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Sammanfattning  

 

Vi valde att undersöka denna studie för att se vad det fanns för hjälp och stöd att få i två olika 

kommuner när det handlar om utsatta familjer. Vi undersökte med hjälp av kvalitativa 

intervjuer för att få reda på hur/vad olika parter i två kommuner arbetar med för att ge stöd 

och hjälp till utsatta familjer som är i behov av stöd.  Vi anser att det är viktigt att ha kunskap 

om detta därför att vi i framtiden säkerligen kommer att träffa på föräldrar med kognitiva 

svårigheter. För oss är det då viktigt att veta hur vi ska bemöta dessa individer samt ge deras 

barn det stöd de behöver och även ge föräldrarna en bra bild på hur barnen har det på 

förskolan genom att visa och berätta för föräldrarna efter deras behov. 

Med denna studie så ville vi undersöka vad för stöd och hjälp föräldrar med kognitiva 

svårigheter som har barn i förskoleåldern får från samhället. Något vi också har studerat lite 

närmare på är tillgängligt material som finns till unga föräldrar som har barn eller ska skaffa 

barn som behöver lite extra stöd och hjälp i hemmet. Vi har också undersökt med hjälp av 

intervjuer vad förskolan kan stödja dessa familjer med.   

Vi har intervjuat både förskollärare, socialarbetare och en förskolechef för att se vad de kan 

erbjuda för stödinsatser till barn och föräldrar. Vi kollade även om arbetet skiljer sig från 

varandra i dessa två olika kommuner, eller om det ser lika ut. Förskollärarna var inne på 

samma linje under intervjuerna och det var att barnen var i fokus.  Vi besökte familjecentralen 

i en kommun och i den andra kommunen besökte vi dagbarnsverksamheten och fick se hur de 

arbetar samt hur deras material som de har ser ut.   

Vi har även studerat på hur historian ser ut kring detta samt när det första hemmet öppnades, 

sen tar vi upp om socialtjänstlagen hur den ser ut. Även vad det fanns för stödinsatser att få 

hjälp med, exempelvis kontaktfamilj med mera.  Vart förskollärare ska vända sig för att kunna 

få rätt hjälp för familjen. Vi har även tagit upp hur tidigare forskning såg ut, och även tagit 

med en studie där vi berättar om ett program som heter Cope. En del av våra slutsatser vi fick 

var att i kommun 2 så hade de kommit längre med sitt arbete och de jobbade även med 

särgymnasiet just nu. Kommun 1 ville gå på en utbildning som kommun 2 redan har och 

jobbar efter.  

I resultatdelen kom vi fram till att de hade liknande tankesätt hur man arbetar med dessa 

familjer som är i behov av stöd i båda kommunerna. Men det fanns också stora skillnader 

mellan dem. Vi kollade även vad dessa två kommuner har för mål med sina verksamheter, om 

målen är likande eller om de skiljer sig ifrån varandra.  

 

 

Nyckelord  

Barn, förskola, förskolechef, förskollärare, föräldrar, kognitiva svårigheter, socialtjänsten, 

stöd. 
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1. Inledning 

Föräldrar med kognitiva svårigheter förstår inte alltid vad som är barnets bästa när det gäller 

uppfostring och därför kan de då behöva få extra stöd och hjälp ifrån samhället. Vad för stöd och 

hjälp det finns kan se olika ut från kommun till kommun. Oftast så finns socialtjänsten, 

familjecentraler eller barnavårdcentralen att vända sig till vid frågor och funderingar. Men ibland 

kan det vara så illa att föräldrarna inte är medvetna om att de uppfostrar barnen på fel sätt och då 

måste till exempel förskollärare på förskolan se till att det upphör genom att prata med föräldrarna 

eller vägleda dem till att kontakta en familjecentral. Men ibland vid svåra situationer kan man då 

vara tvungen att kontakta socialtjänsten för att kunna hjälpa dessa familjer in på rätt väg igen.  

 För att kunna hjälpa dessa familjer som befinner sig i svårigheter och är i behov av stöd är det 

viktigt att man snabbt kan hitta dessa familjer samt att vid extrema situationer kontaktar 

socialtjänsten. För myndigheter som jobbar med barn till exempel skola eller förskola är det ett 

måste att kontakta socialtjänsten då det annars kan vara straffbart om man inte gör det. För 

anhöriga som vittnar speciella händelser är det ett val de får göra själv om dem vill kontakta 

socialtjänsten eller inte.  

För barn som är normalbegåvade men växer upp med en eller två föräldrar med ett dolt handikapp 

så finns det ingen som kan förklara för barnen hur det ligger till kring varför mamman eller 

pappan är annorlunda. Det kan också se likadant ut med barn som växer upp med en förälder som 

har en psykisk sjukdom. Barnet har oftast då ingen att få prata med och blir oftast ensam med 

många frågor att få svar på (Hindberg, 2003). 

I dennas studie så har vi jämfört två kommuner för att få information om hur dem arbetar för att 

hjälpa familjer som har svagheter. Det som vi har haft störst fokusering på i denna studie är att se 

vad föräldrar med kognitiva svårigheter får för hjälp och stöd ifrån samhället för att kunna 

uppfostra sina barn. 

 

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att se vad det finns för resurser för dessa familjer som har kognitiva svårigheter.  

 

1.2 Frågeställningar  

 Vad ger kommunerna för stöd till familjer med svårigheter? 

 Finns det några skillnader mellan dessa två olika kommuner? 
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2. Bakgrund 

2.1 Historik 

Emanuella Carlbeck (1829-1901) var personen som öppnade det första hemmet i Sverige, detta 

hem var för sinneslösa barn året var 1866 i Göteborg. Dock hade Sophie Wikens öppnat ett hem 

redan 1859 men det var ett hem för dövstumma i Karlskrona, men det fanns en speciell avdelning 

som var för ” hörande idioter” men efter en tid lades denna ner. Det var en stor efterfråga från 

föräldrar som behövde hjälp av Emanuella så hon flyttade till större lokaler. Redan under 

medeltiden blev vuxna personer till en stor del utnyttjad som arbetskraft och de var lättrekryterade 

som trälar. En psykiater i Sverige beskrev sinnesslöhet för första gången år 1857. Särskolan 

tillkom på 1960-talet och innan dess var sinnesslöundervisningen en isolerad verksamhet. Men de 

fick vänta ända fram till år 1985 innan särskolans regelverk gick från omsorgslagen till skollagen, 

denna resa tog 100 år (Grundewald & Olsson, 1997). 

I kyrkan så finns det en djupt rotad tradition som såg på personer med funktionshinder som ett 

som ett tecken på synd. Man ansåg att en person med funktionshinder sågs vara besatta av orena 

andar eller begått en mycket svår synd. Men det finns även en annan sida av kyrkans historia och 

det är personer med funktionshinder beskrivs som speciella och att de är beskyddade av Gud, att 

dessa personer ska acceptera sin situation och uthärda smärta och lidande. Som tröst pratade 

kyrkan även om att i himlen fanns inte dessa funktionshinder. Detta kan även uppfattas som att 

man inte blir älskad för den man är utan för vad man en gång ska bli (Grunewald, 2009). 

Socialtjänsten är en verksamhet som har grundas på olika principer och mål som fastställts i 

socialtjänstlagen. Även om det har blivit lagändringar efter att socialtjänsten kom till så har det 

fastslagits att målen som finns i lagen ska ligga fast. Målen som finns med i den så kallade 

portalparagrafen (socialtjänsten 1) sägs vara av olika slag. Politiska mål som demokrati, 

solidaritet, och jämlikhet i levnadsvillkor är mer övergripande. Det finns även mål som inte bara 

är övergripande utan mer som man kan koppla direkt till det praktiska sociala arbetet. Målet är att 

stärka människor. Främja människors ekonomiska och sociala trygghet, skall på demokratins och 

solidaritetens grund är samhällets socialtjänst. Socialtjänsten tar åtgärder som rör barn och det är 

barnets bästa som betraktas. Barn är alla människor under 18 år.  

År 1982 kom socialtjänstlagen och under 1990-talet skedde det två utredningar som handlar om att 

få en översyn av själva socialtjänsten. År 2002 kom det en ny socialtjänstlag och under denna tid 

så ville folkhälsoministern göra en till omarbetning av lagen. Hur den framtida socialtjästen 

kommer att se ut och utformas längre fram är fortfarande mycket osäkert (Pettersson, 2009). 

Socialtjänstlagen träde kraft år 1982 men redan år 1979 så kom det ett förslag från regeringens 

sida. Det fanns vårdlagar sedan innan exempelvis socialhjälpslagen, nykterhetsvårdslagen och 

barnavårdslagen, som blev ersatta av socialtjänsten. Alla vårdlagar går under samma lag 

(socialtjänstlagen) (Pettersson, 2009).  

När socialtjänsten får en anmälan från någon anhörig, förskollärare eller någon annan som finns i 

det utsatta barnets närhet, så börjar en utredning. När sedan utredningen är färdig så har man 

kommit fram till vilka hjälpinsatser som ska hjälpa barnet och dess familj. Om det visar sig att 
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föräldrarna inte vill ha några hjälpinsatser eller att socialtjänsten inte hittar något underlag för att 

sätta in hjälp och stöd så beslutas det att det inte behövs någon insats alls. Eftersom att 

socialtjänsten har riktlinjer att gå efter när dem behandlar en anmälan. (Andersson, Aronsson, 

Hessle, Hollander, & Lundström, 1996, s. 23) 

2.2 Styrdokumenten säger 

Enligt FN:s standardregler så är människor med funktionshinder samhällsmedborgare. De har rätt 

till att stanna kvar där de bor och bör också få det stöd som de behöver inom de reguljära 

systemen för utbildning, hälso- sjukvård, arbetsmarknad och social service (Axengrip, 2002). När 

föräldrarna inte är kapabla till att ta hand om sina barn så tar socialtjänsten hand om familjen när 

någon anhörig eller förskola/skola har anmält familjens problem till socialtjänsten. Det är 

socialtjänstens skyldighet att ge föräldrarna de stöd de behöver för att kunna ta hand om sina barn 

eller i värsta fall tvångsomhänderta barnen ifrån familjen om det handlar om en krissituation.   

I barnkonventionen så tar man upp på punkt 3, att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 

alla beslut som berör barnet (Helleberg, 1994). Förskollärare har en anmälningsplikt då de 

misstänker att ett barn utsätts för dåliga hemförhållanden. Vid en anmälan är det alltid viktigt att 

man tänker på barnets bästa och att utifrån situationen ge barnet det stöd som de behöver under 

anmälningsprocessen. Där efteråt tar socialtjänsten över och det blir då deras plikt att ge barnen 

stöd och hjälp utifrån dess behov, men samtidigt krävs det också från förskolan att under denna 

process ge extra stöd till barnet när det genomgår en svår situation. 

Ingen i förskolan ska diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning samt visa respekt oavsett bakgrund som varje människa har. Förskolan ska 

se till att barnen och deras familjer får de stöd som varje familj behöver i uppfostran, utveckling 

och växande. Barn lever i olika livsmiljöer och detta ska förskolan ta hänsyn till (Skolverket, 

Reviderad 2010). 

2.3 Stödinsatser 

Redan år 1902 fanns det något som kallades för övervakare och det är det samma som idag kallas 

för kontaktperson eller kontaktfamilj, detta ska inte vara professionell hjälp utan mer ideellt arbete 

för att kunna hjälpa familjer med att få lite avlastning och även komma med råd och stöd för 

familjen, det kan gälla allt från en helg i månaden till mer ofta. Det kan bara sättas in om familjen 

går med på detta eller begär detta. Som kontaktperson så får man lön dock bara en liten summa 

och då brukar kontaktpersonen ta med personen som har en funktionsnedsättning ut och göra lite 

olika aktiviteter. Som kontaktfamilj så får man också ersättning för att ta hem ett barn som har det 

jobbigt hos sig till exempel så kan då barnet få bo där varannan helg beroende på vilket behov det 

behöver.  (Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander, & Lundström, 1996, s. 29)  

Få personer med en utvecklingsstörning är själva omedvetna om sitt handikapp, detta blir då ett 

problem inom familjer med en eller två handikappade föräldrar. Om man inte inser att man inte 

har svårigheter så tycker man ofta att man inte heller behöver ta emot någon speciell hjälp. Andra 

föräldrar kan vara medvetna om att de inte kanske klarar av städning, matlagning eller att tvätta 

men i stället då så anser de att de klarar av föräldrarollen på ett bättre sätt (Hindberg, Barn till 

föräldrar med utvecklingssörning, 2003). 
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Nätverket kring dessa familjer där det ingår en eller två föräldrar med handikapp är mycket 

viktigt. Anhörigstöd eller myndighetspersoner så som socialtjänsten, sjukvården eller handikapp- 

äldreomsorgen. Flera undersökningar tyder också på att det är anhöriga som lägger ner stor tid på 

omsorgen kring dessa personer, det är viktigt att man har god kontakt med sina anhöriga men för 

personer med funktionshinder ser det inte alltid ut så. Det är ganska vanligt att dessa personer har 

mindre kontakt med anhöriga. I dessa fall så blir det också svårare att få barnen att stanna kvar hos 

sina släktingar vid omhändertaganden från socialtjänsten och detta blir då ett problem då det bästa 

vore om barnet fick tillbringa tid hos sina anhöriga (Hindberg, Barn till föräldrar med 

utvecklingssörning, 2003). 

2.4 Begreppsdefinition  

Vi tar upp olika begrepp i vår uppsats, som exempelvis svagbegåvning, funktionsnedsättning och 

även lätt utvecklingsstörning. 

2.4.1 Svagbegåvning 

Svagbegåvning är när en person inte har någon diagnos men behöver hjälp och stöttning.  

Barnneuropsykologerna Gunilla och Ingrid skriver i en rapport som handlar om svagbegåvade 

barn att dem ofta tar emot barn som inte har fått diagnoser fast i många fall så tyder fallen på att 

de har liknande svårigheter som barn med diagnoser. De har svårigheter med att bearbeta 

information enbart i tankarna, svårt med teoretisk inlärning samt så kan de ha svårigheter med 

teoretisk problemlösning (Adolfsson & Carlsson kendall, 2000, s. 1). 

2.4.2 Lätt utvecklingsstörning  

Har man en lättutvecklingsstörning så har man fått en eller flera diagnoser, och med kognitiva 

svårigheter så kan föräldraförmågan påverkas genom dålig tidsuppfattning, läs och 

skrivsvårigheter, planering och organisering samt konsekvenstänkande, kommunikation och 

förmåga att sätta barnet i första rummet. Det finns många olika funktionsnedsättningar bland annat 

på grund av olika rörelsehinder, intelligensnedsättning eller dålig hörsel (Gustavsson & Molander, 

1995). 

 

2.4.3 Funktionsnedsättning  

    

En funktionsnedsättning är ett hinder för den enskilde människan i samhället och det gör att 

människan måste sticka ut från mängden, ett exempel: Om en person är kontorsarbetare och 

skadar sin fot/ben så kan personen fortfarande arbeta men om personen istället skulle vara 

fotbollsspelare och skadade foten/benet så blir denna person handikappad (Gustavsson & 

Molander, 1995).  

I en artikel så tar Westerberg (1997) upp om vad man har för IQ om man är lindrigt 

förståndshandikappad eller svagbegåvad. Om man har ett IQ mellan 50-70 så räknas man som 

lindrigt handikappad och svagbegåvade har IQ mellan 70-85 (Westerberg, 1997). 

I Hindberg, (1990, s. 117) Under de senaste decennierna så har strävan efter att handikappade 

människor med kognitiva störningar ska få leva ett sådant normalt liv som möjligt. Detta 
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innefattar att dessa människor vill ha eget boende, ett arbete eller en annan syssla som de kan 

underhålla sig med under dagarna och även att skapa sig en egen familj och i de flesta fall att även 

skaffa sig egna barn. För många med kognitiva svårigheter eller lätt utvecklingsstörning upplever 

att när de skaffar sig en familj med barn så tillhör man mer till det normala och därför är då frågan 

om det är rätt eller fel för dessa personer att skaffa barn en mycket känslig fråga (Hindberg, När 

omsorgen sviktar, 1990). 

2.5 Tidigare forskning 

Booth och Booth (1994) genomförde en studie där föräldrarna fick redovisa hur dem uppfattade 

sig själva som föräldrar. Föräldrarna intervjuades och de uppfattade att dem inte hade fått bra hjälp 

och stöd av professionella och myndigheter.  Föräldrar som har svagbegåvning behöver extra stöd 

för att klara av att ta hand om sina barn så att inte barnen far illa. 

Det finns något som heter föräldraträningsprogram och där finns det 20 publicerade studier som 

Feldman (1994) fann som behandlade föräldrautbildningar. De olika studierna beskrev 

föräldraträningsprogram som handla om att föräldrarna fick träna olika färdigheter och säkerheter 

för barnen, problemlösning och positiv föräldra- barn-interaktion och hanterande av barns 

beteende (Socialstyrelsen, 2005). 

Man kan se att kvinnor som har en svår eller måttlig utvecklingsstörning inte blir mödrar lika ofta 

som kvinnor som har en lindrig utvecklingsstörning. Om man tittar internationellt sett så tycks 

man se en trend att flera kvinnor med utvecklingsstörning blir mödrar. Det kan vara en följd av att 

tvångssteriliseringen som har upphört Booth & Booth (1998) Tymchuk (1999) Men om man tittar 

på studier som har gjorts i norden så är det inte ökningen lika. Snarare kan vi se från resultaten att 

kvinnor med utvecklingsstörning inte har ökat utan minskat eller i alla fall stagnerat Skov & 

Henningsen (2001) Bager (2003). 

   

Det finns ingen svensk kartläggning så man vet inte hur många föräldrar med utvecklingsstörning 

det finns och inte heller hur många som lever med sina barn. Bager (2003) undersökte år 1995 hur 

många föräldrar som var utvecklingsstörda. Under 1960 – 1970 talen rapporterades det att cirka: 

30 % av kvinnorna som hade en utvecklingsstörning födde barn. Bager (2003) fann även att 

mödrar som är utvecklingsstörda föder i genomsnitt två barn.  

Om man skulle göra en uppskattning i hela Sverige hur många barn det föds årligen så blev 

resultatet minst 160 barn per år som har mödrar som är utvecklingsstörda(Bager 2003). Flera 

forskare menar att det behövs ytligare forskning för att kunna öka kunskaperna om föräldrar med 

utvecklingsstörning och deras barn. Om man tittar i praktik och i forskning så definieras 

utvecklingsstörning som nedsatt intelligens som är konstaterad under uppväxten innan 18 års 

ålder. Samt en begränsning i sociala, utbildningsrelaterade och praktiska färdigheter 

(Socialstyrelsen, 2005). 

2.6 Studie 

En studie som vi har tittat närmare på och valt att utgå ifrån handlar om ett program som kallas för 

Cope programmet och är till för att stödja föräldrar som är i behov av extra stöd och hjälp med 
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sina barn som har svårhanterligt beteende. Det är ett kanadensiskt föräldrautbildnings program 

som riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3-12 år med svårhanterligt beteende.  

Gruppledare för dessa grupper kan vara pedagoger inom förskola, skola, socialarbetare, 

familjebehandlare, psykologer, sjuksköterskor med flera. Det är viktigt att om man ska leda dessa 

föräldragrupper att man har en kunskap om barn som har svårigheter och är vana vid att leda 

grupper.  

Cope programmet startades av professor Charles Cunningham och man har efter det gjort en 

bredare satsning på familjernas närmiljö och detta har såväl använts inom BUP, socialtjänsten och 

barnhabiliteringen. I denna studie så har man mätt föräldrarnas brist på upplevd kontroll i 

föräldrarollen. Man mätte bland annat huruvida föräldern upplever sig ha kontrollen över sitt barns 

utveckling (B Thorel & Hellström, 2006). 

I socialrapport (2005) så finns det en studie som är en etnografisk longitudinell isländsk studie av 

Sigurjónsdóttir och Traustadóttir (2000) och den handlar om att de försöker se hur samhället 

uppfattar dessa mödrar med utvecklingsstörning samt om det finns möjligheter för dessa mödrar 

att utveckla sitt föräldraskap. Detta skedde under en tre års period där man studerade tio 

utvecklingsstörda mödrar och deras familjeliv. Dem gjorde detta genom observationer, intervjuer 

med mödrarna, deras föräldrar, barn och andra familjemedlemmar. Men även ibland så blev 

profisionella intervjuade som mödrarna hade kontakt med. Studiens syfte var att få kunskap om 

mödrarna liv och förståelse utifrån mödrarnas perspektiv. Studien har även syftat till att kunna 

följa en utveckling av socialpolitiska idéer och attityder och sen hur dessa har påverkat kvinnor till 

moderskap och familjeliv.  

    

Mödrarna som deltog var mellan 25- 83 år gamla och sattes in i tre olika åldersgrupper. Första 

gruppen var tre mödrar med medelålders barn, andra gruppen var två medelåldersmödrar med 

tonårsbarn och tredje gruppen var fem yngre mödrar med barn i tidig skolålder och förskoleålder. 

Dessa mödrar hade 19 barn totalt varav sju stycken var lätt utvecklingsstörda. Tre av de äldre 

mödrarna hade inte haft vårdnaden om sina barn under deras uppväxt. Den enda hjälp som 

kvinnorna kunde få var att få bo på institution utan sina barn och barnen fick då växa upp med 

andra familjemedlemmar eller med kvinnans mamma och detta gällde de kvinnor som fick barn på 

1950- talet. Den offentliga hjälpen hade börjat utvecklas för de kvinnor som fick sina barn under 

1970-talet. De pågick i debatter under denna tid som handlade om normalisering integrering och 

om utvecklingsstördas rätt att få leva i samhället.  

De yngre mödrarna som fick barn på 1990-talet så fick barnen en helt annan hjälp i samhället, de 

hade stöd från sina familjer och varierande insatser från professionella och stödet som familjerna 

fick ansågs mycket positivt (Socialstyrelsen, 2005). 

Forskaren Llewellyn (1997) gjorde en studie som innefattade observationer, informella samtal och 

intervjuer med föräldrar som har en utvecklingsstörning. Studiens syfte var att komma fram till 

hur föräldrarna beskrev sig själva som föräldrar och hur de skapade sitt föräldraskap. Dessa 

föräldrar hade svarat att de utvecklade sig själva som föräldrar genom att studera hur andra gör i 

samma situation. Dessa föräldrar tänkte också mycket tillbaka på hur deras egna barndomar var 

och dragit lärdomar av detta för att uppfostra sina egna barn.  
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Studien visade då att dessa föräldrar som har deltagit har haft stor hjälp med att utveckla sitt 

föräldraskap på grund av att de har tänkt mycket tillbaka till sina egna barndomar samt att de har 

studerat andra föräldrar hur de gör i vissa situationer. 

Situationer med barn som lever med funktionshindrade föräldrar ser mycket olika ut på grund av 

vad familjen har för stöd och hjälp eller om båda föräldrarna har ett funktionshinder samt hur brett 

funktionshindret är. Men forskare har lyckats komma fram till några av de vanligaste riskområden 

för dessa barn, det kan bland annat vara så att barnen får för lite stimulans av sina föräldrar eller 

att de oftare råkar ut för olycksfall i hemmet (Socialstyrelsen, 2005, ss. 27-28). 

Metod 

Vårt syfte med denna studie är att se vad det finns för resurser för de här familjerna med kognitiva 

svårigheter. För att få fram vårt syfte valde vi att intervjua olika personer förskollärare, 

förskolechef, specialarbetare även personer som jobbar på dagbarnsverksamheten. Vi valde dessa 

personer för att vi anser att dessa personer träffar familjerna, förskollärarna träffar barn och 

föräldrar dagligen samt socialarbetarna som arbetar med familjerna. Vi började med att ringa de 

personer som vi skulle intervjua och bokade en tid. Vi valde att anteckna med papper och penna 

under intervjuerna och sammanfatta vad varje individ berättade. Vi har valt att använda oss av 

intervjuer för att vi ville få en ingående bild av hur man resonerar om en komplicerad praktik med 

svåra överväganden. 

Anledningen till att vi valde papper och penna var för att vi ansåg det som enklast att sammanfatta 

kort på papper vad som blev sagt under intervjuerna. Fördelarna är att det går fort och få ner det 

som sägs på papper och det var enkelt när vi delade upp oss att en fick skriva ner svar och den 

andre ställde frågorna. Det finns så klart också nackdelar med detta och det är bland annat att man 

kanske inte alla gånger hinner med att skriva ned allt som sägs samt att man då kanske glömmer 

viktiga delar som sades under intervjuerna.    

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att vi ansåg att vi skulle få ut mest information av det 

och att se vad personerna gör i deras arbeten. Vi anser även att intervjuer passar våra 

frågeställningar bäst och vi anser att intervjua var den enklaste vägen för att få svar på dessa 

frågor.  

När vi valde att intervjuade tänkte vi inte på att det kunde skilja så pass mycket beroende vem man 

intervjuar. Vi stötte på både bra och mindre bra personer att intervjua, och det är som Kvale 

(1997)säger att de som är bra personer att intervjua är de som är goda och samarbetsvilliga de är 

kunniga i området samt att de håller sig till ämnet. Kvale pratar även om konfidentialitet och det är 

för att värna om personerna som man intervjuar ska kunna vara anonym och genom det kan man 

kalla personen vid ett annat namn (Kvale, 1997). 

  

På dagbarnsverksamheten i kommun 1 och familjecentralen i kommun 2 så ringde vi och bokade 

studiebesök, därför att då fick vi även komma och titta på hur lokalerna såg ut samt studera vilka 

material man kan använda sig av när man måste kommunicera med föräldrar som har kognitiva 

störningar eller lätt utvecklingsstörning. Vi kontaktade personer som arbetade inom detta område, 

för att få den information vi behövde så intervjuade vi fem olika förskollärare, en förskolechef och 
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två socialarbetare och fyra var ansvariga vid familjecenter. Vi hade fem olika frågor per intervju; 

frågorna varierade beroende på vilka som vi intervjuade.  

Som jämförelse med kommun 1 och ge den ett större djup valde vi att också jämföra en annan 

kommun i vår studie. För att inkludera den andra kommunen gjorde vi ett studiebesök på 

familjecentralen i kommun 2. Där fick vi vara med på en föreläsning och göra ett studiebesök som 

de erbjöd oss att vara närvarande på. Föreläsningen vi fick vara med på handlade om arbetet som 

kommunen har med familjer där en eller båda föräldrarna har kognitiva svårigheter.  

Ann som är chef på familjecentralen förklarade hur de arbetar med SUF, hur dem gör där och vad 

man ska tänka på. Det var fyra personer från en kommun där dem inte har startat SUF än men är 

på väg till det, det var därför dem var där för att få tips och råd hur man kan arbeta. De berättade 

också om hur de arbetar och vilka som de arbetar med i samma hus och hur dessa parter 

samarbetar med varandra. Vi ställde frågor som dels var specifika för dem som arbetade på de 

ställen vi studerade (se bilagor 1)för att kunna jämföra de olika frågorna vi hade under 

intervjuerna. 

Vi träffade fem olika förskollärare som jobbar i kommun 1 och dem fick cirka fem frågor som 

handlade om de hade varit med om någon situation där ett barn farit illa. Om de har anmält till 

socialtjänsten någon gång samt vilket stöd de kunde få efter att ha gjort en svår anmälan. Vi 

frågade även om de har haft svagbegåvade föräldrar under sin arbetstid, och då frågade vi också 

hur dem gick till väga för att inte diskriminera föräldrarna på olika vis. Eftersom att förskollärarna 

är där för barnens skull så kan det bli att förskollärare måste ifrågasätta en förälder. Samt vad dem 

kunde ge föräldrarna för hjälp och stöd.  

 

Vi har också gjort en intervju med förskolechefen i kommun 1, hon arbetar som chef för alla 

förskolor runt om i kommun 1. Vi frågade henne bland annat vad förskolorna gör för att ge 

svagbegåvade föräldrar lite extra stöd samt vad förskolan har för mål för att hjälpa och ge stöd till 

dessa barn. Då vi gjort våra intervjuer så upptäckte vi att vi inte hade fått fram all information om 

hur föräldrar med kognitiva svårigheter kan få för stöd i kommun 1 och bestämde därför också oss 

för att besöka familjedagbarnsverksamheten i kommun 1.  

Vi började med att intervjua socialtjänsten i kommun 1 och träffade där socialarbetaren som bland 

annat arbetar med att ta emot anmälningar från till exempel anhöriga eller förskolor som 

misstänker att ett barn far illa. Kvinnan svarade utförligt på varje fråga och vi fick fram den 

information som vi behövde veta. Vi frågade bland annat vad barn och föräldrar får för hjälp samt 

om de som jobbar med detta får något speciellt stöd från något håll när det blir svåra situationer 

som man måste gå igenom med barnen och deras familjer.  

Det finns fyra huvudkrav inom individskyddskraven som är allmänna och det är: nyttjandekravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet och dessa fyra är avsedda till att 

forskarna ska bli vägledda i sitt projekt.  

 Nyttjandekravet handlar om att det som har tagits fram under denna undersökning får bara 

användas i undersökningens sammanhang.  
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 Informationskravet handlar om att man måste informera de som deltar om vilket syfte som 

studien har. 

 Samtyckeskravet handlar om att alla som deltar i denna undersökning har själv rätt att 

bestämma över sin egen medverkan.  

 Konfidentialitetkravet handlar om alla uppgifter i undersökningen om ingående personer 

ska ge konfidentialitet i största möjliga mån samt alla personuppgifter ska förvaras på rätt 

sätt, så att inte andra som är obehöriga kunna ta del av dem.  

När man pratar om individskyddskravet så handlar det om att man ska skydda individer mot 

olämplig insyn på deras privatliv, förödmjukelse, psykisk eller fysik skada samt kränkning  

(Rosenqvist & Andrén, 2006). 

Under våra intervjuer så förberedde vi alla personer med att skicka frågor i förväg så de fick tid på 

sig att läsa frågorna och sedan innan varje intervju så har vi frågat om deras medgivande på 

deltagande i intervjuerna. Vi har vid varje tillfälle berättat vad vi kom ifrån och varför vi var i 

behov av att göra intervjuerna. De personer som vi har namngett i rapporten gav oss ett 

medgivande till det. 

Resultat 

I resultatdelen så kommer vi att redovisa resultatet utifrån våra två frågeställningar. 

Resultatet är strukturerat på följande sätt, först kommer våra svar på våra frågeställningar sedan så 

kommer jämförelsen med socialtjänsten i kommun 2. I slutet av resultatdelen så kommer det 

information om de olika platserna som vi har besökt och gjort intervjuer på.  

Genom att ha gjort dessa intervjuer fick vi en större insikt i vad socialtjänsten, förskollärare, 

förskolechefer och dagbarnsverksamheter gör och vad det finns för hjälp att få, samt vilka olika 

mål som de har för verksamheterna. Vi fick även en inblick hur de arbetar med dessa familjer, och 

hur mycket de gör för att alla ska må så bra som möjligt under svåra situationer. 

4.1 Hur olika deltagare uppfattar arbetet i kommun 1.  

De förskollärare som vi intervjuade i kommun 1 var eniga om sitt arbete och det var att sätta 

barnen i fokus, och att i förskoleverksamheten så är alla barn lika värda oavsett familjebakgrund. 

Men att förskollärarna har anmälningsplikt om de skulle vara oroliga att det sker någon form av 

barnmisshandel kring ett barn. Att det sedan är förskolläraren som tar det första i en anmälan och i 

sin tur pratar med chefen som tar och vägleder till rätt insatts.  

Vi var även till dagbarnsverksamheten i kommun 1 där arbetade två stycken förskollärare. 

Förskollärarna berättade lite kort om alla lokaler, där fanns möjlighet till tvättmaskin om man var i 

behov av detta, även så fanns det ett kök och samtalsrum, sen hade de sällskapsrummet där det var 

leksaker och lite annat som var anpassat till barn. Det fanns även ett rum med en säng i om 

mamman ville amma eller vila. Efter rundvandringen så satte vi oss ner och dessa två som jobbar 

där började berätta hur det startade och hela arbetet med verksamheten. Det är bara två som jobbar 

där och är någon av dessa sjuk så kommer det inte någon extra utan då får den ena vara själv på 

grund av att föräldrarna känner sig trygga av denna personal. Det får bara vara fem vuxna där per 

gång och deras barn, just nu fanns nästan bara små barn men i vissa fall kommer även barn som är 
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cirka två till fem år och då kan det vara på grund av att föräldern vill ha hjälp med vägledning för 

barnets bästa. ”Det går bra för en del barn men i vissa fall kommer det återfall” (Förskollärare på 

dagbarnsverksamheten kommun 1 den 25 september)  

 

Som förskollärare kan man komma i kontakt med föräldrar som har kognitiva svårigheter och vet 

man inte de som förskollärare så kan det bli en krock mot föräldrarna eftersom att förskollärare 

kanske ifrågasätter föräldern om saker som inte finns åt barnet. Förskolläraren kanske undrar 

varför detta barn inte har stövlar när det spöregnar ute (förskolelärare 2 den 15 augusti).  

De två som vi intervjuade på socialtjänsten i kommun 1 arbetade med bland annat att ta emot 

anmälningar från till exempel anhöriga eller förskolor som misstänker att ett barn far illa. De två 

kvinnorna på socialtjänsten svarade utförligt på varje fråga och vi fick fram den information som 

vi behövde veta för vår studie. Vi frågade bland annat vad barn och föräldrar får för hjälp samt om 

dem som jobbar med detta får något speciellt stöd när det blir svåra situationer som man måste gå 

igenom med barnen och deras familjer (Socialtjänsten kommun 1 22 augusti). 

Förskolechefen var inne på samma spår som förskollärarna om barns värde och utgår från 

LPFÖ98 samt skolagen. Förskolechefen samarbetar ofta med socialtjänsten, och har träffar med 

dem under jämna mellanrum. Förskolechefen nämnde även att förskolan inte har något uppdrag att 

stödja dessa föräldrar men att varje förskola ska jobba med varje familj och deras behov och där 

kommer skollagen in. Förskolechefen kan även hjälpa till med första kotakten till socialtjänsten. 

(förskolechef torsdagen den 15 augusti) ”Misstaget som tyvärr många gör i vårt yrke är att 

engagera sig för mycket, istället för att familjen får hjälp av experter på detta ” (Förskollärare 1 

torsdagen den 15 augusti). 

”Vi måste tänka på att vi är förskollärare och det finns andra yrkesgrupper som tar vid när vi 

delegerar och anmäler eventuella familjeproblem”( Förskollärare 4 tisdagen den 20 augusti).  

 När socialtjänsten får in en anmälan så görs en individuell bedömning, som grundar på 

föräldrarnas svårigheter och hur dessa svårigheter påverkar föräldrar förmågan. När arbete med 

familjerna börjar så arbetar de med samtal, de kan arbeta hemma hos familjen och lekarbete och 

bildterapi använder de sig också av. Det kan vara träffar allt ifrån var 14.de dag till en gång per 

dag. Här kan även en bedömning göras att föräldrarna behöver träffa andra i samma situation och 

då skickas familjerna till kommun 1 dagbarnsverksamhet. Samordnaren på socialtjänsten tittar 

även mycket på det privata nätverket, i vissa fall kan det räcka med att ha ett bra och tryggt 

nätverk fast man har svårigheter. Samordnare på socialtjänsten pratade även om att det är viktigt 

att barnen får information om vad som händer och vad deras föräldrar har för funktionsnedsättning 

och det får man i samtal med kurator. Sen att barnen behöver se att det finns personer som hjälper 

deras föräldrar och att det inte är barnens ansvar.  

Socialtjänsten arbetar med förskolechefer mot skolan, förskola med mera. sen kan det gå så långt 

så att det blir familjeplacering och då kan det ske på två sätt antingen via SOL(socialtjänstlagen) – 

då är det med samtyckte från föräldrarna sen kan det ske via LVU (lagen om vård av unga) – de är 

då inte ett samtyckte från föräldrarna. Om ett barn blir HVB (hem för vård och boende) placerad 
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då blir det sorgearbete med barnen och man måste släppa föräldrarna och jobba med barnen bara. ( 

Socialtjänsten/samordnare i kommun 1  den 22 augusti ) 

Dagbarnverksamheten i kommun 1 arbetar med familjer som har varit i kontakt med socialtjänsten 

innan, det kan även vara BVC som gör en orosanmälan och då kommer den först till socialtjänsten 

och sedan vidare till dagbarnsverksamheten berättade (personal 1 på dagbarnsverksamheten den 

23 september). 

 

Det är aldrig mer än fem föräldrar där samtidigt och det finns möjlighet att tvätta kläder där samt 

får föräldrarna lära sig att laga mat som alla äter tillsammans. Det är öppet tre dagar i veckan, 

förskollärarna som arbetar här kan även göra uppdrag i familjen genom att åka hem till familjerna 

och jobba hemma. Personalen på dagbarnsverksamheten är där för att stödja familjerna och lyfter 

fram deras styrkor. Det går att få enskilda samtal med personalen eller om personalen ser att det är 

något som dem vill ta upp privat så finns det ett rum att gå till. Det som var nytt från i år är att 

personalen måste skriva anteckningar för varje individ ex. när de kom och hur det gick under 

dagen. Var sjätte vecka kommer handläggaren och personalen samt föräldern att sitta ner och prata 

om hur det går och om de bör ändra något. Det är helt drogfritt och misstänker personalen droger 

så måste föräldern gå för att testa sig och blir det positivt så får de lämna prov med jämna 

mellanrum berättade personal (både 1 och 2 på dagbarnsverksamheten den 23 september). 

När vi kom fram till familjecentrumet i kommun 2 så fick vi gå runt i lokalerna och titta hur de såg 

ut och sedan bjöd en kvinna vi har valt att kalla för Eva på en föreläsning. Hon visade också vad 

de använder sig av för material till föräldrarna som kommer dit med sina barn och behöver stöd av 

olika anledningar för att kunna leva ett sådant bra liv som möjligt tillsammans med sina barn. 

Familjecentret hjälper också till att stötta mammor som är gravida och som kan vara osäkra på hur 

det är att ha en riktig baby och till det så finns det en docka som Eva ibland lånar ut till dessa 

mammor för att de ska kunna lära sig i förväg hur man håller en nyfödd bebis. Denna docka är 

dataprogrammerad och efter att personen använt dockan så kan Eva ta fram papper på hur 

personen har skött om sitt barn exempelvis om man håll huvudet bra eller hur länge barnet har 

skrikit. Eva har själv provat att ha barnet hemma hos sig över natten bara för att hon ville veta hur 

den fungerade innan hon lämnade ut dockan till föräldrarna. Genom detta besök så fick vi mycket 

material med oss bland annat mer litteratur och kunskap om hur de arbetar för att ge stöd och hjälp 

till familjer och vad de finns för material man kan använda sig av för att hjälpa familjer som 

befinner sig i svåra situationer (Eva kommun 2 Familjecentral den 2 september) 

4.2 Sammanfattningsvis  

Förskollärarna som vi intervjuade var eniga om att sätta barnen i fokus och att alla barn har lika 

värde oavsett familjebakgrund. På grund av anmälningsplikten som personalen har så var de 

oroliga att de lätt kan bli missförstånd mellan personal och föräldrar. Förskolechefen var också lite 

inne i samma spår som förskollärarna men att man kan vända sig till förskolechefen för en första 

kontakt med socialtjänsten (förskolechefen den 15 augusti). 

Socialtjänsten när de får in en anmälan så görs det alltid en individuell bedömning som grundar på 

dess svårigheter. Arbetet med dem börjar alltid med ett samtal och därefter görs en bedömning om 
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föräldrarna behöver hjälp och i sådana fall vilken utsträckning. När orosanmälan kommer in till 

socialen så kan det vara allt ifrån förskolan till en orolig granne. När en förskolelärare ska göra en 

anmälan så pratar han/hon först med förskolechefen som sedan gör själva anmälan.  

När förskolan har anmält så kommer anmälan in till socialtjänsten och där efter blir det ett möte 

med familjen, och BVC anmäler direkt till socialtjänsten för  

vidare bedömning. (socialtarbetare den 22 augusti).  

Till dagbarnsverksamheten så kommer familjer som har varit i kontakt med socialtjänsten från 

början, det är aldrig mer än fem föräldrar där samtidigt. Där kan man få hjälp med dagliga rutiner 

som att tvätta kläder eller laga mat tillsammans. Personalen på dagbarnsverksamheten finns där 

för att stödja föräldrarna och lyfta fram deras styrkor. Var sjätte vecka kommer personal från 

socialtjänsten till dagbarnsverksamheten för att diskutera med föräldrarna om hur det fungerar för 

dem i vardagen (dagbarnsverksamheten den 23 september).  

I kommun 1 samarbetar olika parter men dessa är utspridda runt om i kommunen och det anser vi 

som negativt för att det är lättare om alla är samlade. Alla arbetar för familjerna och för att dessa 

ska kunna fortsätta vara en familj. Förskolan var alltid inbjuden till nätverksmöten och det var på 

föräldrarnas villkor så att förskolan fick veta vad som händer och vad som kommer hända i 

familjen.  

4.3  skillnader mellan olika parter i perspektiv 

Det kan vara allt ifrån BVC till förskolläraren som gör en orosanmälan om en familj och om 

förskolläraren gör en anmälan så pratar denne med sin chef först för att sedan tillsammans med 

chefen göra anmälan. Medan BVC anmäler direkt till socialtjänsten, och när förskolan har anmält 

så kommer anmälan in till socialtjänsten som i sin tur kontaktar familjen för en träff för att sedan 

starta en utredning för familjen. Sen är det socialtjänstens arbete som gäller för familjen.  

4.4 Jämförelse med socialtjänsten i kommun 2 

Skillnaden mellan kommun 1 och kommun 2 var att i kommun 2 så var allt i samma hus. BVC var 

även involverade med att besöka familjecentralen minst en gång i veckan mer om de fanns tid. Det 

fanns även möjlighet för BVC att väga barn där om föräldrarna var oroliga över barnens vikt.  

I kommun 2 så fanns ett bra samarbete med särgymnasiet, som fungerade på det viset att klassen 

besökte familjecentralen samt att Ann kom till klassen och pratade samt visade, framför allt så tar 

Ann med sig dockan som är som ett riktigt barn till dessa möten.  

I kommun 2 så kunde personalen filma samspelet mellan den vuxna och barnet för att sedan titta 

på det och analysera detta tillsammans, det fanns inget sådant i kommun 2. Därför att personalen 

inte hade den utbildningen som krävdes till att få dokumentera föräldrarna och deras barn.  

 

4.5 Målen från kommun 1 och kommun 2 

Målen i kommun 1 är att barnen ska bli tillgodosedda samt att dem ska få utvecklas normalt. Det 
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ska finnas delaktighet samt att kommunikation är viktigt, föräldrarna ska kunna förstå vad det 

handlar om.  

Man måste hela tiden förklara på deras nivå så att de kan ta till sig från den situation de befinner 

sig i. Barnen ska komma till tals samt att socialarbetarna måste visa tydligt vad dem gör och varför 

dem gör det. Dagbarnsverksamheten hade även egna mål och det var att föräldrarna ska klara av 

att ta hand om sina barn, att det ska ske förändringar för att barnen ska ha det bra och även stärka 

barnen och ge familjen en sysselsättning det kan vara allt ifrån att föräldern söker in sig på skolan 

eller att personalen hjälper till att skriva in föräldrarna på arbetsförmedlingen. För det som 

familjerna pratar om är att de vill få bort det ekonomiska biståndet som många utsatta föräldrar 

kan ha ifrån socialen (Förskolelärarna 1 och 2 den 23 september). 

I kommun 2 så är målen för SUF att vidareutveckla samverkan mellan olika verksamheter och 

organisationer i arbetet med målgruppen. Dem har också olika mål för barnen: 

 Att barnen ska lära sig att de har rättigheter  

 De ska ha rätt till att säga nej  

 Att kunna sätta gränser  

 Att känna igen och uttrycka känslor  

 Få lära sig om deras föräldrars funktionsnedsättning 

4.6 Socialtjänsten i kommun 1 

Alla familjer får en individuell bedömning ut efter vad föräldrarna har för svårigheter. Har 

föräldrarna stora svårigheter så blir det familjehems placering men det är inte vanligt utan oftast 

innan man tar till den metoden, så jobbar man med familjen och då är det med samtal, lekarbete, 

bildterapi med mera. Dessa familjer kan behöva träffa någon allt från var 14.de dag till en gång 

per dag och jobba med det som är aktuellt just för dem. Man kollar även på den sociala biten hos 

dessa individer, ifall att det privata nätverket räcker trots att man har kognitiva svårigheter. Alla 

möten som man har är då anpassade efter varje individ utifrån dess behov. Socialtjänsten i 

kommun 1 jobbar mot skola och förskolan och dem har ett bra samarbete mellan varandra. I 

kommun 2  pratade vi även om barnen och att det är viktigt att barnen måste bli trygga och 

avlastas från arbetet, eftersom att både hälsan och skolan blir drabbade. Barnen behöver även få 

veta vad föräldrarnas funktionsnedsättning är och vad som händer med föräldern, även viktigt att 

förklara för barnen att det är inte barnens uppgift att ta hand om föräldrarna utan att det finns 

personer som kommer och hjälper föräldrarna. Men dem sa även att om ett barn blir HVB – hem 

för vård eller boende, och kommer man dit så lär man släppa föräldrarna och bara fokusera med 

att jobba med barnen (socialarbetare 1 den 22 augusti). 

 

4.7 Dagbarnsverksamheten i kommun 1 

kommun 1 dagbarnsverksamhet startade för cirka 25 år sedan och då var en av dem som vi 

intervjua med och startade upp det, och det var för att vilka är inte på öppna förskolan? Jo familjer 

som inte har det så lätt som inte orkar och de som känner sig annorlunda. Därför så startades detta 
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för att alla ska ha någonstans att vara och känna sig sedda, eftersom att många av dem som går här 

har inget kontaktnät. 

På kommun 1 dagbarnsverksamhet fanns det plats för fem vuxna per gång samt deras barn, det var 

tre dagar i veckan mellan klockan 9-14 och det kostade 20 kronor per gång. klockan 9 så fick man 

fika där och sedan fick alla laga lunch där som de åt tillsammans av och det är även ett sätt att få 

föräldrarna att få prova på att laga mat. Det fanns ett samtalsrum om någon ville gå undan för att 

prata, men det är tystnadsplikt för alla i huset så många samtal sker öppet inför alla. Alla har 

varsina handläggare som beslutar att dagbarnsverksamheten är något för dem och sen blir det 

studiebesök och sedan följer personalen på dagbarnsverksamheten upp föräldern med 

handläggaren var sjätte vecka. För att se hur det går med uppdraget som personalen har. Det finns 

tillgång till tvättmaskin där i fall att det strular med tvättider samt att personalen hjälper föräldrar 

med att fylla i papper. Det fanns även ett rum med en säng och en spjälsäng som man kunde 

använda för att få vila eller amma i fred. Nu var det även många invandrare där som behöver hjälp 

att veta hur man är som förälder i Sverige, då det sker kulturkrockar som exempelvis aga. De 

jobbar även med olika grupper för föräldrar och barn, det kan vara för barnen att kunna se att fler 

barn är i samma situation och att man inte är ensam.  

Tiden som behövs kan vara allt från tre månader upp till något år beroende på hur situationen är, 

de som är där på tre månader kan vara helt vanliga personer som har fått en 

förlossningsdepression.  

Ibland åker de på utflykter med någon familj, sist var de med en mamma och hennes barn till 

Öregrund för att komma iväg, och då fika de och åt mat ute men det kostade i allfall inte mer än 

20 kronor (förskollärare 1 från dagbarnsverksamheten i kommun 1 den 23 september).  

Det finns även något som kallas för SIP – samordnad individuell plan, och det är så att alla som 

blir kallade till ett SIP möte måste komma och har man något i kalendern så måste man stryka det 

och dyka upp på SIP mötet. SIP möten använder sig både Sandviken kommun och Tierps kommun 

av vid akuta lägen då de måste ha möten med föräldrar och andra parter som till exempel skola, 

förskola, läkare med mera (socialarbetare 1 från kommun 2 den 2 september). 

4.8 Familjecentralen i kommun 2 

Familjecentralen i kommun 2 arbetar nära både BVC och MVC samt förskola och skolan i skolan 

har dem samarbete ända upp till särgymnasiet. I kommun 2 har dem mycket under samma tak och 

behöver inte åka till massa olika ställen. Det finns något som heter babycafé på familjecentralen 

där öppna förskolan håller till och där är även personal från BVC och MVC minst en gång i 

veckan ifall att någon vill råga något eller behöver väga och mäta sitt barn. Ringer det en 

varningsklocka hos BVC så kan familjebehandlare pratat och kolla på familjen hur dem är med 

barnen direkt och behöver inte åka eftersom att dem har sina rum i samma hus som babycafé.  

I kommun 2 fick vi reda på hur vi ska nå dessa familjer och det var att i kommun 2 så samarbetar 

alla ihop (BVC, MVC familjecentralen) och det gör att dem når dessa familjer innan barnet föds 

och på så vis kan familjen få rätt hjälp. Även så sa dem att man inte kan tala dessa familjer till 

rätta utan det gäller att visa och lära ut.  
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En enkel fråga som ofta MVC frågar vid inskrivningen är – vilken skola gick du på? Och har dem 

gått på särskola så ringer en varningsklocka och det är då lättare och göra en uppföljning. Ärlighet 

varar längst, men man måste vara konkret och tydlig (socialarbetare 1 och 2 från kommun 2 

familjecentrum den 2 september). 

5. Diskussion 

5.1 Vart leder oss det här resultatet när det gäller barns möjlighet till utveckling? 

Alla parter som vi har varit i kontakt med fokuserar inte bara på föräldrarna utan även barnen är en 

viktig del i arbetet. Känner socialtjänsten att de inte kan hjälpa dessa föräldrar mer så släpper de 

föräldrarna och fokuserar på barnen så att de ska kunna utvecklas normalt. Även så läggs en stor 

del på att förklara för barnen att de inte är deras fel och att de inte är deras arbete att ta hand om 

föräldrarna, utan att det finns personer som sköter detta. Det gör att barnen ska kunna fokusera 

mer på skolan och sin utveckling.  

5.2  Möjligheter/styrkor 

Möjligheter att kunna nå dessa föräldrar som har kognitiva svårigheter så tidigt som möjligt är att 

ha ett bra samarbete mellan olika parter exempelvis BVC, MVC, socialtjänst och förskola med 

mera. 

5.3 Svårigheter och utmaningar 

Svårigheter är att kunna nå fram till alla eftersom att de ofta är frivilligt, och att även kunna ge de 

olika familjerna den hjälp som de behöver. Svårigheter är det även om inte föräldrarna vill ta emot 

hjälpen som de blir erbjuda, eftersom att de då kan leda till LVU.   

Det som har kommit upp för oss under denna tid är att kunna skilja på lögner eller sanningar som 

barnen kommer med. Ska man lägga fram en anmälan direkt eller bör man vänta och prata med 

kollegor och chef först. Utmaningar som vi tycker som förskollärare är att se detta problem och nå 

fram till föräldrarna i ett tidigt stadium. Vi som förskollärare ska stötta barnen i deras svårigheter 

som även finns i hemmiljön.   

5.4 kommun 1 och kommun 2 

Det skilde ganska mycket åt dessa två kommuner, för i kommun 2 så fanns allt i samma hus och 

det var lätt tillgängligt att få hjälp, eftersom att de hade mycket material i närheten hela tiden. Vi 

upplever det som att det fanns fler grupper för familjer där föräldrarna har kognitiva svårigheter, 

även att det var viktigt i kommun 2 att alla kom därför att där erbjöd kommun hämtning om man 

inte hade pengar att kunna ta sig dit.  

Eva skickade ut sms en vecka innan mötet samt dagen innan mötet så att ingen skulle glömma det. 

Det upplevde vi inte att det fanns i kommun 1. 

Båda kommunerna jobbade med något som kallas SIP – samordnad individuell plan. Alla som blir 

kallade på sådana möten måste komma och har de något inbokat så måste de strykas i kalendern.  

I kommun 2 så arbetade de med SUF – samverkan, utveckling och föräldraskap. SUF bildades för 

att ge föräldrar med kognitiva svårigheter stöd, i SUF gruppen tillhör MVC/BVC, förskola, skola, 
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särskola, socialtjänsten IFO: Barn och familj, Habiliteringen, kontoret för vuxna med 

funktionshinder, Barn- och familjeinstitutionerna, vuxenpsykiatrin, BUP och FUB- föreningen för 

utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna.  

SUF har ett syfte med sitt arbete och det är att stärka föräldrarna i deras föräldraskap och minska 

risken för att barnen ska fara illa. Deras mål är framför allt att vidareutveckla samverkan mellan 

olika verksamheter och organisationer i arbetet och målgruppen. Sedan har dem en genensam 

vision och deras är att utifrån kunskapscentret förbättra livsvillkoren för både barn och föräldrar. 

Det är den allmänna arvsfonden som tillsammans med kommunerna och landstinget i Uppsala län 

som finansierar detta projekt.  

Socialtjänsten i kommun 1 har hört talas om SUF och deras tankar är att gå på en föreläsning om 

detta i Uppsala nästa gång det blir. Det tycker vi är bra eftersom att SUF verkar vara en bra metod.  

I kommun 2 jobbar familjecentralen även med särgymnasiet och det gör dem inte i kommun 1, 

anledningen till att dem gör det i kommun 2 var att nästan alla elever på särgymnasiet hade 

inställningen att innan examen ska vi vara gravida, men jobbet Eva gjorde med skolan har gjort att 

det endast var cirka en som ville bli gravid, vilket vi tyckte var bra. Vi anser att man har kommit 

längre i kommun 2 genom att jobba med ungdomarna redan innan de blir gravida. Eva använde 

dockan som är som ett riktigt barn som ett hjälpmedel. 

Forskaren Llewellyn (1997)  gjorde en studie som handlade om hur föräldrarna beskrev sig själva 

och hur de startade sitt föräldraskap, svaren som blev var att de utvecklade sig själva genom att 

studera hur andra gör i samma situation och även sin egna barndom och uppfostrar därefter sina 

egna barn. När vi var ute och gjorde intervjuerna så pratade de mycket om att det är viktigt att 

umgås med andra i samma situation för att bolla idéer och tankar med varandra. 

Axengrip 2002 nämner att det är viktigt att människor med funktionshinder ska få bo kvar och få 

de stöd som de behöver. De två kommuner som vi valde att besöka arbetar utifrån varje familjs 

behov och ge dem de stöd och hjälpen som de behöver för att klara av vardagen, och de jobbar in i 

det sista innan de separerar en familj. 

Helleberg ( 1994) och barnkonventionen skriver om barnets bästa och att barnet ska komma i 

första hand i alla beslut som berör barnet, det vi fick höra många gånger under våra besök på de 

olika ställena var att barnet är alltid i första rummet, när föräldrarna inte vill ha hjälp mer och 

släpper barnet så sätts alla insatser in för barnet. Vid besluten som tas tittar man hela tiden på hur 

barnen mår i detta. 

Förskolan har uppdrag när det gäller familjer, och det är att se till att barn och deras familjer få de 

stöd som de behöver i uppfostran, utveckling och lärande. Vi ska även komma ihåg att barn lever i 

olika miljöer, och vi förskollärare ska ge barnen och föräldrarna hjälpmedel för att lyckas, när vi 

intervjuade olika förskollärare så pratade de om att förskollärare kan tipsa om föreläsningar, 

böcker, eller personer som arbetar med de problem som just den familjen har, vi ska även komma 

ihåg att vi är anmälningsskyldiga om vi misstänker att något inte står rätt till.  

Efteråt så här långt i arbetet som vi har fått tagit del av så känner vi att det finns saker vi hade 

kunnat göra på ett helt annat sätt. Speciellt i intervjuerna så anser vi att vi hade haft mer nytta om 
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vi kunde spela in några intervjuer som vi gjorde i Kommun 1. I kommun 2 så var det mycket 

personer där på samma gång då vi också hade fått komma på ett studiebesök och en föreläsning 

vilket ledde till att det var svårt att spela in. Därför att vi satt många personer samtidigt runt ett 

bord och folk ställde frågor under tiden föreläsningen varade. 

I avsnittet tidigare forskning så nämnde vi att forskare inte är överens om att det går att träna upp 

och utbilda föräldrar till föräldraskap. Efter att vi har tagit del av intervjuer och fått en inblick på 

vad kommunerna kan bidra med för stöd så anser vi att det inte är helt omöjligt att träna föräldrar 

med eller utan handikapp eller svagbegåvning. Det finns de föräldrar som är behov av stöd en 

längre tid för att lära sig hur det fungerar att vara förälder och att man som förälder hela tiden 

måste prioritera sina barn i första hand.  
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Bilaga 1  

Frågor till socialtjänsten i kommun 1 

 Vilken typ av stöd ger ni till barnen?  

 Vilken typ av stöd ger ni till föräldrarna?  

 SUF – samverkan, utvecklande och föräldraskap är ett samverkansprojekt mellan en 

regions förbund i Uppsala län. De erbjuder yrkesverksamma ett bättre kunskapsunderlag. 

Har ni samarbete med något förbund eller nätverk?  

 Skulle ni kunna göra ert arbete bättre? I sådana fall hur?  

 Är hjälpen frivillig? Om man till exempel är svagbegåvad så förstår man kanske inte alltid 

att man behöver hjälp, hur går ni då tillväga? 

 Kan du övergripande beskriva målen med arbetet? 

 

Frågor till förskollärarna 

 Har du stött på barn vars föräldrar är svagbegåvade?  

 Om ja, hur gick arbetet runt med denna familj? 

 Fick dem extra stöd och hjälp från er med vissa företeelser? Om ja, vad för hjälp? 

 Har du tänkt på att anmäla dennes familj, men att det inte blev av?  

 Vad hindrade dig? Hur ser du på det nu?  

 Har ni behövt satt in mer hjälp utifrån? Vilken i sådana fall?  

 Hur ser du själv till att få stöd och lättnad i ditt arbete i svåra situationer?  

 

frågor till förskolechefen  

 Vad hjälper förskolan till med för dessa familjer?( Till exempel hjälp med schema med 

mera). 

 Vad gör du som förskolechef för att hjälpa till? 

 Vad har ni för mål på förskolan? för dessa familjer? 

  Får du något stöd från någon i detta arbete? 

 

Frågor till dagbarnsverksamheten i kommun 1 och familjecentrumet i kommun 2  

 Vad har ni för mål?  

 Vad får föräldrar och barn för stöd och hjälp från er?  

 Hur fungerar er verksamhet?  

 Har ni några speciella aktiviteter? 

 Hur går det för barnen efteråt att de har fått hjälp och stöd från er? 
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