and school. The theoretic starting point is social constructionist. Goffman’s 

stigma concept is the analysis tool that is used to explain the complex in living with 

disabilities. The study analyses the kind of factors that affect the meeting and how the parents 

perceive the interaction. The teacher’s perspective is also presented although this study claims 

to use a parent perspective. Parents strive to be perceived as normal human. The concept of 

normal should be seen as something to compare anything else with. The group is as parents 

divided into a number of categories by professionals, in this study the focus is on teacher's 

categorizations. The importance of parents own social network is discussed. The conclusion is 

that in some cases there is a problem in the interaction between parents with cognitive 

difficulties and the teachers. This basically depends on lack of understanding from both sides. 

This could be reduced with increased knowledge about people with cognitive difficulties 

among teaching staff. 

Keywords: cognitive difficulties, stigma, parental skills, interaction, school 
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1. Inledning 
Studien inleds med en bakgrund till ämnesområdet som också förklarar varför ämnet är 

relevant och aktuellt att studera. Därefter presenteras syftet med studien och dess fyra olika 

frågeställningar. Slutligen ges en begreppsförklaring med de begrepp som är mest relevanta 

och som kommer att användas i studien.  

 

1.1. Bakgrund 

Genom historien har människor med funktionsnedsättning behandlats på olika sätt (Ineland 

m.fl. 2009:28). Under 1900-talet befann sig människor med funktionsnedsättning ofta inom 

institutionsvård och steriliseringspolitik var rådande under flera decennier (Engwall 2004:72-

75). Ineland m.fl (2009) beskriver funktionshinderpolitiken i stort från 1980-talet och menar 

att mycket positivt har hänt under de senaste decennierna. Race (2007) gör en jämförelse 

mellan ett antal länder, däribland Sverige, när det gäller hur dessa har arbetat med människor 

som har en funktionsnedsättning. Han menar att Sverige kommit långt i utvecklingen när det 

gäller att integrera dessa människor i samhället. Det är enligt honom och andra forskare av 

betydelse att inte bara ledande politiker varit delaktiga i arbetet utan även föreningar så som 

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB). Personer med 

funktionshinder har fått ökad delaktighet i samhället och Brusén och Printz menar att 

människor med funktionshinder sannolikt aldrig haft det så bra som idag (Brusén och Printz 

2006:9). Även normaliseringsbegreppet har haft betydelse för utvecklingen enligt Race 

(2007).  

        Det finns en strävan att alla ska ses som jämlika medborgare. Människor med kognitiva 

svårigheter har ibland en önskan, precis som många andra människor, om att bli föräldrar. 

Trots en strävan om en handikappvänlig politik vilket Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, kan ses som uttryck för, infinner sig här ett komplext dilemma i 

relation till föräldraskap. Det handlar om ifall människor med kognitiva svårigheter ska få 

vara föräldrar och samtidigt ha vårdnaden om sina barn. I detta finns åsikter om ett 

tillfredsställande föräldraskap (Killén 2000) samt krav på föräldraförmåga från samhället för 

att barnen, som också i vissa kontexter kan ses som en utsatt grupp i och med sitt familjeband, 

ska få en så gynnsam uppväxt som möjligt. 

        Flera forskare har inriktat sig på att studera klassifikationen och diagnossättande när det 

gäller funktionsnedsättning däribland James C Harris (2006) som diskuterar detta ingående i 

två av sina studier om intellektuell funktionsnedsättning. I sin studie menar han att diagnoser 

och klassificeringar fyller flera syften. De är till för sjukvård, stödberättigande insatser, skola, 

forskning och inom lagstiftning (Harris 2006:46). I en studie nämns att definitionen av 

”mental retardation” har ändrats nio gånger under de senaste hundra åren i USA. Termen 

mental retardation har numera ersatts av ”learning disabilities”. Genom att betona utveckling 

under uppväxten och göra ”learning disability” till ett problem i utvecklingen som börjar 

tidigt i livet så skiftas fokus till att se att personen anpassar sig och växer som person (Harris 

2006:4).  

        Forskning om människor som har kognitiva svårigheter, med inriktning på sociala och 

mänskliga rättigheter är relativt ny (Llewellyn m.fl. 2010:2). Den tog sin början i slutet på 



5 
 

1980-talet. Tidigare hade den mer haft ett medicinskt perspektiv och en pessimistisk syn på 

målgruppen som föräldrar (Llewellyn m.fl. 2010:2).  

       Den här studien använder sig av ett föräldraperspektiv men berör även barnperspektivet 

då det är starkt förankrat i Sverige bland annat genom lagstiftning (Föräldrabalken 6 kap. 1§, 

Socialtjänstlagen 2001:453). Föräldrarnas situation, beteende och mående påverkar även deras 

barn. Lisbeth Pipping är en kvinna som växte upp med en utvecklingsstörd mamma och två 

systrar. Hon skildrar sin barndom i en roman (2004) med ett tydligt barnperspektiv och den 

romanen är en av ett flertal föräldraporträtt som blivit högaktuella i Sverige. I boken beskriver 

hon detaljer ur sin barndom vilka enligt författaren tyder på ett föräldraskap som inte räckte 

till. Hon problematiserar i boken också socialtjänstens uttryck om sin mamma som att hon 

”gjorde så gott hon kunde”, vilket kan ses som en ingång till resonemanget i senare avsnitt 

som behandlar ett tillfredsställande föräldraskap (Pipping 2004).  

        Enligt Ineland (2004) finns det tre perspektiv på föräldrar med utvecklingsstörning. För 

det första finns barnperspektivet som fokuserar på barnets trygghet, uppväxt och 

utvecklingsvillkor. Sedan finns föräldraperspektivet som innefattar medborgerlig status och 

rätten att skaffa barn. Slutligen finns samhällsperspektivet som behandlar frågor om vad 

samhället har för ansvar för att göra utvecklingen gynnsam för både föräldrar med 

funktionsnedsättning och deras barn (Ineland 2004:139).  

        En del av föräldraskapet handlar om att hantera relationen till barnens skola. Att 

samarbetet mellan föräldrar och skola är gynnsamt är betydelsefullt för barns uppväxt 

eftersom barn spenderar en stor del av sin barndom där. I samarbetet mellan föräldrar och 

professionella kan dock problem uppstå. Hafstad och Øvreeide (2013) anser att när relationen 

mellan föräldrar och barn betraktas som ett hot mot barnets utveckling så påverkas 

interaktionen till föräldrarna. De största svårigheterna i att hjälpa barnets omsorgspersoner 

menar författarna ligger i ensidig lojalitet mot barnet, den professionella hållning till vad som 

är bra för barn samt viljan att hjälpa (Hafstad och Øvreeide 2913:202). 

        Forskning med inriktning på föräldrar med kognitiva svårigheter finns det en del om. Det 

har dock inte funnits någon forskning som specifikt fokuserat på målgruppens interaktion med 

skolan. I flera artiklar har interaktionen nämnts i föregående men har aldrig fått huvudfokus 

varför denna litteraturstudie behandlar ämnet.   

 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att genom en kunskapsöversikt belysa hur föräldrar med kognitiva 

svårigheter interagerar med skolan/förskolan. I och med att det är en kunskapsöversikt är det 

vad som framgår av tidigare forskning som studien baseras på. Studien vill undersöka om 

interaktionen är problematisk eller om den fungerar tillfredsställande. Detta görs genom en 

litteraturstudie som både utgår från generell kunskap om målgruppen och fokuserar på 

interaktionen med skolan. Studien vill också undersöka hur stor betydelse interaktionen har 

för målgruppens förståelse av sitt föräldraskap.  

 

1.3. Frågeställningar 

• Hur upplever föräldrarna kontakten med professionella överlag samt med lärare på 

förskolan/skolan? 
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• Hur ser samhället och lärare på förskola/skola på människor med kognitiva svårigheter 

som föräldrar?  

• Vilka faktorer kan påverka interaktionen mellan föräldrar med kognitiva svårigheter 

och förskolan/skolan? 

• Hur påverkar interaktionen med förskolan/skolan föräldrarnas förståelse av sitt 

föräldraskap?  

1.4. Begrepp  

Kognitiva svårigheter är ett samlingsbegrepp som innehåller olika nivåer av svårigheter och 

intellektuella förmågor hos människor. En del människor i målgruppen har en 

utvecklingsstörning, andra har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket innebär att de 

diagnostiserats med autism, aspergers syndrom, ADHD eller ADD (Bruno 2013:13). Vissa 

har diagnosticerats med flera funktionsnedsättningar (Hindberg 2003:63), vilket gör att ett 

samlingsbegrepp som kognitiva svårigheter blir enklare att använda. Dessa diagnoser är 

ibland osynliga men kan bli uppenbara vid situationer som upplevs stressiga (Bruno 2013:13).               

0000Begreppet kognitiva svårigheter används generellt i hela uppsatsen såvida inte 

forskningen uttryckligen avser endast en bestämd kategori av människor, exempelvis 

människor med en utvecklingsstörning. I dessa fall kommer det att stå utvecklingsstörning, 

vilket inte ska likställas med kognitiva svårigheter men ska ses som en del av kategorin. En 

person som har ett IQ på 70 eller lägre uppfyller kriteriet för att ha en utvecklingsstörning. 

Personer bedöms som svagbegåvade om de har IQ på 71 upp till 85.  

        Människor med kognitiva svårigheter är en heterogen grupp, deras intellektuella 

svårigheter varierar stort i och med att de kan vara spridda över hela begåvningsskalan. 

Svårigheterna kan praktiskt uppdagas vid organisering, planering och problemlösning. Det 

kan också förekomma svårigheter med att hantera ekonomin. Tidsuppfattning är något som 

ofta brister hos målgruppen i vissa situationer. Vardagliga rutiner som att äta vid en viss 

tidpunkt eller att gå och lägga sig i tid blir svårt att upprätthålla. Vid ett föräldraskap blir det 

ytterligare en svårighet när barnen ska äta och läggas på bestämda tider. Även läxläsning med 

barnen kan vara problematiskt (Olson och Springer 2006:18, Killén 1994:151). Att passa tider 

vid möten eller att få iväg barnen till skolan i tid är något som framförallt blir aktuellt i den 

här studien. I en tidsskrift som tidigare publicerats och riktat sig till människor med autism 

och aspergers syndrom uttrycks också svårigheten med sociala kontakter, bland annat då med 

förskole- och skolpersonal (Empowement 2009:5).      

        Studien fokuserar på eventuella svårigheter i en interaktion. Frågan om diagnossättning 

ter sig onödig i det sammanhanget. Under studiens gång har det framkommit flera 

kategoriseringar som utifrån studiens syfte är mer intressanta att resonera kring än kliniska 

diagnoser.      

2. Teori 
Här presenteras studiens teoretiska utgångspunkt vilken är socialkonstruktionism. Därefter 

beskrivs Goffmans stigmabegrepp som också används under analysavsnittet för att bättre 

belysa kategoriseringar i termer av normalitet och avvikelse som kan bli aktuella vid en 
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funktionsnedsättning. Socialkonstruktionism och stigmabegreppet används för att frilägga de 

perspektiv som framgår av den tidigare forskningen.  

2.1. Socialkonstruktionism 

Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism, ett perspektiv som betonar hur 

viktig interaktionen är för vår förståelse och kunskap. Kenneth J. Gergen menar att 

socialkonstruktionism har sitt ursprung i att nå kunskap, förståelse och mening med mänskliga 

relationer (Gergen 2008:1427–1431). 

         Berger och Luckmann sägs ha lagt grunden för socialkonstruktionismen. Varje 

människa uppfattar sin egen verklighet och kunskap och tar den för given. Den kan komma att 

ifrågasättas när ett problem dyker upp (Berger och Luckmann 2010: 10 ff). Språket menar 

författarna ses som koordinaterna i livet och samhället och fyller det med meningsfulla objekt. 

Vardagslivet är en intersubjektiv värld vilket betyder att världen delas med andra. I 

drömvärlden är människan ensam men vardagslivets värld är lika verklig för människan själv 

som för andra människor runt omkring honom eller henne. Människan existerar inte utan 

interaktion med andra men alla har olika sätt att se på den gemensamma världen. Ibland råkar 

människorna i konflikt. Commonsense-kunskap är den kunskap som människan delar med 

andra under vardagslivets normala självklara rutiner. Den tas för given som verklighet. 

Vardagslivet i sig indelas i två delar, en som uppfattas som rutinmässig och en som innebär 

problem av olika slag. Vardagslivet lämnas inte utan fylls istället på med mer kunskap 

(Berger och Luckmann 2010:10–40). För att dra paralleller till den här studien så kan det 

handla om att lärarens egen verklighet är skolan. Läraren intresserar sig därmed för elever 

eftersom det tillhör lärarens dagliga liv. Allt som hon eller han är van vid att göra uppfattas 

som rutinmässigt, att exempelvis undervisa barn, samverka med andra lärare och ha 

utvecklingssamtal med föräldrar. När en förälder med kognitiva svårigheter blir den andra 

parten så kan problem uppstå. Med fokus på interaktionen mellan lärare och föräldrar med 

kognitiva svårigheter kan socialkonstruktionismen dels belysa språket men också hur var och 

en har olika uppfattningar om verkligheten, vilket kan skapa problem i interaktionerna. 

        Människor uppfattar världen genom utbyte med andra människor och med hänsyn till 

sociala, historiska och kulturella sammanhang. I vår kommunikation med andra människor 

tolkar vi världen. Payne (2005) betonar att det inte handlar om något rationellt tänkande 

(Payne 2005:240). Burr (1995:4) delar hans uppfattning och menar att allt som vi förstår är 

historiskt och kulturellt relativt. Vetskapen om hur världen fungerar härstammar ur historiskt 

och kulturellt betingade sociala processer. Burr utvecklar resonemanget genom att säga att vår 

dagliga interaktion till andra människor skapar vår version av kunskap. Det är inte individen 

ensam som skapar förnuft, kunskap, känslor och moral utan det sker i relationer till andra 

(Gergen 2008:1427–1431). Det är också därför som språket har stor betydelse (Burr 1995:4). 

Det bör också tilläggas att då funktionsnedsättning kan ses som en social konstruktion är 

innebörden av den beroende av den sociala kontext som den befinner sig i. 

Funktionsnedsättning är kontextburet vilket kort betyder att synen på funktionhindret är 

påverkat av hur vi ser på människans fysiologiska, psykologiska och sociala förhållanden i 

olika kontexter. Våra föreställningar är inte objektiva och blir det heller aldrig. (Lindqvist 

2011:44).  

        När något identifieras så ger du något en identitet. Identifieringen hänger samman med 
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dess syfte (Burr 1995:26–30). Att tala om exempelvis en människa som oansvarig, vilket 

utvecklas i senare avsnitt, ges formen av en statisk egenskap vilket enligt 

socialkonstruktionismen blir problematisk. 

        Det har framkommit ur materialet att det finns en maktaspekt i interaktionen mellan 

föräldrar med kognitiva svårigheter och förskola/skola. Den kommer delvis att förklara vår 

förståelse av interaktionen. Socialkonstruktionister menar att kategoriserandet av människor 

som exempelvis högutbildade kan användas för att stödja ojämlika maktstrukturer genom att 

påstå att ojämlika förhållanden är rättvisa eller naturliga mellan dem (Burr 1995:62).  

2.2. Goffmans stigmabegrepp   

Beroende på kontext kan en funktionsnedsättning ibland innebära en stigmatisering. Ett 

stigma är enligt Goffman något som är avvikande, vilket skulle kunna vara en 

funktionsnedsättning av något slag (Goffman 2011:11). Människor med kognitiva svårigheter 

skulle i vissa situationer och relationer kategoriseras som en utsatt grupp, en stigmatiserad 

sådan. Om stigmat blivit synligt för en annan människa kan ett flertal fördomar och åsikter 

väckas.  

        Goffmans (2011) teori om begreppet stigma används i denna studie för att belysa att 

kognitiva svårigheter i vissa kontexter och för en del människor, kan uppfattas som 

stigmatiserande. Kort kan det sägas att stigmat kan delas in i fyra grupper; stigma som funnits 

sedan födseln, förvärvat stigma, stigma som inte alltid syns och stigma som i stort sett alltid är 

synligt i relation till andra. Varje samhälle avgör själv vilka kategorier av människor som ska 

finnas och vilka attribut som ska gälla för varje kategori (Goffman 2011:9). Det är viktigt att 

understryka i relation till andra eftersom det är i den interaktionen människor kan erhålla ett 

stigma. Även socialkonstruktionisterna beskriver relationen till andra då exempelvis 

identiteten förändras i interaktion med andra. Goffman diskuterar begreppet passering som 

handlar om att försöka dölja sitt stigma. Att ha kognitiva svårigheter är ett livslångt handikapp 

men inget stigma som alltid är synligt. För en del människor vill den stigmatiserade, i det här 

fallet en förälder med kognitiva svårigheter, dölja sina svårigheter till exempel för förskole- 

och/eller skolpersonal. Flertalet föräldrar med kognitiva svårigheter kan förmodligen passera 

som en förälder utan funktionsnedsättning, i alla fall i början av interaktionen, då begreppet 

omfattar olika nivåer av svårigheter. Det är många fördelar med att framstå som ”normal”, 

vilket gör att alla stigmatiserade någon gång försöker passera som det (Goffman 2011:82–84). 

Det är enligt Goffman begreppet social identitet som gör att vi kan tala om stigmatisering 

(Goffman, 2011:117). Varje samhälle avgör vad som krävs för att klassificera in en människa 

i en kategori, samt vilka egenskaper som är normala för den kategorin. Goffman skiljer på 

virtuell och faktisk social identitet där det förstnämnda är förutfattade meningar om en 

människa från en annan. Den faktiska sociala identiteten är en samling av de egenskaper som 

människan verkligen besitter. Vidare nämner Goffman att människor kan tillhöra flera 

kategorier men att de inte alla är den ”verkliga” gruppen. Den verkliga gruppen är den som 

verkligen kan diskreditera den stigmatiserade (Goffman 2011:124). Om en människa 

förefaller skilja sig från sin grupp där han eller hon blivit kategoriserad som normal blir denne 

en utstött människa. Människan blir stämplad och det i sig innebär ett stigma (Goffman 

2011:9–10). Enligt Goffman (2011) kan alla med ett stigma tillhöra en egen grupp. Det är den 

grupp som de stigmatiserade, enligt talesmännen för gruppen, av naturliga skäl tillhör.       
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Stigmat kan även användas som något positivt genom att erbjuda tillhörighet i en grupp som 

människan inte hade haft tillgång till utan sitt stigma.  

        Stigmat kan vara väl synligt eller mindre synligt beroende på kontexten. Skammen som 

ibland finns hos människor med stigma finns alltid i bakgrunden då han eller hon har en insikt 

om att ha en egenskap som andra inte har. Människan med stigmat gör gärna upp en egen bild 

av sig själv där stigmat är mindre synligt (Goffman 2011:15). När en människa upptäcker 

negativt värderat stigma finns det flera handlingar att utföra. Dels kan människan försöka att 

rätta till sitt stigma så att det inte syns, det vill säga passerar. Andra anstränger sig för att klara 

av aktiviteter som andra inte tror att han eller hon skulle klara av. En tredje väg är att skylla 

allt som gått fel i livet på sitt stigma och således använda det som en ursäkt (Goffman 

2011:16–17). När en ”normal” människa och en stigmatiserad människa möts kan den 

stigmatiserade människan känna sig osäker på hur han eller hon kommer att bli identifierad 

och mottagen. Den stigmatiserade kan känna sig bedömd efter minsta småsak. Detta 

sammantaget gör att många stigmatiserade intar en försvarsposition. För ”normala” människor 

ligger det nära till hands att låta den stigmatiserade passera som någon av de kategorier av 

människor de vanligtvis möter (Goffman 2011:27). 

        Ineland, Molin och Sauer tar upp Goffmans stigmateori och beskriver den som ” (…) ett 

värdefullt bidrag till förståelsen av hur utvecklingsstördas sociala position och status skapas” 

(Ineland, Molin och Sauer, 2009:79). 

         

3. Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens metodval samt hur data samlats in. Även 

analysverktyget beskrivs ingående. Avsnittet avslutas med en diskussion om forskningsetiska 

riktlinjer och tillämpningen av dessa i studien. 

3.1. Litteraturstudie 

Studien är en litteraturstudie. Metoden valdes för att kunna beskriva kunskapsläget inom 

ämnesområdet föräldrar med kognitiva svårigheter och deras interaktion med skolan/förskolan 

(Eriksson Barajas m.fl. 2013:25). Empirin i studien är därmed andras forskning. En 

förutsättning för att kunna välja litteraturstudie som metod var att det fanns tillräckligt med 

tillförlitliga studier i ämnet att studera. Efter ett antal sökningar bedömde jag att det gjorde 

det. Inriktningen mot förskola/skola var dock mindre dokumenterat vilket jag kommer att 

problematisera i senare avsnitt. 

        Studien eftersöker en bredare och mer generell kunskap än jag skulle ha kunnat få fram 

själv genom att använda en annan metod. Detta gör att jag valt att göra en litteraturstudie 

framför att använda egenhändigt insamlad empiri. Förhoppningen är att bringa nytt ljus över 

föräldraskapet som helhet hos målgruppen samt vilka svårigheter dessa människor möter i sin 

vardag i relation till förskola och skola. 

        Svårigheten med att göra en empirisk studie i form av exempelvis strukturerade 

intervjuer, är att det i sådana fall skulle inbegripa två olika slags respondenter. Dels lärarnas 

perspektiv och dels föräldrarnas perspektiv. Socialkonstruktionism handlar om 

konstruktioner, kommunikation och hur vi tolkar världen genom sociala, kulturella och 

historiska sammanhang. Därför är det värdefullt att ha både professionella och föräldrarnas 
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perspektiv för att fånga hela interaktionen. En interaktion med bara en part i 

kommunikationen ger ingen fullständig bild. Därför ansåg jag att det skulle bli för omfattande 

med en intervjustudie. Intervjuas brukare öppnar sig även en del andra problem såsom urval 

och etiska riktlinjer vilka kan vara svåra att tillgodose på ett bra sätt inom begränsningen i en 

studentuppsats på denna nivå. En kvantitativ ansats med exempelvis enkäter skulle inte fånga 

känslan som omringar det eventuella stigma som finns hos målgruppen på ett sätt som 

kvalitativa intervjuer gör. Att få tillgång till tidigare forskning med kvalitativa intervjuer som 

bas för föräldrarnas åsikter gör att svaren på mina frågeställningar blir fylligare. Vad gäller en 

deltagande observation förs inte åsikter fram om interaktionen från någon av parterna medan 

den pågår vilket skulle göra att resultatet varken besvarade syftet eller frågeställningarna.   

3.2. Insamling av texter 

Studien är uppbyggd i tre delar; kognitiva svårigheter, kognitiva svårigheter och föräldraskap, 

föräldrar med kognitiva svårigheter och deras interaktion med skolan. Studierna som 

inkluderats i analysen har på olika sätt varit relevanta för dessa delar. Kriterierna har handlat 

om föräldraskap, kognitiva svårigheter och föräldraskap samt föräldrasamarbete i skolan. 

Kriterierna föräldraskap och kognitiva svårigheter och föräldraskap generellt har analyserats 

först och därefter har relationen till skolan bearbetats. Studier som exempelvis behandlat 

föräldrasamarbete överlag har inkluderats i analysen då ingen studie enbart fokuserat på 

föräldrar med kognitiva svårigheter och deras interaktion med skolan. I några studier som 

behandlat föräldrasamarbetet med skolan har det nämnts olika kategorier av föräldrar med 

vilka lärarna mött svårigheter i samarbetet med. Kategorin föräldrar med kognitiva 

svårigheter finns inte omnämnda i dessa studier men det kan tänkas att studierna i flera fall 

ändå problematiserat målgruppen omedvetna om föräldrarnas funktionsnedsättning, varför de 

studierna också har inkluderats. Detta resonemang utvecklas vidare under resultatavsnittet. 

Bristen på forskning om interaktionen har även lett till att exempelvis studier om föräldrar 

med kognitiva svårigheter och deras interaktion med professionella överlag inkluderats.  

        Datamaterialet har samlats in genom att läsa vetenskapliga artiklar. Dessa har påträffats 

genom sökning på Uppsalas universitetsbibliotek www.ub.uu.se och LIBRIS. Sökorden som 

använts och vid behov kombinerats är exempelvis kognitiva svårigheter, utvecklingsstörning, 

intellektuell funktionsnedsättning, skolan och stigma. Jag har också sökt litteratur på engelska 

och då använt mig av sökord som: intellectual/learning disability/disablities/difficulties, 

mental retardation, parents och parenthood. Det finns en rak översättning på begreppet 

kognitiva svårigheter som på engelska är cognitive difficulties. Begreppet verkar dock ännu 

inte fått genomslag i forskningen då närmast ingen relevant forskning fanns att tillgå för 

denna studie vid en sökning på det begreppet. Endast en användbar studie kom fram med 

hjälp av det sökordet. Den är skriven av svenska forskare vilket kan ses som en indikation på 

att begreppet ännu inte fått något genombrott internationellt. När jag fått fram ett antal 

sökträffar har jag valt ut de som funnits tillgängliga i fulltext genom Uppsala universitet och 

var vetenskapligt granskade publikationer. Jag har därefter läst abstracts och då sett om de 

varit relevanta för min studie. För att hitta mer litteratur har jag studerat referenslistorna i 

varje relevant artikel. Även formella dokument som reglerar skolan, så kallade läroplaner, har 

använts.  

http://www.ub.uu.se/
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3.3. Avgränsningar 

Avgränsning av artiklarna har skett genom att artiklar äldre än 30 år exkluderats, vilka ändå 

varit ett mindre antal då forskning om den här målgruppen som föräldrar är tämligen ny. 

Studier som inbegripit föräldrar med barn på gymnasieskola har uteslutits. Fokus har lagts på 

föräldrar som haft barn i förskola och/eller grundskola.   

3.4. Under arbetets gång 

3.4.1. Analysverktyg 
För att analysera resultaten i litteraturstudien har  kvalitativ innehållsanalys använts. Studien 

har en induktiv ansats vilket betyder att vetenskapliga artiklar samlas in, som i denna studie 

ses som datakällor, för att sedan analysera fram ett resultat (Bryman 2002:22). Bryman (2002) 

nämner att begreppet ”teori” ska användas sparsamt då vissa forskare mer utvecklar empiriska 

generaliseringar vilket det i bästa fall kan vara tal om i den här studien. Studien gör inga 

anspråk på att vilja arbeta fram en ny teori (Bryman 2002:22–23). Eftersom studien är 

induktiv valdes vad Hsieh och Shannon (2005) benämner som en konventionell 

innehållsanalys. Den här typen av innehållsanalys används vanligtvis när tidigare forskning är 

begränsad. Teman och kategorier är inte valda i förväg utan får komma ur texten under 

arbetets gång. Allt datamaterial läses för att få en helhetsbild och därefter genomförs kodning. 

När ett antal koder utarbetats kategoriseras dessa i olika grupper (Hsieh och Shannon 

2005:1279).     

3.4.2. Reflektioner 

Under studien har det förts löpande anteckningar om olika idéer som uppkommit och länkar 

som används i ett skede längre fram. En forskningsdagbok har förts om vad som gjorts under 

dagen för att enklare kunna återuppta arbetet dagen efter (Bryman, 2007:457).  

        Litteraturen har analyserats utefter vad som är relevant för frågeställningarna och syftet i 

studien med hjälp av en schematisk sammanställning. Där har författare, problemet/syftet med 

litteraturen, metoden och till sist resultatet redovisats. Artiklarna som valts ut är de som varit 

mest relevanta utifrån sökorden.  

        Ett problem som tillstött är att det finns relativt få texter om föräldrar med kognitiva 

svårigheter att tillgå vilket gör att resultatet blir mindre generaliserbart. Ännu mindre finns det 

om specifikt interaktionen mellan målgruppen som föräldrar och skolan. Enligt Ineland, 

Molin och Sauer är det främst amerikaner och britter som forskat kring området familjer och 

barn med utvecklingsstörning vilket således medför att dessa länders politiska klimat och 

samhällsstrukturer påverkat resultaten (Ineland m.fl. 2009:138). Att ett resultat av en 

litteraturstudie kan bli att ämnet måste undersökas vidare är dock ett resultat i sig. Att ämnet 

måste undersökas mer berättar dessvärre inte om det finns acceptabla riktlinjer eller 

eventuella brister i skolan. Om interaktionen är tillfredsställande, det vill säga att både 

föräldrarna med kognitiva svårigheter och lärare på förskola/skola är nöjda med interaktionen, 

borde det ändå uppmärksammas eftersom samarbetet med skolan har påverkan på varje 

människa. 

        En annan farhåga var att det skulle bli svårt att dra slutsatser om en interaktion om de 

vetenskapliga artiklarna främst belyste den ena partens åsikter. För att få en helhetsbild 

behövs information från både föräldrarna med kognitiva svårigheter och från lärare på 
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förskola/skola. Att tolka endast en sida ger inte förståelse för interaktionen i samma 

utsträckning eftersom helheten saknas. Utan kontext är det lätt att tolkningen blir snedvriden. 

Det fanns dock en mindre del forskning som omfattade båda perspektiven på olika sätt vilket 

redogjorts för under tidigare avsnitt. 

3.5. Etiska dilemman 

3.5.1. Principer 

Eftersom inget fältarbete har gjorts har en undersökning kring etiska dilemman i första steget 

inte behövts göras. Däremot finns en skyldighet att vid en litteraturstudie försäkra sig om att 

grundläggande etiska frågor har bearbetats i de studier som ingår. I svensk forskning finns 

bland annat följande principer som en forskare bör följa. Det är dels informationskravet där 

forskaren berättar om undersökningens syfte, att deltagarnas medverkan är frivillig och att de 

har rätt att avbryta sin medverkan i studien när som helst. De ska också få reda på vilka 

moment som ingår. Sedan finns samtyckeskravet där deltagarna själva bestämmer om de vill 

delta eller ej, är personen minderårig kan vårdnadshavares godkännande krävas. Det finns 

också ett konfidentialitetskrav som innebär att uppgifterna som framkommer om deltagarna i 

studien ska behandlas konfidentiellt. Slutligen finns nyttjandekravet om att uppgifter gällande 

enskilda deltagare endast får användas i den studien det är tänkt och får inte föras vidare 

(Bryman, 2007:440–441). Vid forskningsstudier har jag i den mån det är möjligt försökt se 

om kraven varit uppfyllda. I de enstaka fall då den vetenskapliga artikeln i sin tur hänvisat till 

en annan studie som varit svåråtkomlig att nå i original har jag tvingats förlita mig på att 

artikelförfattaren undersökt om originalförfattaren arbetat utefter traditionella etiska riktlinjer. 

I och med att nästan all litteratur inhämtades genom Uppsala universitetsbibliotek kan det 

också ses som en kvalitetsstämpel då det endast skett sökning på vad de anser är 

vetenskapliga artiklar. 

3.5.2. Kriterier för bedömning av studien  

Inom kvantitativ såväl som kvalitativ forskning används ofta begreppen reliabilitet och 

validitet. I en litteraturstudie är reliabilitet och validitet endast i viss mån applicerbart vilket 

har gjort att jag istället använt andra begrepp för den här studien. Vid kvalitativ forskning 

föreslår flera forskare att studier ska värderas utifrån andra kriterier än reliabilitet och validitet 

(Bryman 2002:258). Istället föreslås två andra begrepp att använda - trovärdighet och äkthet. 

Då detta som tidigare nämnts är en litteraturstudie blir alla dessa begrepp mest användbara i 

andra hand. Begreppen trovärdighet och äkthet är skapade för att författarna ansåg att 

begreppen reliabilitet och validitet förutsätter att det går att komma fram till en enda bild av 

den sociala verkligheten. I begreppet tillförlitlighet ingår det inte att fastställa en social 

verklighet, men finns de flera så ska dessa beskrivas. Det är ändå beskrivningen som avgör 

hur pass acceptabel den är för andra människor. Genom att säkerställa att forskningen 

genomförts enligt de regler som finns och att rapporteringen av resultaten delgetts de som är 

en del av den sociala verklighet som beskrivits så att de kan bekräfta att forskaren uppfattat 

dem rätt, skapas tillförlitlighet i resultatet (Lincoln och Guba (1985) och Guba Lincoln (1994) 

i Bryman 2002:258).  

        Begreppet äkthet inbegriper ett antal kriterier att överväga. Först och främst handlar det 

om att se ifall forskaren gett en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som studerats. Att 
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förhålla sig kritisk till en forskare görs i den här studien bland annat genom att belysa att en 

annan forskare kan ha kommit fram till något annat, se exempelvis diskussionen under 

analysavsnittet som förs mellan Hindberg och Ineland. Ontologisk autencitet och pedagogisk 

autencitet är två begrepp som kan reflekteras över direkt i studien. Det första begreppet 

handlar om ifall de människor som presenterats i resultatet blivit hjälpta i sin förståelse av sin 

sociala situation och den sociala miljö som de befinner sig i. Det andra begreppet frågar sig 

om deltagarna i studien fått en bättre bild av hur andra människor i samma sociala miljö 

upplever sin situation. Den här studiens ena frågeställning består av hur interaktionen med 

förskolan/skolan, där förskolan/skolan får ses som deltagarnas gemensamma miljö, påverkar 

föräldrarnas förståelse av sitt föräldraskap. Studien är inte främst skriven för föräldrar med 

kognitiva svårigheter även om den har ett föräldraperspektiv. Den är snarare tänkt att riktas 

till professionella, främst lärare. Förhoppningen är att problematiken som finns i interaktionen 

mellan föräldrar med kognitiva svårigheter och lärare blir mer synlig. En önskan är därmed att 

bringa mer förståelse till lärarna om föräldrarnas sociala miljö.  

        Katalytisk autencitet och taktisk autencitet är de två sista kriterier inom begreppet äkthet 

som nämns. De behandlar frågor om studien har gjort så att människorna som deltagit kan 

förändra sin situation och om studien bidragit till att deltagarna fått bättre möjligheter att 

utföra de åtgärder som krävs. Genom att komma med förslag på förbättringar och peka på 

kunskapsbrister för lärarkåren är det relevant för studien. (Lincoln och Guba (1985) och Guba 

Lincoln (1994) i Bryman 2002:261).  

4. Resultat 
Under detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som för studiens analys anses relevant.  

Studien är en litteraturgenomgång och därför är tidigare forskning studiens empiri. Empirin 

består av delar ur 17 stycken studier vilka alla på olika sätt uppfyllt minst en av 

inklusionskriterierna som tidigare presenterats under metodavsnittet. Det blir opraktiskt att 

dela upp studien efter traditionella riktlinjer där tidigare forskning, resultat och analys 

behandlas i separata avsnitt. Istället är dessa tre avsnitt integrerade under denna del av 

studien. Avsnittet är uppdelat i tre delar där första delen behandlar kognitiva svårigheter, den 

andra delen kognitiva svårigheter vid föräldraskap och slutligen detta tillsammans i 

interaktion med förskola/skola. I avsnittet inkluderas vissa fakta om lagstiftning, 

konventioner, socialstyrelsens riktlinjer och skolans läroplaner. 

4.1. Kognitiva svårigheter 

Människor med kognitiva svårigheter som har diagnos har beroende på sina svårigheter rätt 

att få insatser enligt LSS. LSS-lagstiftningen ska främja jämlika levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhället (Hindberg 2003:46). Människor med kognitiva svårigheter som erhållit 

diagnos finns beskrivna i den första av tre personkretsar som LSS 1 § kräver för att insatser 

enligt lagen ska beviljas (LSS 1993:387 Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade).  

         Att inte alla med kognitiva svårigheter fått en diagnos gör det svårt för de professionella 

inom socialt arbete att utveckla generella stöd- och hjälpinsatser menar Hindberg (2003). 
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Vidare menar Hindberg (2003) att människor med en utvecklingsstörning inte alltid själva kan 

identifiera sitt handikapp. Dessa behöver hjälp utifrån för att förstå detta (2003:66–67). 

Hindberg (2003) nämner dock en studie där hundratio personer med lindrig 

utvecklingsstörning blivit följda under en trettio års period. Människorna där menade att 

etiketten utvecklingsstörning var kränkande och så pass stigmatiserande att det ledde till 

förlorad självkänsla (Hindberg 2003:71). Att förlora sin självkänsla är problematiskt och 

något som diskuteras återigen under kognitiva svårigheter och föräldraskap. Huruvida och i 

vilken utsträckning var och en av dessa människor behöver hjälp att förstå sitt handikapp 

problematiserar inte Hindberg (2003:66–67), vilket kan ses som en brist i argumentationen. 

Hindberg (2003) fortsätter med att uttrycka att hjälpen till människor med utvecklingsstörning 

kan tänkas bli kränkande. Författaren menar dock att för att undvika att samhället ställer för 

höga krav på målgruppen behöver dennes intellektuella begränsningar vara kända både för 

människan själv och för dennes omgivning (Hindberg 2003:65). Det kan dock vara svårt att se 

hur alla i målgruppen skulle kunna uttrycka för samhället att vissa krav är för stora. I en 

senare del presenteras deras önskan om att bli normala, vilket kan ses som ett motsägelsefullt 

resonemang som ändå samma författare gör (Hindberg 2003:70).  

        Hindberg (2003) menar ändå att människor utan insikt om sin funktionsnedsättning 

riskerar att bli förvirrade, arga och förneka sina problem vilket senare kan leda till en dålig 

självbild (Hindberg 2003:73). Frågan blir då om en omedvetenhet gällande sin 

funktionsnedsättning kan leda till en dålig självbild. Oavsett benämningen på 

funktionsnedsättning är människan med kognitiva svårigheter medveten om att han eller hon 

är annorlunda. Om medvetenheten om sitt handikapp inte finns verkar det mindre troligt att 

det i sig skulle leda till en dålig självbild. Den dåliga självbilden uppstår dessutom i en 

jämförelse vilket målgruppen uppges ha svårigheter att genomföra.              

4.2. Kognitiva svårigheter och föräldraskap 

 

4.2.1. Ett ifrågasatt föräldraskap 

Att bli föräldrar anses av många vuxna människor som en rättighet. Frågan många 

professionella ställer sig är om föräldrar med kognitiva svårigheter ska bli föräldrar och få 

behålla vårdnaden om barnet. (Llewellyn m.fl. 2010: förord samt Bertilsdotter Rosqvist och 

Lövgren 2012:58).  I artikel 23 i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning erkänns alla personer med funktionsnedsättning rätten att bilda familj på 

grundval av båda parters medgivande och fria vilja. De får fritt bestämma antalet barn och hur 

lång tid det ska finnas mellan barnen. Vidare ska inget barn skiljas från sina föräldrar endast 

med anledning av att den ena eller båda föräldrarna har en funktionsnedsättning (Artikel 

23:70). Att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning existerar 

visar att det finns en tanke om att, åtminstone en del av människorna med 

funktionsnedsättning, är kapabla till att vara föräldrar. Konventionen inbegriper både 

människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Att konventionen skriver ut att 

vårdnaden om ett barn inte får fråntas föräldern endast på grund av förälderns 

funktionsnedsättning ger en antydan om hur samhällets attityd ser ut. Det verkar som att om 

en människa har en funktionsnedsättning är han eller hon inte lämplig som förälder. En del 

professionella verkar alltså ha utdömt ett föräldraskap endast utifrån förälderns 
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funktionsnedsättning vilket är problematiskt då gruppen är så heterogen. 

        Lewin (2011) anser att det inom LSS-verksamheten är ovanligt att människor med 

funktionsnedsättning bildar familj och föreslår att det borde finnas en beredskap för detta. 

Föräldraskap har ännu inte problematiserats vid insatser såsom exempelvis när målgruppen 

bor i en bostad med särskilt stöd och service (Lewin 2011:103). Det finns dock insatser som 

kontaktperson och eller kontaktfamilj, vilka kan beviljas enligt LSS och som kan gynna den 

enskilde i sin föräldraroll. Dessa insatser får ibland kompletteras med SoL eftersom barn utan 

funktionsnedsättning inte kan få insatser beviljade enligt LSS (Hindberg 2003:46). Lewin 

(2011) tror att anledningen till att föräldrar med kognitiva svårigheter inte syns i 

lagstiftningen beror på att gruppen är liten (Lewin 2011:103). Det skulle kunna vara en 

anledning till varför det inte är uppmärksammat i större utsträckning och att det därmed inte 

finns mycket stöd till målgruppen som föräldrar. Booth och Booth (1998) menar istället att 

föräldrar med kognitiva svårigheter är en stor grupp men att den inte finns i statistiken. 

Författarna tror att gruppen växer och kommer fortsätta att göra på grund av bland annat 

ändring av attityder gällande sexualitet och större möjligheter för eget boende samt ökad 

delaktighet i samhället (Booth och Booth 1998: förord).  

        Eftersom lagstiftningen omfattar föräldrar med kognitiva svårigheter i begränsad 

utsträckning sänder det signaler till samhället om att kategorin inte existerar. Föräldrar med 

kognitiva svårigheter presenteras inte för professionen i den kontexten vilket får 

följdverkningar. Föräldrar med utvecklingsstörning som är en del i kategorin kognitiva 

svårigheter, omtalas inte heller i dessa ordalag i litteraturen menar Hindberg (2003). 

Författaren har en teori om att detta kan bero på att en del professionella väljer att inte låtsas 

om vetskapen om att föräldern har dessa svårigheter. Hindberg (2003) tror att detta har sin 

grund i en omsorg om föräldern eftersom utvecklingsstörning har blivit ett skällsord 

(Hindberg 2003:73). Ett annat antagande är att den uteblivna kategoriseringen ”föräldrar med 

kognitiva svårigheter” finns i många andra kategorier. Det skulle kunna göra att tillhörighet 

till ytterligare en kategori kan upplevas som onödig. Ännu en kategori av föräldrar tillfogar 

möjligtvis inte något användbart perspektiv. Ett medvetet kategoriserande är det ofta 

forskningen som skapar för att uppnå ökad kunskap. 

         Att bli ifrågasatt i sitt föräldraskap berör frågan om vilka föräldrafunktioner som krävs 

för att bli en tillfredsställande förälder. Booth och Booth (1998) menar att förvånansvärt lite 

forskning gjorts på området om vad ett tillräckligt föräldraskap är (Booth och Booth 1998:18).  

Det finns en del forskning kring föräldraskap och föräldrars förmåga i förhållande till vilka 

grundläggande behov ett barn har för att växa upp. Det är de kognitiva och känslomässiga 

föräldrafunktionerna som ses som viktigast. Killén (1994) presenterar ett antal centrala 

föräldrafunktioner (Killén 1994:159). Föräldrarna måste ha förmågan att uppfatta barnet 

realistiskt, tillfredsställa barnets känslomässiga behov (och inte tvärtom), ha realistiska 

förväntningar på barnets förmåga, engagera sig positivt i samspel med barnet, ha empati, 

prioritera barnets behov före sina egna samt känna egen smärta utan att för den skulle skjuta 

över frustrationen på barnet (Killén 1994:159–175). Även en god självkänsla är en 

förutsättning för att föräldern ska uppnå ett tillräckligt bra föräldraskap. Författaren menar att 

ju bättre självkänsla föräldern har, desto större sannolikhet är det att föräldraskapet blir 

tillfredsställande (Killén 2000:36).  

        Booth och Booth (1994) presenterar internationell forskning som visar att mellan 40-
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60% av föräldrar med kognitiva svårigheter förlorar vårdnaden om sina barn (Booth och 

Booth (1994) i Llewellyn m.fl. 2010:107). Om föräldrar med kognitiva svårigheter brister i 

sina förmågor är det främst vanvård som deras barn utsätts för. Även fysiska skador, som kan 

uppstå om föräldern inte skyddar sitt barn från farliga situationer, kan upptäckas på barnet. 

Föräldraskapet är en krävande uppgift och föräldrar med kognitiva svårigheter kan i vissa fall, 

om än utan intention, skada sina barn (Killén 1994:150). När för höga krav ställs uppstår det 

en stress. Den kan sedan leda till handlingsförlamning och inadekvata problemlösningar 

(Killén 2000:16–17) Detta kan sedan få förödande effekter och i vissa fall förmodligen vara 

en bidragande orsak till att föräldern inte kan skydda eller ta hand om sitt barn på lämpligt 

sätt. Killén (1994) ger exempel på att föräldern kanske uppmärksammar att barnet har feber 

men att detta inte leder till tanken om att barnet behöver behandling för sin åkomma. Det är 

alltså inte ett medvetet val från föräldrarnas sida att inte ge sitt barn behandling (Killén 

1994:151). 

4.2.2. Kontakten med myndigheter  

Samarbete mellan olika professionella har blivit ett begrepp som omfattar mycket av det 

arbetet som utförs hos socialtjänsten i Sverige idag (Socialstyrelsen 2013:33). När en mamma, 

med eller utan kognitiva svårigheter, blir medveten om sin graviditet och får barn finns det 

flera instanser att få hjälp och stöd ifrån utifrån vilken ålder barnet befinner sig i. Det finns 

bland annat BVC (barnavårdscentral), öppen förskola och förskola/skola (Hindberg 

2003:194–199). Dessa personer har i och med sitt yrke enligt 14 kap. SoL en skyldighet att 

meddela socialtjänsten om de känner oro för att ett barn eventuellt far illa. Det är 

socialtjänsten som gör barnavårdnadsutredningar i Sverige när de misstänker att ett barn far 

illa. De professionella grupper som ovan nämnts kan bli tillfrågade om ett omdöme angående 

föräldraförmågan vid en barnavårdnadsutredning.  

        Det skulle kunna tänkas att en del föräldrar med kognitiva svårigheter som varit föremål 

för en barnavårdsutredning kan uppfatta att alla professionella som en enhet är negativt 

inställda till föräldraskapet. Om en förälder med kognitiva svårigheter (eller för den delen 

utan) fått ett dåligt bemötande inom exempelvis MVC, förlossningen och BVC finns risken 

att detta bemötande även fortsättningsvis färgar förälderns syn på interaktionen med 

professionella överlag. Lärarna på förskolan/skolan är troligtvis nästa professionella yrkeskår 

de har en interaktion med vilket gör att bemötandet från tidigare professionella behöver vara 

tillfredsställande.  

4.2.3. Nätverkets betydelse 

En kvalitativ studie gjord på Island mellan åren 1994-1995 inbegrep en liten grupp 

utvecklingsstörda mödrar med fokus på forskning om familjenätverkets stödjande roll i dessa 

människors liv. Resultatet av studien blev att mödrar med kognitiva svårigheter är beroende 

av sitt familje- och släktnätverk (Traustadottir och Björg Sigurjonsdottir 1994:83–99). En 

fråga som studien väcker är om lagstiftningen från början tänkt att människor med kognitiva 

svårigheter ska ha stöd från sitt nätverk för att få ut det bästa möjliga av statens stödinsatser. 

Det borde inte behövas eftersom att alla inte har ett nätverk och därmed kan få svårt att hävda 

sin förmåga som förälder. Nätverkets betydelse i Sverige framhävs av att 

barnavårdsutredningar sker utifrån modellen som kallas BBIC, barns behov i centrum. 
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Familjens nätverk är en del i den så kallade triangeln i BBIC (Socialstyrelsen 2013:15).  

        Hindberg (2003) återberättar en intervju med en normalbegåvad kvinna, mormor Eva 

som har en dotter, Anna och ett barnbarn, Linda, båda med lindrig utvecklingsstörning. 

Hindberg menar att Eva personifierar det familjenätverk som professionen tycker att det är så 

viktigt att samarbeta med när det kommer till målgruppen (Hindberg 2003:173). Hindberg 

berättar hur Eva under sin dotters uppväxtår känt en oro över att inte räcka till som förälder. 

Hon berättar att hennes dotter aldrig gick i särskolan eftersom läkaren avrådde från det då hon 

kunde bli ”stämplad”, vilket också Goffman (2011:11) bekräftar kan hända om en människa 

bär ett stigma. Redan när Anna låg på förlossningen fick Eva uppleva professionens åsikt 

genom att höra ”Ni borde väl ha sett till att det här aldrig hänt. Och varför stannade ni inte här 

längre?”, när Eva var tvungen att lämna förlossningen efter ett tag på grund av sitt arbete 

(Hindberg 2003:174). Även Anna upplevde deras attityd precis som Eva gjort. När det var 

dags för Anna att åka hem med sin dotter var ingen hjälp ordnad som Eva hade bett om. 

Annas lägenhet, som hon bodde i tillsammans med Lindas pappa Olof, var i dåligt skick. Eva 

beskriver sitt barnbarn Lindas uppväxt som full av oro, ångest och frustration för henne själv. 

Hon berättar om de många kontakterna hon har tvingats ta med professionen då Anna inte 

kunnat göra det själv. Vidare nämner hon det svåra i att hjälpa Anna utan att kränka henne 

(Hindberg 2003:181). 

        Forskarna menar att stödet från moderns familjenätverk är avgörandet för om hon ska få 

behålla sitt barn. Vidare menar de att i och med utvecklingen av sociala stödinsatser från 

professionella har familjenätverket fått en ny uppgift. De som tidigare endast hjälpte 

mödrarna att uppfostra sina barn får numera även företräda och assistera dem i kontakter med 

sociala myndigheter och professionella hjälpare (Traustadottir och Björg Sigurjonsdottir 

1994:92). Annan forskning motbevisar dock nätverkets betydelse då föräldrar med kognitiva 

svårigheter ses som mer isolerade än andra föräldrar (Booth och Booth 1998:200–205). 

       Llewellyn m.fl. (2010) berättar om de många program som finns för att stödja barn för att 

de ska må bra och vara trygga. Däribland nämns förskolan som ett exempel. Författarna 

menar att föräldrarna uppenbart inte är de enda omsorgsgivarna om sina barn. Barn är istället 

uppväxta inom nätverk av utökad familj och institutioner. Trots detta nätverk finns en tendens 

att bortse från det hos professionen när det kommer till föräldrar med kognitiva svårigheter. 

Föräldrarna med kognitiva svårigheter ses istället som isolerade individer som ensamma har 

hela ansvaret att fostra sina barn. Nätverket räknas hos föräldrar utan någon form av 

funktionsnedsättning men inte hos föräldrar med kognitiva svårigheter, vilket enligt 

författarna är ett skäl till att många barn till dessa föräldrar blir omhändertagna (Llewellyn 

m.fl. 2010:50). 

        Varför föräldrar med kognitiva svårigheter internationellt ses som isolerade individer är 

intressant eftersom andra föräldrar inte ses som sådana utan där finns flera omsorgspersoner 

kring barnet som har betydelse. Här krävs förmodligen vetskap om den kulturella kontexten 

för att erhålla en förklaring, något som det i denna studie inte finns utrymme för att inhämta 

men som ändå bör nämnas. 

        Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är forskningen av Booth och Booth (1998) av 

intresse då de betonar kontextens betydelse. De diskuterar det sociala nätverket och räknar 

upp ett antal familjemedlemmar som kan vara delaktiga i att fostra ett barn till föräldrar med 

kognitiva svårigheter. Där nämns också hur lärare kan ha betydelse för ett barns uppväxt. En 
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av slutsatserna de drar efter att ha undersökt hur några barn genomgått sin uppväxt är att deras 

föräldrars stödnätverk hade en viktig del. Booth och Booth (1998) argumenterar för att 

föräldraskap inte är en statisk förmåga utan påverkas av hur människorna lever. Författarna 

menar att vi ska se föräldraskapet ur en kontext istället för att se föräldrarna som enskilda 

individer (Booth och Booth 1998:206–207). 

       Barnavårdsutredning kan leda till att barn omhändertas. Ett socialt nätverk ses i Sverige 

som en resurs till föräldrarna som kan göra det möjligt att behålla eller få tillbaka vårdnaden 

om barnet. Ibland verkar nätverket inte bara ses som en resurs utan som en förutsättning för 

att vårdnaden ska fortsätta tillhöra föräldern med kognitiva svårigheter. Det blir förmodligen 

ytterst komplext att få tillbaka vårdnaden om inte nätverket finns till för att stötta i kontakten 

med socialtjänsten. Även nätverket i form av stöttning i själva föräldraskapet och omsorgen 

om barnet, finns då inte tillgängligt även om det enligt internationella studier inte alltid verkar 

räknas.                       

4.2.4. Strävan efter att uppfattas som ”normal” 

Ineland m.fl. (2009) diskuterar frågan om vad som är normalt. Enligt författarna har begreppet 

två aspekter. Normalt kan vara det som ses som det vanliga eller det genomsnittliga som 

allting jämförs mot. Begreppet kan också stå för något som är idealt och då om moral. Vad 

som är normalt ska ses i en historisk, social och/eller kulturell kontext. 

Normaliseringsbegreppet syftar till att anpassa miljön kring människor med 

funktionsnedsättning, inte att förändra människan (Ineland m.fl. 2009:31). I den här studien 

ska normalt ses ur aspekten som något som uppfattas som vanligt förekommande.  

        Det finns många förväntningar på att bli förälder hos målgruppen. Utöver 

förväntningarna som har med själva barnet att göra tror de att de genom ett föräldraskap blir 

”normala” och att får ”ett perfekt liv” (Bertilsdotter Rosqvist och Lövgren 2012:62). Hindberg 

(2003) skriver att behovet av att bli förälder hos personer med utvecklingsstörning bygger på 

ett behov av att klassas som en ”normal” människa (Hindberg 2003:15). Bertilsdotter 

Rosqvist och Lövgren (2012) menar att reproduktion är ett sätt att betona vuxenlivet, 

(Bertilsdotter Rosqvist och Lövgren 2012:57). Vidare menar de att vuxenlivet, som människor 

blir en del av genom att skaffa barn, är ett steg mot att klassas som ”normal” (Bertilsdotter 

Rosqvist och Lövgren 2012:61). Gunilla, en mamma med kognitiva svårigheter hade vid 25 

års ålder lärt sig att ”ett vuxenliv skulle innehålla ungefär följande delar för att passa in i 

normen som ”lyckad” och ”normal”: utbildning, jobb, bostad, familj och barn” 

(artikelförfattarens kursivering, Empowerment 2009:10) Hon uttryckte att hennes 

föräldraskap medförde att hon mognade och tog ett stort steg in i vuxenlivet (Empowerment 

2009:11).  

        Det ställs dock krav på att vara förälder och detta kan göra att upplevelsen av en 

intellektuell funktionsnedsättning förstärks och känslor av utanförskap ökar (Hindberg 

2003:15). Vidare menar Hindberg (2003) att handikappet medför att det är svårt för personer 

med utvecklingsstörning att sätta sig in i andra människors situation vilket bidrar till att 

jämförelse med andra människor uteblir. Det finns ingen förståelse för vad som skiljer honom 

eller henne från att vara en ”normal” människa (Hindberg 2003:69–70). Ineland (2004) anser 

dock att Hindbergs (2003) resonemang om att den främsta anledningen till att bli förälder är 

för att eftersträva normalitet blir en paradox eftersom denna strävan kräver en jämförelse som 
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gruppen med utvecklingsstörning inte enligt Hindberg (2003) är förmögna till att göra 

(Ineland 2004:139–142). Det skulle dock kunna diskuteras om det krävs en utvecklad kognitiv 

förmåga för att göra en jämförelse att många människor har barn. Det kan tänkas att ett 

konstaterande om att fler vuxna i fertil ålder har barn och att det då är färre som inte har det 

vilket gör ett vuxenliv utan barn till något onormalt, något som skiljer sig från mängden. Det 

går att sträva efter att bli som alla andra utan att för den skull fullt ut kunna förstå vad det är i 

jämförelsen som gör att han eller hon är annorlunda. Ewa, en mamma med kognitiva 

svårigheter som har tre söner varav två har liknande svårigheter som hon själv berättar om hur 

hon ser på föräldraskapet. Hon menar att hon vågar vara annorlunda i sitt föräldraskap 

eftersom hon på grund av sin funktionsnedsättning, inte jämför sig med andra. Hon är inte 

beroende av vad andra tycker och tänker om henne menar hon. Ewa vill inte leva efter en mall 

som vanliga familjer gör. Det viktigaste är att familjen fungerar anser hon (Empowerment 

2009:6- 7).    

        I det här sättet att resonera om normalitet finns en känsla av något som är ”för givet 

taget”. Att bli förälder har blivit något givet när en människa blir vuxen. Dessa osynliga 

normer är något som socialkonstruktionismen är kritisk mot (Burr 1995:3). ”Normala” 

människor har barn och då hoppas människor med kognitiva svårigheter i och med 

föräldraskapet att lättare kunna passera som icke-avvikande och att deras stigma försvinner. 

Socialkonstruktionismen diskuterar diskurser vilka kan ses som osynliga aktörer med makt. 

Romantisk kärlek ges som exempel på när en underliggande socialt skapad diskurs förklaras 

med naturliga känslor. Burr (1995) menar att giftermål och reproduktion inte handlar om 

kärlek utan det är istället diskurser som styr hur vi ska leva våra liv. Romantisk kärlek är 

allmänt något som ses som naturligt. I denna kärlek ingår det att vi bryr oss om människan vi 

älskar och att vi är ansvariga för hans eller hennes välfärd. Dessa tankar menar Burr (1995) 

kan vara uppstyrda av mäktiga sociala grupper, exempelvis inom politiken, i samhället för att 

exempelvis minska kostnader för samhället som skulle ha kunnat uppstå annars. Detta pågår 

från generation till generation medan vi säger att vi gör det av kärlek (Burr 1995:72–73). I det 

här fallet när det av föräldrar med kognitiva svårigheter ses som något normalt att skaffa barn, 

bildas en motsättning. Det är förmodligen inte samhället som önskar detta då det krävs en del 

stödinsatser för de flesta föräldrar med kognitiva svårigheter för att de ska uppnå ett 

tillfredsställande föräldraskap.  

        Ineland (2004) skriver att familjebildandets sociala betydelse för kärnfamiljen som ses 

som idealet utelämnas. Detta eftersom han anser att det är en förenkling att önskan om att 

skaffa barn sker på grund av en önskan om att uppfattas som normal. Dessutom är rollen som 

mamma viktig för att bli bekräftad som kvinna vilket också på motsvarande sätt gäller män 

som vill bli pappor (Ineland 2004:139–143). Det kan tänkas att det finns någon mäktig social 

grupp som förespråkar kärnfamiljens betydelse för att barnafödandet enklast sker i den 

konstellationen för att samhället i sin tur ska kunna utvecklas och fortleva. Det behöver alltså 

inte handla om mammarollen/papparollens betydelse för könsidentiteten. 

4.2.5. Känslan av att bli kränkt 

I Socialstyrelsens projektrapport (2002) framkommer det att föräldrar med kognitiva 

svårigheter ibland känner sig kränkta när de blivit erbjudna stöd av samhället vilket gör att de 

sedan tackar nej till fortsatt hjälp (Socialstyrelsen 2002:7).  



20 
 

        I en undersökning som Hindberg (2003) gjort framgår det att professionella, däribland 

förskole- och skolpersonal, menar att de inte anser att föräldrar med utvecklingsstörning 

känner sig kränkta i större utsträckning än föräldrar utan funktionsnedsättning när det kommer 

till misstankar om att omsorgsförmågan är otillräcklig. Det är inte unikt för föräldrar med 

utvecklingsstörning utan gäller alla föräldrar över lag som blir ifrågasatta i sitt föräldraskap. 

För utvecklingsstörda föräldrar handlar det snarare om att inte bli förstådd, inte förstå och 

avsaknad av självinsikt. Det är när människor med kognitiva svårigheter inte har insikt om sin 

problematik som en känsla av att bli kränkt uppstår (Hindberg 2003:191–192). Detta skulle 

kunna betyda att en människa som är medveten om sitt handikapp och har accepterat det inte 

blir kränkt. Det tycks som om Hindberg ser kränkningen som något individuellt som endast 

finns hos den stigmatiserade människan eftersom hon argumenterar för att känslan av att bli 

kränkt endast beror på en medvetenhet om sitt handikapp. Det läggs ett ansvar över att inte bli 

kränkt på den stigmatiserade istället för att se det i form av en interaktion. En kränkning sker i 

relationen till andra eftersom det är genom dem som den stigmatiserade människan blir 

medveten om sitt stigma (Goffman 2011). Att känna sig kränkt kan inte bara ses som något 

som finns hos den ena parten i en interaktion. En del kränker givetvis utan att ha för avsikt att 

göra det, men det finns också de som har just den intentionen. Att inte bli förstådd eller att 

inte förstå borde i sig istället kunna bidra till att människan upplever sig kränkt, inte 

medvetenheten om sitt handikapp. Om en människa inte blir förstådd eller känner sig förstådd 

uppstår någon form av känsloyttring, förslagsvis känslan av att bli kränkt. I det här fallet kan 

det därmed tyckas som om Hindberg (2003) avslutar sin argumentation om kränkning för 

tidigt och byter spår för lättvindigt.  

4.2.6. Bristen på genusperspektiv 

Enligt Erikson (2004) behandlas föräldrar som en homogen grupp av en del forskare. Deras 

gemensamma nämnare är föräldraskapet men föräldrarna kan i övrigt skilja sig vad gäller 

klass, kön och etnicitet (Erikson 2004:215). Vad gäller forskningen på området om 

målgruppens föräldraskap så behandlar den till största delen mödrarnas del i föräldraskapet 

och det skrivs sällan om fadern. Det finns en brist på genus-, klass-, ålder- och 

sexualitetsperspektiv på människor med kognitiva svårigheter som föräldrar. Det kan tänkas 

att exempelvis avsaknaden av klassperspektiv beror på att målgruppen som föräldrar generellt 

sett anses tillhöra samma klass då flertalet i och med sin funktionsnedsättning har svårigheter 

med att ta del av den reguljära arbetsmarknaden vilket gör att de flesta blir föremål för 

exempelvis aktivitetsersättning. Om så är fallet borde det förtydligas i forskningen istället för 

att negligeras. Vad gäller resterande perspektiv är det svårt att se varför dessa inte 

problematiseras i litteraturen. Konsekvensen av att det i stort sett endast är mödrar som nämns 

som föräldrar skulle kunna leda till att fäderna inte får stöd och hjälp i sitt föräldraskap. Om 

mödrarna är i behov av hjälp och stöd för att hantera sin föräldraroll behöver med största 

sannolikhet även fäderna det. Får inte fäderna stöd kan det leda till att mödrarna själva får stå 

för omsorgen om barnen eftersom fäderna inte känner sig delaktiga i föräldraskapet. Två 

engagerade föräldrar, oavsett kön, sambos eller ej, borde vara bättre än en.  

        Mayes och Björg Sigurjonsdottir (2010) menar att det saknas ett genusperspektiv i 

forskningen om föräldrar med kognitiva svårigheter av tre anledningar. För det första så 

skiljer sig mödrar och fäder åt. Dessa begrepp är definierade och får mening utifrån 
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föreställningar om kön. Det är bara kvinnor som blir mödrar och därmed bara män som blir 

fäder. Historiskt sett har också mödrar och fäder behandlats olika.  Ett exempel är att 

sterilisering mestadels gjordes på kvinnor och inte lika ofta på män. För det andra så bidrar 

den könsblinda kategoriseringen av föräldrar med kognitiva svårigheter till att forskningen i 

stort sett endast omfattar kvinnor. Redan under graviditeten möter kvinnorna ofta motstånd 

mot det blivande föräldraskapet. Eftersom det finns så lite genusforskning så kan det inte med 

säkerhet antas att även fäderna blir kritiserade. Det som ändå finns i forskningsväg visar dock 

att de förmodligen också utsätts för motstånd även om det inte är studerat i vilken omfattning 

(Mayes och Björg Sigurjonsdottir i Llewllyn, m.fl 2010:18). Den tredje anledningen till varför 

ett genusperspektiv bör appliceras på målgruppen är för att samhällsstödet kanske borde se 

olika ut för mödrar och fäder. (Mayes och Björg Sigurjonsdottir i Llewllyn, m.fl 2010:17-18). 

4.3. I interaktion med förskola/skola 

4.3.1. Relationen med professionella, med fokus på lärare 

Skolan har enligt Erikson(2004) blivit en familjeangelägenhet och högre förväntningar från 

skolan på föräldrar har ställts sedan ett halvt sekel tillbaka. Han anser att relationen lärare – 

föräldrar blivit mer komplicerad idag än den var förr. Med större inflytande för föräldrar har 

det även följt ett större ansvar till föräldrarna (Erikson 2004:30).         

        Det finns forskning om hur lärarna ska samverka med barnets föräldrar vilket är 

lagstadgat och även finns i läroplaner både för förskola, grundskola och särskola (Skollagen 

2010:800). I skollagen nämns att läraren ska ha ett utvecklingssamtal tillsammans med eleven 

och dennes föräldrar minst en gång per termin. Det fastslås också att läraren fortlöpande ska 

ge föräldern/vårdnadshavaren information om barnets utveckling. Enligt lag ska lärare i 

förskola/skola tillämpa ett barnperspektiv (Skollagen 2010:800). I en interaktion mellan två 

parter finns alltid två olika perspektiv. I det här fallet är det dock fastställt i lag och därmed ett 

krav vilket perspektiv läraren ska ta. Olika perspektiv behöver här inte leda till motsättningar 

eftersom båda parter vanligtvis har samma mål; att göra sitt bästa för barnet. Lärarna gör det 

som de anser är bäst för barnet och det kan uppfattas som kritik när de påtalar brister i barnets 

omsorg.  

        Forskningen har en tendens att se föräldrar som en homogen grupp, oavsett 

funktionsnedsättning eller inte när kontakten med skolan diskuteras. I Eriksons rapport 

framkommer exempelvis att ett mycket stort antal lärare anser att de har en väl fungerande 

kontakt med föräldrarna (Erikson 2004:42). Samarbetet mellan föräldrar med kognitiva 

svårigheter och professionella kan dock vara problematisk. I sammanfattningen av en 

projektredovisning som Socialstyrelsen (2002) gjort framkommer det att många föräldrar med 

kognitiva svårigheter känner sig iakttagna och ifrågasatta, det gäller bland annat i barnens 

skola. Även hos socialtjänsten uppkommer dessa känslor och föräldrarna önskar gärna ta med 

sig någon de litar på. (Socialstyrelsen 2002:14) Näsman (2012) beskriver skamkänslan som är 

knuten till att vara ”ett fall för socialtjänsten” (Näsman 2012:121). Denna känsla hos 

föräldrarna kunde leda till att skolan drog sig för att ta kontakt med socialtjänsten. Det finns 

alltså en risk att skolan tar hänsyn till föräldrarnas känsla av skam och avstår från att försöka 

åtgärda problem som de uppmärksammar (Näsman 2012:121). 
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4.3.2. Ansvarsförskjutning från skola till föräldrar 

I arbetet med människor som har kognitiva svårigheter är det en fördel om den professionella 

kan sätta sig in i den andra partens situation. Goffman (2011) anser att även den mest gynnade 

människan kommer i situationer där hans eller hennes brister kommer i ljuset. Det gör att 

denne kan förstå hur situationen som den svårt stigmatiserade människan kan befinna sig i. 

Vanligtvis sker dock förståelsen menar Goffman, ur människans egen djupt mänskliga natur 

istället utifrån likheterna mellan situationerna som ”normala” och stigmatiserade kan ställas 

inför (Goffman 2011:138).  

        Erikson (2004) menar att skolans utveckling har gjort att ett ökat inflytande för 

föräldrarna etablerats. Denna förskjutning av ansvar från staten till familjen har enligt 

författaren bidragit till att relationen mellan lärare och föräldrar blivit mer komplicerad 

(Erikson 2004:30). I grundskolans läroplan finns bestämmelser om att ”Skolan ska vara ett 

stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske 

i samarbete med hemmen.” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011:9). Interaktionen mellan föräldrar och lärare har också utvecklats. Förr skickade lärarna 

bara hem brev, ringde eller bestämde möten. Numera har flera skolor infört ett nätbaserat 

system där personalen informerar och kommunicerar med föräldrarna. Detta kräver tillgång 

till både dator och internet, något som Näsman (2012) skriver inte tillhör normen för 

ekonomiskt bistånd (Näsman 2012:83). I det här sammanhanget är det dock kravet om 

datorkunskap som är relevant då alla föräldrar med kognitiva svårigheter inte har den 

kunskapen. Dessutom kan det tänkas att det i och med nätbaserade system blir lättare för 

lärare att skicka ut mer information till föräldrar, vilket föräldrar med kognitiva svårigheter 

kan ha svårt att hantera. När mer ansvar förskjuts till föräldrarna innebär det i praktiken att 

samhället lägger mer krav på föräldrarna. När för stora krav ställs på en människa kan det leda 

till uttryck i form av ilska, osäkerhet och bristande engagemang. Som tidigare nämnts menar 

Hindberg (2003) att en dålig självkänsla kan komma ur att människor med kognitiva 

svårigheter inte har insikt om sina svårigheter (2003:73). Dålig självkänsla är som tidigare 

nämnt också något som leder till ett sämre föräldraskap (Killén 2000:36).  

4.3.3. Lärares förväntningar på föräldrar 

Det kan tänkas att förväntningarna på föräldern hos läraren bygger på föreställningen om ett 

antal förmågor som leder till ett tillfredsställande föräldraskap, vilka nämnts under tidigare 

avsnitt. Utgångspunkten är att barnet får en tillfredsställande uppväxt. Det är föräldrarna som 

har huvudansvaret för sina barn även om det som tidigare argumenterats för ska tas hänsyn till 

deras nätverk. Samverkan med föräldrar är som tidigare nämnt lagstadgat vilket förmodligen 

är den största anledningen till att flertalet möten mellan skola-föräldrar hålls. Jensen och 

Jensen (2007) beskriver vad samarbetet skola-hem innehåller och nämner ett antal punkter då 

lärarna vanligtvis tar initiativ till ett möte. Det kan handla om att en elev sällan har 

gymnastikkläder med sig, att en elev inte får tillräckligt med övning att läsa i hemmet, att en 

elev har smutsiga kläder eller att en elev börjat skolka (Jensen och Jensen 2007:54). Alla är 

indikationer på att hemmiljön inte fungerar optimalt och praktiska exempel på brister som kan 

bli synliga i en familj där en eller båda föräldrarna har kognitiva svårigheter. I det här 

sammanhanget bör det betonas att föräldern kan tro att denne gör ett bra ”arbete” som 

förälder. Att få det motbevisat med ett antal exempel på situationer som läraren påpekar kan 
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ändå uppfattas som abstrakt eftersom varje situation är unik. En förälder med kognitiva 

svårigheter kan ha svårt att se likheterna mellan två olika situationer på grund av att de 

exempelvis äger rum i olika miljöer vilket i sin tur bidrar till att kopplingen mellan 

situationerna blir för abstrakt. Därmed är det svårt att förhindra att exempelvis ett beteende 

som funnits i en tidigare situation uppstår igen. Att tänka på flera saker samtidigt och att 

koppla samman dessa är en svårighet. Föräldrarna är kanske inte medvetna om sina 

tillkortakommanden som föräldrar och blir därmed förmodligen förvånade över påpekanden 

om brister. 

        Enligt socialkonstruktionismen är våra tankar om världen inte rationella då vi tolkar den 

utifrån kommunikation med andra (Payne 2005:240). I kontakten med förskolan/skolan 

känner mormodern Eva, en besvikelse och menar att lärarna inte brytt sig om familjen. Vad 

gäller omvårdnaden om Linda påpekade läraren det för Linda själv istället för att gå till 

hennes föräldrar och påpeka att Linda exempelvis var smutsig. Eva menar vidare att skolan 

avsäger sig ansvar genom att säga att de bara har hand om det pedagogiska arbetet och inte får 

lägga sig i något annat. När det uppdagades att Linda blev mobbad i skolan tog Anna kontakt 

med lärare utan att få något gehör (Hindberg 2003:173–185). Anledningen till att det blir så 

kan vara flera. Förmodligen grundar den sig i att läraren inte känner till hela situationen. 

Läraren har inte alla de delar vilka socialkonstruktionismen menar påverkar kontexten. Denne 

har förmodligen inte den historiska eller hela det omfattande sociala sammanhanget. Eva har 

insikt i hur omsorgen varit kring Linda under hela hennes liv. Hon vet vilken kapacitet hennes 

dotter Anna är förmögen till och vilka svårigheter i föräldraskapet som finns. Förmodligen har 

Anna svårt att hantera den komplicerade situation som mobbning innebär och att vidta 

åtgärder är ännu svårare för henne vilket Eva är medveten om men kanske inte Lindas lärare.  

4.3.4. Lärarnas perspektiv 

Hindberg (2003) tar upp ett exempel på en personal på en familjeförskola som menar att 

föräldrarna med kognitiva svårigheter anser att de blir dåligt förstådda. De tycker inte att de 

blir tagna på allvar och att ingen lyssnar på dem. Personalen menar dock att det är en otrolig 

uppställning kring dem och anser att bemötandet av dem är respektfullt. Ändå är föräldrarna 

inte nöjda och personalen tycker att föräldrarna i sin tur har för stora krav (Hindberg 

2004:193). Vad för krav som dessa föräldrar ställer framkommer inte och det är svårt att 

spekulera i vilka krav som ställs. Förmodligen handlar kraven om att inte belasta hemmet i 

den utsträckning som har skett, enligt bland annat Erikson (2004).  

        Killén (2000) skriver att förskolor, skolor och fritidsverksamheter har både 

omsorgsuppgifter och pedagogiska uppgifter (Killén 2000:24) eftersom barnen tillbringar 

mycket tid där (Killén 2000:35). Personal på en familjeförskola berättar att föräldrar med 

kognitiva svårigheter ofta har dåligt samvete och känner sig kränkta och sårade. Personalen 

uttrycker vidare ”Att ständigt ha bekymmer och att ständigt behöva hjälp gör ingen stark” 

(Hindberg 2004:192). Uttalandet tyder på bristande insikt om föräldrarnas svårigheter och 

leder därmed förmodligen till att personalen blir frustrerad i interaktionen. 

        Kärrby och Flising (1983) menar att många lärare ser samarbetet med föräldrar som 

bland det svåraste i sitt arbete och menar att de saknar tillräcklig utbildning i detta. De 

efterfrågar mer träning i gruppdynamik (Kärrby och Flising 1983:104). När det kommer till 

föräldrar med kognitiva svårigheter menar Kärrby och Flising (1983) att forskning visar att 
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många professionella som möter dem inte har kunskap eller tidigare erfarenhet av att arbeta 

med människor som har den problematiken. Vidare ansåg professionella rent generellt att 

människor med kognitiva svårigheter inte är tillräckligt kompetenta för att bli föräldrar och 

inte är kapabla att förstå barnets behov under sin utveckling. I begreppet professionella räknas 

alla som tillhör det sociala servicesystemet (Llewellyn m.fl. 2010:111). Lärare är alltså inte 

inräknade som specifik profession men då de också kommer i kontakt med barn till föräldrar 

med kognitiva svårigheter och även föräldrarna i viss mån kan de möjligtvis ha en liknande 

attityd. Om så skulle vara fallet kan den attityden påverka lärarens bemötande i interaktionen. 

4.3.5. Uppväxten som påverkansfaktor på föräldraskapet 

Föräldrarnas egen upplevelse av sin skoltid kan påverka deras barns inställning enligt Kärrby 

och Flising (1983). De menar att erfarenheterna från skolan kan finnas i två nivåer. Den ena 

nivån handlar om att människan minns speciella situationer, positiva eller negativa. Om sedan 

barnet står inför liknande situationer väcks föräldrarnas minnen och de känslor som var 

förknippade med situationen. Den andra nivån beskriver författarna som något djupare, där 

minns människan bara en attityd, inte klara minnesbilder. En känsla av oro och ångest kan 

uppkomma om situationen är förknippad med en negativ situation.  

       Goffman (2011) menar att en människa med ett stigma kan ha varit skyddat från 

stigmatisering av sin familj och vänner under de första uppväxtåren. Det är först i och med 

barnets inträde i skolan som barnen brukar lära sig vad det innebär att ha ett stigma. Det kan 

ske genom att barnet med ett stigma exempelvis får öknamn eller utsätts för tråkningar 

(Goffman 2011:42). Det är många yngre i målgruppen som varit inskrivna i särskolan, en 

skolform för elever som behöver särskilt stöd. Goffman (2011) menar att det är där som det 

stigmatiserade barnet verkligen får veta vad den allmänna uppfattningen är om handikappet. 

Genom att gå i särskolan får barnet vara med ”sina egna” vilket kan vara förvirrande för ett 

barn som levt skyddat i sin familj (Goffman 2011:42). Hindberg (2003) menar att föräldrar 

med kognitiva svårigheter genom att påtala sina negativa upplevelser av särskolan 

bortförklarar sina inlärningssvårigheter genom att låta skolan ta ansvaret för misslyckanden. 

Det kan också bero på att föräldrarna inte identifierar sig som en människa i behov av särskilt 

stöd och därmed inte inser varför han eller hon var elev där. En människa med kognitiva 

svårigheter som var utsatt för mobbning i skolan trodde att det berodde på att hon var för 

tjock. Sedan fick hon en plats i särskolan och förstod inte varför. Det gjorde inte hennes 

mamma heller. (Hindberg 2003:81).  

        Många föräldrar känner sig underlägsna mot skolan och den känslan bottnar förmodligen 

i deras egna upplevelser från barndomen (Kärrby och Flising 1983:38). Flertalet föräldrar med 

kognitiva svårigheter berättar om en svår skolgång under sin uppväxt. Ofta blev de mobbade 

eller utstötta (Hindberg 2003:81). En av kvinnorna i Socialstyrelsen projektredovisning 

(2002) är Annelie. Hon är en förälder med kognitiva svårigheter som hatade skolan. Hon gick 

i särskolan men lärde sig aldrig att läsa eller skriva särskilt bra.     

        Att föräldrarnas uppväxt påverkar barnen är inte svårt att förstå. Situationen för föräldrar 

med kognitiva svårigheter blir allt bättre enligt forskningen. Förhoppningen är då att framtida 

generationer barn kommer att uppleva skolsituationen annorlunda och mer positivt. En 

förutsättning för förändring är att lärarna får mer kunskap och klarare riktlinjer att hantera 

elever med funktionsnedsättning. Då kan de senare vid ett eventuellt föräldraskap ha ett bättre 
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samarbete med sina barns skola utan att överföra känslan av negativa minnesbilder från sin 

egen skolgång på barnet. Detta är också ett exempel på hur svårt det är att inte beröra ett 

barnperspektiv trots att studien antar ett föräldraperspektiv.  

4.3.6. Att befinna sig i underläge 

Ewa med kognitiva svårigheter, som blivit nämnd tidigare, med tre barn varav två har 

liknande svårigheter uttrycker sig såhär ”De tror att de vet bäst som är pedagoger” 

(Empowerment 2009:7). Känslan av att befinna sig i underläge gentemot skolan är inte enbart 

en upplevelse från föräldrar med kognitiva svårigheter utan även en känsla hos andra 

föräldrar. Jensen och Jensen (2008) berättar om en förälder som inför ett utvecklingssamtal 

uttryckte att ”Det är som att ha examen” (Jensen och Jensen 2008:7). Tillsammans med det 

citatet nämns också en lärares perspektiv som menar att det under utvecklingssamtalet är enda 

gången lärarna erhåller föräldrarnas respekt för sitt arbete. Författarna menar att detta 

beskriver hur mycket som ”står på spel i föräldrasamarbetet” (Jensen och Jensen 2008:7). 

Med detta i bakgrunden påverkas förmodligen interaktionen med skolan. Att det från ett 

föräldraperspektiv uttrycks en känsla av att befinna sig i underläge antyder att interaktionen 

mellan föräldrar och skola är ojämlik. Det blir också svårt att se hur ett förtroende för 

lärarkåren skulle kunna uppstå om relationen är sådan. I förskolans läroplan står följande 

”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och 

lärande” (Lpfö 98 2010:5).  

        I interaktionen med läraren kan föräldern med kognitiva svårigheter känna en osäkerhet. 

En del föräldrar vill inte berätta om sina svårigheter för barnens lärare. Lena, en förälder med 

kognitiva svårigheter, pratade med sitt barns lärare. Hon förklarade att hon inte kunde hjälpa 

sin dotter med läxorna och då hände det ibland att läraren förklarade matematiken för henne. 

Hon berättade dock inte för den läraren att hon hade gått i särskola (Socialstyrelsen 2002:25). 

Däremot vågade hon berätta det för en annan av barnens lärare och upplevde det som positivt 

då läraren hjälpte henne att göra läxor med sin son.  

        Goffman (2011) menar att det uppstår en känsla hos den stigmatiserade av att inte veta 

vad andra tänker om honom eller henne. Den stigmatiserade vet inte var han eller hon har den 

andra parten (Goffman 2011:22) Lena var rädd för att berätta om att hon gått i särskolan 

eftersom hon inte visste vilka fördomar som fanns och ifall hon skulle ha blivit mer ifrågasatt 

(Empowerment: 26). Att undvika att tala om sina svårigheter kan dock bidra till oförståelse 

hos läraren.  

        Risken att stigmatiserade människor kategoriseras in i fel kategorier är ibland 

överhängande och det uppstår då en besvärande situation för båda parter i interaktionen 

(Goffman 27). Osäkerheten i interaktionen mellan en förälder med kognitiva svårigheter och 

lärare kan handla om vilket antal kategorier den stigmatiserade antar att han eller hon kommer 

att placeras in i av läraren. Många kan uppleva en känsla av att trots att bemötandet är 

respektfullt och människorna som möter den stigmatiserade är trevliga (Goffman 22) finns 

alltid kategorin ”otillräckliga i sitt föräldraskap” som grund. En person med ett stigma kan 

enligt Goffman (2011)  inta två positioner; att hålla sig undan eller anskaffa sig en ”fientlig 

gåpåaranda”. Detta kan medföra ”förargliga” motdrag hos den andra parten som i det här 

fallet ses som ”normal” (Goffman 2011: 26).  

        Att det finns en känsla hos föräldrarna av att vara i underläge i relationen till lärarna 
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beror troligtvis på flera anledningar. Lärarnas möjligheter att ifrågasätta föräldraförmåga kan 

ses som en maktsituation. Om det går dåligt för barnet i skolan kan det bero på hemmiljön och 

därigenom föräldrarnas förmåga att erbjuda ett tillfredsställande föräldraskap. Om lärarna 

misstänker att ett barn far illa kan de koppla in socialtjänsten som har den övergripande 

makten att omhänderta vårdnaden av barnet. Lärarna kan alltså vara med och påverka 

socialtjänstens maktutövning vilket gör att lärarna i sin tur får maktresurser.  

 

4.3.7. Kategoriserad av personal på förskola/skola        

Socialkonstruktionismen menar som tidigare nämnts att egenskaper är en social konstruktion 

som bildas i relationen till andra. Identiteten är därmed inget statiskt utan vi beter oss varierat 

i olika interaktioner beroende på vem vi anser att den andra parten är (Burr 1995:26–30).  

Föräldrar delas ibland in i grupper där de kan klassas som oroliga, stressade, tidskrävande, 

krävande, avvisande, krisdrabbade eller skilda (Lenchler-Hübertz och Bjerring Bagger 2010). 

Det är möjligt att många föräldrar med kognitiva svårigheter någon gång av lärare blivit 

inrymda i någon av ovan nämnda kategorier eftersom föräldrar med denna problematik inte 

alltid visar sina svårigheter till en början. Som föräldrar kan de fungera relativt bra så länge 

inga större krav ställs (Killén 1994:150). Killén (1994) menar att det lärare uppfattar som att 

föräldrar uppvisar ovilja att samarbeta ofta handlar om föräldrars känsla av hopplöshet, att 

inte räcka till som förälder, en tro om att ingen kan hjälpa honom eller henne samt ångest över 

vad en förändring skulle få för konsekvenser (Killén 1994:380).  

        Lenchler-Hübertz och Bjerring Baggers (2010) studie berättar om en lärare som undrar 

hur det kan komma sig att föräldrar idag har svårt att tänka självständigt. Läraren menar att 

föräldrar numera frågar om ”allt mellan himmel och jord” (Lenchler-Hübertz och Bjerring 

Bagger 2010:13). De frågar om vilka kläder barnen ska ha på sig, hur länge barnen ska sova 

och om frukosten varit tillräcklig som föräldern serverade innan förskolan (Lenchler-Hübertz 

och Bjerring Bagger 2010:13). Camilla, en mamma med kognitiva svårigheter berättar i 

tidningen Empowerment om hur hon tyckte att det svåraste rent praktisk med att vara förälder 

har varit matsituationen. Det fungerade under amning och perioden med burkmat men sedan 

blev det svårare (Empowerment 2009:5). I dessa frågor som ställdes till förskoleläraren om 

vilka kläder som var lämpliga för barnen och så vidare ryms den problematik som föräldrar 

med kognitiva svårigheter ofta har problem med. De sätter inte på sina barn rätt kläder och 

lägger inte barnen i tid eftersom de många gånger brister i tidsuppfattning. Ibland finns ingen 

frukost hemma att ge till barnen eftersom pengarna har tagit slut. De symboler som uttrycker 

pengar är för abstrakta för målgruppen. Gunilla, en mamma med kognitiva svårigheter menar 

att bland det svåraste med föräldraskapet var förväntningarna att delta i olika aktiviteter från 

förskolan/skolan. Hon kände sig ”malplacerad” och hade ingen aning om vad som bör finnas 

med i picknickkorgen (Empowerment 2009:11). Camilla, en mamma som nämns tidigare i 

samma stycke önskar att hon vore en ”normal” mamma. Hon skulle vilja ha ordning på 

barnets idrottskläder och gå på föräldramöten (Empowerment 2009:5).  

        I och med risken för stigmatisering på olika grunder kommer frågan huruvida det är en 

fördel eller nackdel att bli kategoriserad utefter sin funktionsnedsättning. Då många i 

målgruppen vill dölja sitt stigma och framstå som normala kan det ses som en fördel att inte 

bli kategoriserad utifrån funktionsnedsättningen. Å andra sidan är det olyckligt att bedöma 

någon med en funktionsnedsättning på ett sätt som utgår ifrån något som inte människan i 
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fråga kan ta något ansvar för. Anledningen till kategoriseringen som exempelvis oansvarig har 

med kontexten att göra och för en normalbegåvad förälder skulle det kunna vara att kontakten 

med barnets andra förälder är dålig. Om den förbättras, vilken den i de flesta fall skulle kunna 

göra suddas kategoriseringen som oansvarig förälder ut. Detsamma gäller om 

arbetsbelastningen under en period varit hög vilket medfört sena hämtningar på förskolan. Det 

kan också förändras. Hindberg (2003) menar att människor med kognitiva svårigheter kan 

förvärva en del kunskaper genom träning och erfarenhet men att det finns ett tak för förmågan 

(Hindberg 2003:63). Att kategorisera in en förälder med kognitiva svårigheter som 

exempelvis oansvarig kan skapa en tro hos professionen att människan kan förändras och 

inrymmas i den mall som läraren skapat där de flesta föräldrar ingår.  

       Att klassas som exempelvis en oansvarig alternativt som en förälder med kognitiva 

svårigheter verkar ha en inbördes stigmaordning. En förälder utan kognitiva svårigheter kan 

ibland kategoriseras som oansvarig. Ett antagande skulle kunna vara att föräldern med 

kognitiva svårigheter med fördel väljer att tillhöra den kategorin baserat på tidigare 

resonemang om att dessa föräldrar har en önskan att ses som ”normala”. Goffman (2011) ger 

exempel på en före detta mentalpatient som var mörkrädd och därför inte kunde tänka sig att 

ha ett arbete där han under vintertid slutade efter mörkrets inbrott. Han vågade dock inte 

erkänna detta då han var rädd för att hånas. Detta gjorde att han tackade nej till arbeten och 

kunde då lätt antas för att vara arbetsskygg eller arbetsoduglig, vilket i sin tur förmodligen 

fick katastrofala konsekvenser för honom (Goffman 2011:142). I denna kontext kan det 

översättas till att föräldern med kognitiva svårigheter hellre ses som en oansvarig förälder än 

som en förälder med kognitiva svårigheter. Att bli placerad i fel kategori kan alltså leda till 

andra konsekvenser och i det här fallet blir kategoriseringen mer fördömande. Oansvarighet 

kan åtgärdas, det skulle mycket väl också vara en förväntan från professionens sida att göra 

något åt saken. Däremot är förmodligen de flesta lärare medvetna om att kognitiva svårigheter 

inte kan åtgärdas vilket borde medföra en annan attityd där förväntan om åtgärder inte finns.  

        Enligt en studie som Hindberg (2003) refererar till som gjordes år 1986 fann forskare att 

personalen inom den sociala barnavården i USA inte skuldbelade föräldrarna eller visade 

aggressivitet på samma sätt när föräldrarna exempelvis utsatt sina barn för vanvård. 

Personalen visade istället sympati för föräldrarna och fick dåligt samvete för att de 

omhändertog deras barn eftersom personalen ansåg att föräldrarna gjorde så gott de kunde. 

Sympatin för föräldrarna gjorde ibland att barnperspektivet åtsidosattes (Hindberg 2003:192). 

Då detta är en studie som genomfördes för över tjugofem år sedan och dessutom i ett annat 

land är förhoppningen att barnperspektivet blivit mer etablerat än tidigare. Sympatin för 

föräldrar med kognitiva svårigheter som gör så gott de kan finns förmodligen kvar. 

        Lärarna är de professionella i interaktionen och det är därmed de som har kravet på sig 

att samarbeta. De är i interaktionen med föräldrar experter på att lära ut kunskap till barn och 

sitter därmed på en maktposition som tidigare presenterats. I mötet med föräldern har de 

kunskap om pedagogik, men de är inte experter på varje enskilt barn. De befinner sig inte i 

föräldrarnas situation och har inte kunskap om familjens sociala, kulturella eller historiska 

kontext vilket enligt socialkonstuktionisterna är det sätt som vi människor uppfattar världen 

på. Föräldrarnas värld såsom lärarna uppfattar den torde därför bli missvisande. 
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5. Diskussion 
I det här avsnittet presenteras en avslutande diskussion. Här sammanfattas resultatet i relation 

till teorin och den tidigare forskningen. Avsnittet avslutas med en diskussion och med förslag 

om vad framtida forskning skulle kunna fokusera på. 

5.1. Sammanfattning av resultatet  

Det finns inte mycket forskning om föräldrar med kognitiva svårigheter. I LSS finns inte 

människor med kognitiva svårigheter omnämnda som föräldrar. Anledningen till att 

målgruppen vill bli föräldrar menar flera forskare beror på att de försöker att bli ”normala”, 

att vara som alla andra. Deras föräldraskap är dock ifrågasatt från professionella som inte tror 

att människor med kognitiva svårigheter generellt kan vara bra föräldrar. Nätverkets betydelse 

för föräldrar med kognitiva svårigheter är något som lyfts fram i forskningen. De behövs i 

formen av föräldrastöd men också i kontakten med myndigheter och skola.  

        Socialkonstruktionister är enligt Burr (1995) många gånger kritiska till det människan tar 

för givet. Hur vi kategoriserar och föreställer oss världen överensstämmer inte nödvändigtvis 

med verkligheten (Burr 1995:3). Det finns en teori om att föräldrar med kognitiva svårigheter 

ändå finns med i litteraturen men inte blir kategoriserade som föräldrar med kognitiva 

svårigheter. Föräldrar med kognitiva svårigheter är en heterogen grupp som tillsammans i 

olika kontexter, av olika professionella såsom lärare kategoriseras in i olika grupper. Inom 

kategorisering ska det tilläggas att alla tillkortakommanden hos föräldrar med kognitiva 

svårigheter inte beror på deras stigma. En människa med ett mentalt handikapp menar 

Goffman (2011) får ofta vid ett mindre olämpligt beteende höra att det beror på hans eller 

hennes stigma (Goffman2011: 23-24). . Föräldrar med kognitiva svårigheter kan vara 

stressade, oroliga och arga precis som alla andra föräldrar som är det på grund av olika yttre 

påverkande orsaker. För att undvika att kränka någon är det därför av vikt att lärarna inte vid 

minsta avvikande beteende tillskriver det förälderns funktionsnedsättning. Målgruppen som 

föräldrar är också heterogena ur ett genusperspektiv, något som dock inte forskningen i någon 

större utsträckning studerat.  

        I interaktionen med skolan finns det flera komponenter som kan påverka. Bland annat 

nämner forskningen föräldrarnas uppväxt och att deras upplevelser från skolan kan färga av 

sig på deras barn och föräldrarnas inställning till skolan.          

        Socialkonstruktionister menar att vår kunskap byggs på tidigare erfarenheter och 

uppfattar världen i interaktionen med andra människor utefter historiska, sociala och 

kulturella sammanhang. I vår kultur finns väl utvecklade åsikter och normer gällande 

föräldraskap. Dessa normer upprätthålls av andra såväl som av en själv. Kriterier för ett 

tillfredsställande föräldraskap finns också att hitta i lagstiftningen. Att få ha vårdnaden om sitt 

barn prövas av socialtjänsten om det finns misstanke om att ett barn far illa (Socialtjänstlagen 

2001:453). Socialtjänsten samarbetar med lärare på förskola/skola som lämnar sina omdömen 

utefter bland annat deras normer och värderingar. Dessa har de i sin tur utvecklat i interaktion 

med andra människor. Lärarnas kunskap om föräldraskap byggs till stor del förmodligen på 

hur föräldrarna de möter i skolan hanterar sina barn. I deras interaktion med barnen möter de 

barn som tillsynes verkar må bra och vid en jämförelse med dessa, barn som inte gör det. En 

del är kulturellt betingat. I Sverige är det förbjudet att aga barn, vilket det exempelvis inte är i 

en del andra länder. Här är det ett tecken på ett dåligt föräldraskap och ska rapporteras till 
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socialtjänsten. Att vanvårda sitt barn genom att exempelvis inte ge barnet tillräckligt med mat 

är också något som klassificeras som ett dåligt föräldraskap, vilket är det som brukar bli 

aktuellt om det är fråga om bristande föräldraskap hos föräldrar med kognitiva svårigheter 

(Killén 1994:151). En förälder idag bör också vara känslomässigt närvarande gentemot sitt 

barn vilket historiskt sett inte alltid varit ett krav. Utifrån dessa krav och normer bildar lärarna 

en uppfattning om föräldraskapet och är det inte tillfredsställande kan bemötandet till 

föräldern lätt bli dömande. Föräldrar med kognitiva svårigheter brister ibland omedvetet i sitt 

föräldraskap, vilket lärarna kanske inte alltid uppfattat. I sin önskan om att barnet ska må bra 

och att upplevas som ”normal” gör föräldern med kognitiva svårigheter förmodligen otaliga 

försök att vara en tillfredsställande förälder. De vet dock inte alltid hur. En känsla av 

otillräcklighet och osäkerhet infinner sig vilket kan yttra sig på flera olika sätt i en interaktion. 

Där blir språket som socialkonstruktionisterna ser som ett viktigt verktyg av betydelse. Många 

interaktioner mellan skola och föräldrar med kognitiva svårigheter verkar grundas i 

missförstånd och olika förväntningar på vardera part. Det kan också tänkas att läraren har ett 

mer utvecklat ordförråd än vad föräldrarna med kognitiva svårigheter har då dessa ofta haft 

problem med skolgången (Hindberg 2004:80–81).  

        En lärare har en förväntan på hur en förälder ska bete sig utifrån Killéns (1994) tidigare 

nämnda kriterier. Författaren menar att föräldrarna ska kunna uppfatta barnet realistiskt, 

tillfredsställa barnets känslomässiga behov (och inte tvärtom), ha realistiska förväntningar på 

barnets förmåga, engagera sig positivt i samspel med barnet, vara empatiska, prioritera 

barnets behov före sina egna samt känna smärta utan att skjuta över frustrationen på barnet 

(Killén 1994:159–175). Socialkonstruktionisterna menar att känslor skapas i interaktionen och 

därmed påverkas av vardera parten. En lärare som går in med en dömande uppsyn får 

förmodligen en osäker förälder i sin interaktion. Likväl som en förälder med ett aggressivt 

beteende får möta en lärare som är obekväm med interaktionen och som kanske inte vet hur 

denne ska hantera situationen.  

        För att åtgärda denna bristfälliga kommunikation krävs flera insatser från de 

professionellas sida. Jensen och Jensen (2007) menar att det behövs etablerade kollegiala 

reflektionsgrupper där det är okej att exponera sin osäkerhet över mötet med föräldrar (Jensen 

och Jensen 2007:26). Detta gör att den egna yrkespersonligheten utvecklas som innehåller 

begrepp som samarbete och integritet. Om detta görs finns det utrymme att reflektera över sin 

egen reaktion som lärare istället för att endast se till barnen och föräldrarnas reaktioner 

(Jensen och Jensen 2007:16).  

       För en lärare kan gränsen mellan att arbeta med föräldrastöd och att arbeta för att barnet 

ska uppnå bästa möjliga utveckling ibland vara ytterst otydlig. Lagen kräver samarbete mellan 

lärare och föräldrar (Skollagen 2010:800) För att ett samarbete ska fungera optimalt kan inte 

kränkande behandling från lärarens sida existera, vilket främst en del föräldrar med kognitiva 

svårigheter skulle uppfatta det som vid minsta kritik av sitt föräldraskap (Hindberg 2004:192). 

Läraren måste agera utan att utöva föräldrastöd eftersom det är något som inte ingår i hans 

eller hennes professionella roll. Att lärarna ska stödja föräldrarna i deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling, vilket står skrivet i läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och 

specialskolan (Läroplan grundskolan Lgr11, Läroplan specialskolan Lspec11), kan ses som en 

svävande formulering. Lagen och därmed även läroplanerna förutsätter att föräldrarna har 

likvärdiga mentala förutsättningar, vilket inte är gällande.  
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5.2. Avslutande diskussion 

Syftet med studien har varit att få en översikt över interaktionen mellan föräldrar med 

kognitiva svårigheter och förskolan/skolan. Det har framkommit att interaktionen kan 

innehålla komponenter som kan påverka samarbetet negativt. Några generella problem blir 

ändå tydliga när interaktionen inte fungerar optimalt. Till hjälp för att belysa hur svårigheter 

och problem i relationen till andra kan uppkomma och förklaras har studien använt 

socialkonstruktionismen som teoretisk utgångspunkt. Goffmans stigmabegrepp har applicerats 

för att skilja ut och förklara vissa aspekter av den undersökta frågan. Både föräldrarna med 

kognitiva svårigheter och lärarna har fått uttrycka sitt perspektiv. Föräldrarna uttrycker en 

känsla av att känna sig i underläge gentemot lärarna och övriga professionella som de 

kommer i kontakt med i sitt behov av stöd. Det har kopplats till den stigmatisering som kan 

uppkomma i vissa kontexter. De tycker att de inte blir förstådda och forskning visar att 

samhället ibland ur ett föräldraperspektiv ställer för stora krav på målgruppen som föräldrar.  

        Samhället har i grunden genom FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning en generellt tillåtande attityd till att människor med funktionsnedsättning 

blir föräldrar. Internationell forskning visar dock att 40-60% av människor med 

utvecklingsstörning, en grupp i begreppet kognitiva svårigheter, fråntas vårdnaden över sitt 

barn. Det har beskrivits exempel på att lärare anser att de erbjuder mer stöd till föräldrar med 

kognitiva svårigheter än till föräldrar utan och att lärarna tycker föräldrarna ställer för stora 

krav. Forskning visar att lärarna önskar mer kunskap om föräldrasamarbete generellt beroende 

på att de anser det svårt att arbeta fram ett bra samarbete.  

        Det kan tyckas att studien till viss del är orättvis mot lärarna där många förmodligen gör 

sitt allra bästa för att tillmötesgå föräldrar med kognitiva svårigheter. Faktum kvarstår dock 

att det är lärarna som professionella och i sin yrkesroll som har krav på sig att samarbeta 

vilket gör att deras beteende är lättare att förändra. Genom att ge dem mer kunskap om 

föräldrar med kognitiva svårigheter kan interaktionen relativt enkelt upplevas som mindre 

problematisk. Detta då vi enligt socialkonstruktionismen är föränderliga och även föräldrarna 

kan ändra sitt beteende om de blir bemötta på ett adekvat sätt. För att en interaktion ska 

förbättras behövs oftast förändring hos båda parter där lämpligtvis förändringen i den här 

interaktionen börjar hos den professionella, läraren. Detta kan sedan ge effekter på föräldern 

med kognitiva svårigheter som i sin tur på grund av ett bättre bemötande ändrar sitt beteende. 

        Interaktionen med skolan leder med största sannolikhet till ökade krav hos föräldrarna 

med kognitiva svårigheter. Deras föräldraskap utmanas och kravet på ett tillfredsställande 

föräldraskap ökar i och med mer kontakter med samhället. Interaktionen med skolan ställer 

krav på förståelse i flera hänseenden, exempelvis genom ökat flöde av information i och med 

nätbaserat system vilket gjort det enklare för lärare att samarbeta med föräldrar men försvårar 

för föräldrar med kognitiva svårigheter. Föräldraskapet blir också jämfört med andra föräldrar 

vilket i sin tur färgar lärarnas förväntan på vad ett tillräckligt gott föräldraskap bör innebära.  

        Sammanfattningsvis har denna studie kommit fram till att det finns flera faktorer som 

påverkar interaktionen mellan föräldrar med kognitiva svårigheter och lärare/andra 

professionella. En av faktorerna som skulle kunna påverka interaktionen är vad professionella 

anser vara ett tillfredsställande föräldraskap. En annan är attityden mot målgruppen som 

föräldrar hos lärarna och andra professionella. Okunskap om målgruppen hos de 

professionella är också en bidragande faktor. Många lärare kategoriserar in föräldrar med 
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kognitiva svårigheter i flera kategorier där de hör hemma rent praktiskt. Kanske borde de 

istället kategoriseras efter sin funktionsnedsättning för att stödet till föräldrarna ska bli 

tillfredsställande och samarbetet med skolan därmed bli optimalt. En del av ansvaret som 

skolan tidigare haft har flyttats över på föräldrarna vilket är en negativ utveckling för den här 

målgruppen som föräldrar och borde förhindras från att fortsätta i samma riktning. Forskning 

visar att föräldrar med kognitiva svårigheter inte kommer att försvinna utan snarare öka.  

 

5.3. Förslag till framtida forskning 

För framtida forskning finns en del att undersöka. Det behövs fler studier gällande området 

föräldrar med kognitiva svårigheter där de förstås på sina villkor. Bristen på genusperspektiv 

behöver synliggöras och varför fäder med kognitiva svårigheter får för litet utrymme 

problematiseras. Även andra perspektiv borde synliggöras som klass och sexuell läggning 

eftersom de kategoriseringarna kan bidra till ett ännu större stigma om den inte är fördelaktig. 

Fler fördjupade attitydundersökningar kan vara intressant att ta del av för att se vad 

attityderna bygger på.  

        Forskning visar att en del föräldrar med kognitiva svårigheter upplever interaktionen 

med skolan som problematiskt. Det finns dock ingen forskning som fokuserar enbart på den 

interaktionen. Att interaktionen mellan föräldrar med kognitiva svårigheter och skola fungerar 

är betydelsefullt för barnets uppväxt eftersom barnet spenderar en stor del av sin barndom där. 

Skolan kan också som tidigare nämnts vara en del av barnets nätverk vilket belyser betydelsen 

av skolan för barnets uppväxt. Det är också därför specifikt interaktionen mellan föräldrar 

med kognitiva svårigheter och skolan är värd att forska om. Det har funnits ett flertal studier 

som handlar om vad föräldrarna anser om interaktionen men det var svårare att finna vad 

lärarna anser om interaktionen. De finns vetenskapliga artiklar om att de möter föräldrar som 

kategoriseras som exempelvis frånvarande, stressade, oroliga och arga. Lärarnas möte med 

kategorin föräldrar som har kognitiva svårigheter saknas vilket är en brist i forskningen. Detta 

bör studeras utan att göra anspråk på vad som skulle vara den ”rätta” kategorin att använda.  

6. Avslutning 

Genomgående finns hos föräldrar med kognitiva svårigheter en önskan om att vara som alla 

andra föräldrar. I interaktionen med skola/förskola känner sig föräldrarna ibland kränkta, 

förminskade och iakttagna. Detta verkar delvis bero på att de inte vet vad som förväntas av 

dem som föräldrar vilket flera av dem har påpekat på olika sätt. För att förbättra interaktionen 

behöver föräldern avlastas från en del krav från skolans sida samtidigt som läraren behöver få 

mer kunskap om hur de kan bemöta föräldrar med kognitiva svårigheter på bästa sätt. 

Avlastningen kan förslagsvis ske genom ökat föräldrastöd från samhället samt att öka 

nätverkets betydelse. Målgruppen som föräldrar har ändå trots sina olikheter, många 

svårigheter gemensamt vilka det har getts praktiska exempel på löpande i studien. I flera fall 

är inte interaktionen mellan lärare och föräldrar med kognitiva svårigheter optimal. Det 

återstår att se hur detta kan förändras då lärarna uttrycker en ständig ökning av 

arbetsuppgifter. Frågan är om det finns tid till föräldrar som är annorlunda? 
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