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Att ha ett barn med intellektuell funk-

tionsnedsättning kan påverka  upplevelsen 

av föräldraskapet. Petra Boströms av-

handling visar att diagnosen kan påverka 

negativt, men att det vid sidan om de 

nega tiva känslorna också finns starka 

positiva känslor som verkar väga upp de 

svårigheter som föräldrarna möter.

Petra Boström, forskare vid Göteborgs 

universitet, har med hjälp av enkät och 

intervjustudier undersökt variationerna 

av de här upplevelserna och vilka olika 

upplevelser och känslor som finns repre-

senterade hos de här föräldrarna.

FÖRHÖJD NIVÅ AV STRESS

Petra Boström berättar att hennes intresse 

för ämnet väcktes när hon jobbade med 

ett projekt där hon satt och transkribe-

rade intervjuer med föräldrar, både till 

friska barn och till barn med intellektuell 

funktionsnedsättning.

– Jag blev fångad av deras berättelser 

om födslar, diagnoser och hur det har på-

verkat deras liv över tid. Jag blev nyfiken 

på barnets roll – hur tänker man, och hur 

känner man inför sitt barn?

Det vi vet är att det finns en förhöjd 

nivå av stress och depression hos de här 

föräldrarna, framför allt hos mammorna, 
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Förhöjd stressnivå hos 
 föräldrar till barn med 
 funktionsnedsättning 
Många föräldrar till barn med funktionsnedsättning känner sig stressade.

Mammorna är ofta mer stressade än papporna.

En forskare tror att föräldrarna behöver  

mer stöd och hjälp.

Forskning visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättning har en förhöjd nivå av stress och depression.
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och att det ofta är kopplat till samhälle-

liga faktorer. Petra Boström har studerat 

familjen som ett system i en modell där 

man ser den som omgiven och påverkad 

av andra, omkringliggande system. Det 

kan till exempel vara sjukvård, skola, 

 relationer inom familjen, och så vidare.

– Olika föräldrar blir påverkade av 

olika delar, berättar Petra Boström. Dess-

utom verkar det som mammorna får en 

högre grad av ökad stress än papporna, 

och att stress och depression är mer före-

kommande hos dem.

Hon poängterar att stressen naturligt-

vis kan ta sig andra uttryck hos pappor-

na, eftersom det finns färre studier som 

undersöker deras hälsa. Hon pratar också 

om vad hon kallar för en fördröjd reak-

tion hos papporna, där man ser en ten-

dens att skjuta känslomässigt svåra upp-

levelser ifrån sig, eller ta in upplevelserna 

mer gradvis.

VIKTIGT MED BEHOVS

ANPASSAT STÖD

Internationella studier på ämnet har ofta 

pekat på hur socioekonomiska faktorer 

ofta drabbar familjer med barn med in-

tellektuella funktionshinder, i form av 

ökade kostnader och inkomstbortfall.

– Det som är speciellt med just svenska 

familjer är att Sverige erbjuder ett annat 

stöd än vad många andra länder gör, vil-

ket gör att likheterna med andra familjer 

blir ganska många. 

Något som däremot verkar påverka 

föräldrarna starkt är barnets tempera-

ment. Barn som lätt blir upprörda, är mer 

blyga eller impulsiva än andra barn, kan 

göra det svårt att känna sig som en till-

räcklig förälder.

Petra Boström tror att det är oerhört 

viktigt att tillgodose föräldrarnas behov 

av stöd, och inte bara erbjuda behandling 

som är direkt relaterad till funktionshin-

dret. I och med att barnen är så oerhört 

beroende av sina föräldrar och därmed 

också av att de mår bra, så måste man 

erbjuda psykologiskt stöd och avlastning.

– En förälder som jag intervjuade be-

skrev att den intervjun var det första till-

fället som givits att få prata med någon 

om hur hon kände. De här föräldrarna 

har mycket tankar och känslor som be-

höver komma ut.

FÖRÄLDRAR BEHÖVER TID 

TILL ATT VARA FÖRÄLDRAR

Hon tror framförallt att det är viktigt att ge 

stöd i den tidiga fasen, direkt efter beskedet. 

Många barn ligger kvar länge på neonatal-

avdelning efter födseln, under en period då 

det är viktigt för föräldrarna att knyta an 

och få en nära relation till sitt barn.

– Alla föräldrar sliter och kämpar på 

olika sätt, och det som gör det möjligt är 

ju belöningen man får i form av respons 

från barnet. Föräldrar till sjuka barn 

måste därför få tidigt stöd i kommunika-

tionen med barnet, säger Petra Boström.

Det vanligaste stödet föräldrar till barn 

med funktionshinder ber om är just stöd 

för att få vara bra föräldrar. Det kan 

handla om hjälp med städning och in-

handling, för att få tid över till att vara 

närvarande, och att sitta ner och prata 

och leka med sitt barn.

– De här föräldrarna ägnar så mycket 

tid åt saker som inte ingår i den normala 

föräldrarollen, säger Petra Boström. De 

behöver tid till att bara få vara vanliga 

föräldrar.

Petra Boström hoppas att hennes re-

sultat på något vis kan bidra till att ge 

föräldrar ett stöd som är anpassat på 

individnivå. Problemet menar hon är att 

eftersom barnet är patienten, så erbjuds 

föräldrarna inte stöd i så stor utsträck-

ning.

– Det behövs mer kunskap om varför 

föräldrar hanterar upplevelserna så olika. 

Någon är kanske mer fokuserad på rela-

tionen till barnet, medan en annan tänker 

mer på hur samhället bemöter funktions-

hindrade, och ägnar mer tid åt att ta in 

sådana signaler. Alla har olika behov.
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Petra Boström nås på:  
petra.bostrom@psy.gu.se  
Avhandlingen PaReNts’ descRiPtioNs aNd 
 exPeRieNces of youNg childReN ReceNtly diagNosed 
with  iNtellectual disability går att ladda ner på:  
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31454

 ’’Det är oerhört viktigt att  

 tillgodose föräldrarnas behov  

 av stöd, och inte bara erbjuda  

 behandling som är direkt  

 relaterad till funktionshindret.’’ 

mailto:petra.bostrom%40psy.gu.se
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31454
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Historisk sjukdomsforskning 
visar på hur normer skapas
Polio är en sjukdom 

som ofta leder till förlamning.

Många poliosjuka vill beskriva sig som aktiva.

Det har en forskare kommit fram till 

genom att studera deras berättelser.

Hur skapar sjuka människor själva me-

ning kring sin sjukdom? Matilda Svens-

son, historiker och forskare vid Lunds 

universitet, har i sin avhandling studerat 

livsberättelser från människor som in-

sjuknade i polio under nittonhundratalets 

epidemier, och upptäckt att de ofta berät-

tar om ett aktivt liv.

– Jag ville till en början undersöka de 

sjukas berättelser ur ett avvikelseper-

spektiv, men allt eftersom blev det istäl-

let normaliteten som blev framträdande. 

Gemensamt för de berättelser jag studerat 

är att de poliosjuka är mycket måna om 

att uppfylla kraven på normalitet, som att 

vara hälsosamma, arbeta och försörja sig.

DELAR IN LIVET I FÖRE  

OCH EFTER

Matilda Svensson berättar att det i många 

av berättelserna är vanligt att beskriva sig 

själv som frisk, sund och skötsam innan 

sjukdomen kom. Hon beskriver det som 

en slags förteckning över det som varit 

fysiskt möjligt före polion.

– Det verkar vara viktigt för respon-

denterna att få berätta om sig själva som 

funktionsdugliga individer, och det är i 

det mönstret, i bilden av funktionsförmå-

ga, som föreställningen om normen blir 

tydlig, säger hon.

På samma sätt kan man skönja ett 

mönster över polions följder, och hur 

de drabbade upplever förändringen. En 

väldigt påtagligt följd av polio är förlam-

ning, och många är rullstolsburna. Just 

förlamningen är framträdande i många 

av de undersökta berättelserna, och blir 

ofta förklaringen till individens nedsatta 

arbetsförhet. 

Genom att berätta om hur förlamning-

en förändrade livet visar de på så sätt upp 

giltiga skäl för sina hjälpbehov. Matilda 

Svensson tror dessutom att många som 

pratar om livet innan polion som aktivt 

och skötsamt, vill placera sig i ”rätt” 

kategori av utsatt grupp – det vill säga 

funktionsnedsatta som staten vill stödja. 

En förlamning är en väldigt tydlig för-

ändring, och funktionsförmågan och 

skötsamheten legitimerar på så vis deras 

önskan om stöd.

POLIOSMITTA FRI FRÅN 

 SOCIALA VARIABLER

Polioepidemin kom i vågor på 30-, 40- 

och 50-talet, motsägelsefullt nog i samma 

tid som den svenska välfärdsstaten höll 

på att byggas upp, med bättre bostäder 

och bättre hygien. 

Matilda Svensson beskriver hur många 

av respondenterna verkar uppleva att 

sjukdomen drabbade dem väldigt slump-

mässigt. Hon menar att polions specifika 

egenskaper, både vad gäller epidemiologi 

men också att de som insjuknade var 

”normala” medborgare från alla sam-

 ’’Polion drabbade alla, oavsett   

 samhällsklass. Den är fri från variabler   

 som till exempel fattigdom.’’  
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hällsklasser, gör den intressant som 

 studieobjekt.

– Polion drabbade alla, oavsett sam-

hällsklass. Den är fri från variabler som 

till exempel fattigdom. Sättet att beskriva 

sig själv som stark och duktig kan där-

för också tolkas som ett sätt att påtala 

ett sorts ödets nyck, som väldigt plötsligt 

förändrade ens liv.

LIVSBERÄTTELSER GER 

UTTRYCK FÖR NORMER  

I SAMHÄLLET

Hon tror att det viktigaste resultatet i av-

handlingen är att den visar hur idéer om 

normalitet sipprar igenom och tar sig in 

i människors medvetande. Hon tycker 

också att det är intressant med den utma-

ningen av normen som sker när respon-

denterna liksom tar spjärn mot föreställ-

ningen om att man måste gå på två ben 

för att vara normal.

– Hur människor konstruerar sina livs-

berättelser ger väldigt tydliga uttryck för 

normer. Det skulle vara intressant att gå 

vidare och se om man kan se skillnader 

i ålder, genus, klass eller generation. Hur 

berättar man om man är man eller kvin-

na, 20 respektive 50 år? 

Att lyfta in ett funktionshinderperspek-

tiv i historisk forskning är något som ti-

digare inte gjorts i någon större utsträck-

ning, berättar Matilda Svensson. 

– Tidigare historisk forskning om sjuk-

dom har mer handlat om kartläggning. 

Genom att lyfta in ett nytt perspektiv får 

vi en historisk överblick över föreställ-

ningar om hur en människa är eller ska 

vara, och hur det skapas. Det visar också 

hur människan upplever sig själv i förhål-

lande till rådande normer.
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Matilda Svensson nås på:  
matilda.svensson@mah.se  
Avhandlingen NäR Något bliR aNNoRluNda: 
skötsamhet och fuNktioNsföRmåga i beRättelseR om 
Poliosjukdom kan laddas ner på:  
www.lu.se/lup/publication/3128219

Människors egna livsberättelser säger mycket om normer i samhället. Både hur de ser ut nu, och hur de sett ut tidigare.
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Psykiskt sjuka och psykiskt funktionsnedsatta upplever ofta att de står utanför samhällets gemenskap. 

För att förändra det måste man försöka förändra människors fördomar om psykisk sjukdom. 
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Psykiskt funktionsnedsatta  
är en grupp med skilda  
preferenser och behov
Många ser på personer med psykisk funktionsnedsättning som annorlunda.

Personer som har en sådan nedsättning 

vill känna sig jämlika och delaktiga i samhället.

Varje person med psykisk funktionsnedsättning måste få det stöd 

han eller hon behöver.

Personer med psykisk funktionsned-

sättning beskrivs ofta som en homogen 

grupp, trots att de är olika människor 

med olika preferenser och behov. Det 

menar Marit Grönberg Eskel, som i sin 

avhandling Från slutna institutioner till 

institutionaliserat omhändertagande för-

sökt att dokumentera framväxten av fö-

reställningar om psykisk sjukdom eller 

psykisk funktionsnedsättning.

Hon tar sin utgångspunkt i psykiatrire-

formen under 1990-talet, som hade syftet 

att förbättra de psykiskt sjukas livssitua-

tion och öka deras möjligheter till delak-

tighet och gemenskap i samhället. Refor-

men fokuserade främst på att bygga upp 

sociala insatser och förbättra gruppens 

villkor. Avhandlingen studerar hur före-

ställningarna om psykiskt sjuka och funk-

tionsnedsatta sett ut historiskt, och hur de 

själva hanterar dessa föreställningar.

VIKTIGT ATT KÄNNA SIG SOM 

EN ”VANLIG” MÄNNISKA

Informanterna var tio personer med olika 

typer av diagnoser.

– Jag valde tio personer som själva 

upplevde att de tillhörde gruppen. Det 

är i sig intressant vilka som definierar 

sig som målgrupp, säger Marit Grönberg 

Eskel, eftersom psykiskt sjuka eller funk-

tionsnedsatta ofta beskrivs som en homo-

gen grupp. 

Och en stor del av resultatet handlar 

om just det: hur personer med psykisk 

sjukdom sällan beskrivs på ett personligt 

sätt, som olika människor med olika pre-

ferenser och behov.

– Jag skulle önska att man inom reha-

biliteringen oftare kunde utgå från indivi-

den. Rehabiliteringen idag bygger mycket 

på att vi en gång har definierat de psy-

kiskt sjuka och nedsatta som annorlunda, 

och sen har vi organiserat insatser och 

verksamheter efter hur annorlunda de är.

En kvinna med psykisk funktionsned-

sättning beskrev hur hon genom att vara 

med i ett av Marit Grönberg Eskels tidi-

gare projekt för första gången på länge 

kände sig som en vanlig människa.

– Att hon beskriver projektet som att 

hon blev sedd som ”normal” säger en 

hel del. Idéerna om psykisk sjukdom el-

ler nedsättning är väldigt stabila, och det 

är svårt att bryta med bilden av psykiskt 

sjuka som speciella och udda människor, 

säger Marit Grönberg Eskel.

PSYKIATRIREFORMENS 

KONSEKVENSER

Psykiatrireformen innebar att mentalsjuk-

hus och psykiatriska sjukhus började av-

vecklas, och att psykiskt sjuka kom att be-

traktas som en funktionshindergrupp. Det 

betyder att de numera innefattas av en 

handikappolitik som poängterar delaktig-

het och jämlikhet för alla medborgare.

– Avinstitutionaliseringen innebar att 

ansvaret lades på kommun och landsting, 

som inte riktigt klarade av att stötta den 

här gruppen med psykiskt funktionsned-

satta, berättar Marit Grönberg Eskel.

Hon beskriver hur gruppen många 

gånger varit föremål för medialt intresse, 

exempelvis i samband med mordet på po-

litikern Anna Lindh. 

– Bristerna inom den psykiatriska vår-

den har uppmärksammats ganska mycket 

i media då personer som sökt psykiatrisk 

vård begått grova våldsbrott.

MEDIAL UPPMÄRKSAMHET  

PÅ GOTT OCH ONT

Marit Grönberg Eskel tycker att det i 

någon mån är positivt att psykiatrin har 

fått stor uppmärksamhet de senaste åren, 

men problematiserar det faktum att det 

ofta handlar om våldsdåd eller andra 

brott, i de fall det inte är lagstiftning och 

behandling som uppmärksammas. Hon 

saknar forskning och rapportering som 

lyfter fram de psykiskt funktionshindrade 

på ett annat sätt, och som kan bidra till 

att göra gruppen mer heterogen. 

– Jag skulle önska att det skedde mer 

forskning på insatser utifrån individens 

preferenser. Perspektivet måste utgå mer 

från att varje människas resa är annor-

lunda. Det gäller framförallt utbildning 

och rehabilitering. Personers livsmål kan 

bli avgörande för hur deras rehabilitering 

kan se ut.

Marit Grönberg Eskel nås på:  
marit.eskel@socialstyrelsen.se 
Avhandlingen fRåN slutNa iNstitutioNeR till 
iNstitutioNaliseRat omhäNdeRtagaNde kan laddas 
ner på: http://kau.divaportal.org/smash/
record.jsf?searchId=2&pid=diva2:563932

mailto:marit.eskel%40socialstyrelsen.se
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf%3FsearchId%3D2%26pid%3Ddiva2:563932
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf%3FsearchId%3D2%26pid%3Ddiva2:563932
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Viktigt att visa sig stark  
och positiv
Många personer med funktionsnedsättning 

vill visa sig starka.

De vill inte heller klaga

på sin situation.

De vill bli behandlade

som alla andra.

Idrottare med funktionshinder är måna om att framstå som starka och självständiga. Det kan vara en strategi för att slippa 

bli betraktad som avvikande, och ett sätt att ta sig ur en ofrivillig offerroll.

Fo
to

: A
lis

ta
ir 

Sc
ott

/iS
to

ck
ph

ot
o

Hur är det att vara ung idrottande kvinna 

och leva med en funktionsnedsättning? 

Elisabet Apelmo har i sin avhandling vid 

Sociologiska institutionen, Lunds uni-

versitet, utforskat hur unga kvinnor med 

fysiska funktionsnedsättningar upplever 

den egna kroppen. Avhandlingens resultat 

visar på en polarisering mellan den svaga 

och den starka individen. Att vara stark, 

positiv och kapabel var det förhållnings-

sätt som de unga kvinnorna intog för att 

undvika en svag, negativ roll. 

VILL VARA SOM VEM SOM 

HELST

Elisabet Apelmo observerade och inter-

vjuade tio unga kvinnor som var aktiva 

inom handikappidrotten. Hon bad också 

några av deltagarna att föra videodag-

böcker under några månader. 

– Något som var väldigt påtagligt i 

mina resultat var att de intervjuade ofta 

framställde sig som normala, oberoende 

tjejer. De pratade mycket om hur långt de 

kunde gå, cykla eller simma. De jämförde 

sig ofta med andra funktionshindrade, 

och också utifrån sig själva – hur mycket 
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VAD ÄR DISCIT?

– DISCIT är ett europeiskt treårigt pro-

jekt som står för Disability and Citizen-

ship. Vi vill undersöka och jämföra hur de 

olika delarna av socialpolitiken samspe-

lar för att personer med funktionshinder 

ska få möjlighet att utöva sitt aktiva med-

borgarskap. Det aktiva medborgarskapet 

är inget man har, utan det är en pågående 

process. DISCIT har sin grund i FN:s 

konvention för mänskliga rättigheter.

VILKA ÄR MED I DISCIT?

– EU finansierar DISCIT genom det 

sjunde ramprogrammet. Det norska 

forskningsinstitutet Nova koordinerar  

projektet. Forskargrupper i Sverige, 

Norge, Tyskland, Italien, Irland, Stor-

britannien, Tjeckien och Serbien ska  

intervjua personer med funktionsned-

sättning om hur de upplever att leva och 

bo i sina samhällen. Länderna är valda 

så att de representerar de olika social-

politiska ”regimer” som förekommer i 

Europa, nämligen socialdemokratiska, 

konservativa, liberala och post-kommu-

nistiska välfärdssystem. Det är intressant 

för EU att kunna se hur lika eller olika 

villkoren är på EU-nivå, men också hur 

personer med funktionshinder får ta del 

av social service, ekonomiskt stöd och 

anpassademiljöer i vardagslivet. Jag är 

ansvarig för intervjuerna i Sverige och 

för att samla in data för Sverige.

VAD HOPPAS NI ATT DISCIT 

KAN ÅSTADKOMMA?

– Målet är givetvis att vi ska bli bättre på 

att stödja personer med funktionshinder 

för att ge dem samma tillgång till jobb, 

hälsa, rehabilitering och utbildning som 

alla andra. Vi hoppas kunna peka på var 

det finns brister i systemet, och hitta bra 

exempel från de andra ”regimerna”.

Hallå där!
Professor Rafael Lindqvist, som medverkar 

som svensk deltagare i EUprojektet DISCIT.
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Rafael Lindqvist nås på:  
rafael.lindqvist@soc.uu.se

mer de orkade i förhållande till vad de 

borde orka.

Elisabet Apelmo tror att kvinnorna ge-

nom att prata om sig själva som starka 

och oberoende, uttrycker en önskan om 

och ett begär efter normalitet, att få vara 

och bli betraktad ”som vem som helst”.

– En anledning till det är att de här 

kvinnorna ofta möter personer som ser 

dem som avvikande, tycker synd om 

dem eller tar för givet att de är offer. En 

tjej berättade att hon ofta fick korrigera 

sportartiklar om sig själv, där journalisten 

kunde skriva att hon ”led av” en funk-

tionsnedsättning, medan hon å sin sida 

inte alls led utan tyckte att hon hade ett 

fullgott liv.

Hon tror att det är viktigt att man både 

i samhället i stort, men också inom skola 

och rehabilitering, börjar se på människor 

med funktionsnedsättningar som resurser.

– Det här är personer som sitter inne 

med mycket kunskap om sin egen kropp. 

Man måste se dem som individer, och i 

det här fallet även som unga kvinnor som 

är högpresterande och kunniga inom sina 

idrotter, säger Elisabet Apelmo.

EXKLUDERADE TROTS STORT 

INTRESSE

Med valet att framställa sig själv som väl-

digt stark och kapabel följer inte bara att 

det blir svårt att klaga, utan också att få 

uttrycka smärta, förtvivlan och trötthet 

över att livet i vardagen kan vara besvär-

ligt på olika sätt. Elisabet Apelmo berät-

tar att ett annat tydligt resultat var just 

att de intervjuade klagade väldigt lite. 

En av de saker som trots få klagomål 

gick att urskilja som problematisk var de 

intervjuades upplevelser av skolidrotten. 

Nästan alla som hade medfödda funk-

tionsnedsättningar hade känt sig exklude-

rade  eller utpekade under idrottsunder-

visningen.

– Där önskar jag att idrottslärare  kunde 

se de här eleverna mer som resurser, säger 

Elisabet Apelmo.

Hon tycker att det är anmärkningsvärt 

att trots att det här är elever som älskar 

idrott och är mer aktiva än många andra 

elever, blir de exkluderade.

– Jag skulle gärna se att idrottslärare fick 

mer kunskap om det här. Man kan välja att 

betrakta kroppen som avvikande på grund 

av funktionsnedsättningen, men man kan 

också välja att betrakta den som vilken 

idrottande, presterande kropp som helst.
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Elisabet Apelmo nås på:  
elisabet.apelmo@soc.lu.se 
Avhandlingen som vem som helst. köN, fuNktioNa-
litet och idRottaNde kRoPPaR ges ut på Bokför
laget Daidalos i maj 2013. En sammanfattning 
kan hämtas från www.lu.se

mailto:rafael.lindqvist%40soc.uu.se
mailto:elisabet.apelmo%40soc.lu.se
http://www.lu.se
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Personer med utvecklingsstörning utveck-

lar i högre grad än personer utan utveck-

lingsstörning så kallat metabolt syndrom 

(högt blodtryck, högt blodsocker/diabe-

tes, övervikt och rubbade/dåliga blodfet-

ter) och hjärt-kärlsjukdom. Kunskapen 

om riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom 

hos barn och unga vuxna med lätt och 

måttlig utvecklingsstörning är begränsad. 

Eva Flygare Wallén har i sin avhandling 

vid institutionen för klinisk vetenskap, 

intervention och teknik, enheten för pe-

diatrik, Karolinska institutet, studerat 

hjärt-kärlhälsan hos ungdomar med ut-

vecklingsstörning. I avhandlingen har 

författaren också jämfört utvecklingen 

av riskfaktorer från tonår till ung vuxen 

hos personer med utvecklingsstörning, 

med motsvarande utveckling hos perso-

ner som inte hade utvecklingsstörning. 

Eva Flygare Wallén har också undersökt 

om ett hälsofrämjande program i skolan 

ledde till att riskfaktorerna minskade och 

om den så kallade tallriksmodellen med 

hjälp av en specialutformad tallrik ökade 

konsumtionen av grönsaker.

Resultaten visade att personer med 

utvecklingsstörning i jämförelse med 

personer utan utvecklingsstörning redan 

i unga år hade fler riskfaktorer för hjärt-

kärlsjukdom. Unga vuxna personer med 

utvecklingsstörning hade en hjärt-kärl-

hälsa som liknande medelålders personer 

i Sverige. De insatser som prövades för 

att öka en hälsosammare livsstil visade 

lovande resultat. Det tyder på att det inte 

är utvecklingsstörningen i sig som gynnar 

utvecklingen av riskfaktorer, utan att det 

snarare handlar om de konsekvenser en 

kognitiv funktionsnedsättning har för va-

let av livsstil. Författaren konstaterar att 

insatser som särskilt anpassas för perso-

ner med utvecklingsstörning för att främ-

ja en hälsosammare livsstil är nödvändiga 

och kan ge resultat.  

Avhandlingen heter caRdiometabolic health 
iN studeNts aNd youNg adults with mild/modeRate 
iNtellectual disabilities: Results fRom a loNgitudiNal 
follow-uP study aNd a school iNteRveNtioN. Den är 
skriven av Eva Flygare Wallén och kan hämtas 
från www.divaportal.org 

Hälsa och utvecklingsstörning

Avhandling

Elever med autismspektrumtillstånd 

(AST) upplever många saker på ett an-

norlunda sätt än vad andra elever i sko-

lan gör. De begränsningar som är vanliga 

hos elever med AST handlar om kommu-

nikation, socialt samspel och föreställ-

ningsförmåga. Enligt den nya svenska 

skollagen ska elever med AST inte få sin 

skolgång enligt särskolans läroplan om 

de inte också har intellektuella funktions-

nedsättningar. Trots detta är kunskapen 

om hur elever med AST själva upplever 

sin delaktighet i skolan begränsad. Vilka 

grundläggande förutsättningar för delak-

tighet i socialt samspel elever med AST 

har och hur de upplever sin skolsituation 

i dessa avseenden har Marita Falkmer 

studerat i sin avhandling vid Högskolan 

för lärande och kommunikation, Hög-

skolan i Jönköping. Avhandlingens resul-

tat visade bland annat att svårigheter att 

känna igen ansikten och ansiktsuttryck 

kunde vara vanliga bland eleverna. Den 

observerade och självskattade delaktig-

heten hos elever med AST var lägre än 

hos deras klasskamrater. Däremot tycktes 

eleverna med AST när det gällde vissa ak-

tiviteter delta i den utsträckning som de 

själva önskade. Resultaten visade också 

att lärarna i stor utsträckning kunde be-

döma på vilket sätt eleverna med AST 

upplevde sin delaktighet. De lärare som 

var skickliga i att bedöma elevernas del-

aktighet hade också i större utsträckning 

valt att undervisa elever med AST. För-

äldrar till elever med AST menade att 

lärarna hade en nyckelroll när det gäller 

att förverkliga en inkluderande skolmiljö. 

Marita Falkmer konstaterar att individu-

ella kartläggningar av elever med AST är 

nödvändiga för att klargöra elevens upp-

levelse av skolan och hur AST påverkar 

elevens sätt att tänka och förstå. Hon tror 

att kunskap och vilja är nyckeln till en in-

kluderande skola.

Avhandlingen heter fRom eye to us: PReRequisites 
foR aNd levels of PaRticiPatioN iN maiNstReam school 
of PeRsoNs with autism sPectRum disoRdeRs. Den är 
skriven av Marita Falkmer och kan hämtas från 
www.divaportal.org

Elever med autismspektrumtill-
stånd och delaktighet i skolan

http://www.diva-portal.org
http://www.diva-portal.org
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Tinnitus i ett sammanhang

Att möta skolan för första gången

Man uppskattar att mellan 10 och 15 

procent av befolkningen har tinnitus. 

Tinnitus innebär att man upplever ljud i 

öronen, trots att det inte finns något i om-

givningen som ger ljud ifrån sig. En min-

dre andel av de som har tinnitus (cirka 3 

procent) lider av detta genom till exempel 

en störd koncentrationsförmåga, irrita-

tion och svårigheter att klara av sitt dag-

liga arbete. Någon bot för tinnitus finns 

inte, men flera behandlingar finns som 

kan ge lindring. Dessa behandlingar kan 

sägas ha en gemensam grund i kognitiv 

beteendeterapi (KBT). Däremot fungerar 

inte de lindrande behandlingsalternativen 

för alla personer. Det fattas kunskap om 

för vilka personer behandlingen fungerar, 

och på vilket sätt den är verksam. An-

ledningen till detta är att den teoretiska 

grund som behandlingen vilar på är otill-

räckligt utvecklad. Dessutom är betydel-

sen av olika behandlingskomponenter 

ofullständigt studerad, och de mekanis-

mer som bidrar till förändring är till stor 

del okända. Detta har Hugo Hesser sökt 

svar på i sin avhandling vid institutionen 

för beteendevetenskap och lärande, psy-

kologi, Linköpings universitet.

I en rad experiment har författaren 

studerat sambanden mellan hur personer 

påverkas av tinnitus, och vilka strategier 

de valt att använda för att hantera ljuden. 

Resultaten visade bland annat att medvet-

na försök att kontrollera och/eller undvi-

ka ett ljud tycktes ha motsatt effekt – det 

gjorde ofta att tinnitus upplevdes som 

ännu mer störande. De personer som ofta 

valde att förtränga eller kontrollera ljudet 

hade störst nytta av att få en behandling 

som byggde på acceptans och närvaroträ-

ning. Sammanfattningsvis konstaterar 

författaren att en vetenskaplig strategi 

som är både principstyrd och anpassad 

till miljömässiga förutsättningar kan vara 

vägledande när man söker utveckla psy-

kologiska behandlingar av tinnitus. 

Avhandlingen heter tiNNitus iN coNtext: a coN-
temPoRaRy coNtextual behavioRal aPPRoach. Den är 
skriven av Hugo Hesser och kan hämtas från 
www.divaportal.org 

Att börja skolan är en viktig händelse 

i livet och kan ha betydelse för fortsatt 

lärande och välbefinnande. Gunilla Sand-

berg har i sin avhandling vid institutionen 

för pedagogik, didaktik och utbildnings-

studier, Uppsala universitet, studerat oli-

ka barns möte med skolan. Avhandlingen 

har haft särskilt fokus på de villkor som 

ges för barns delaktighet och lärande, 

särskilt skriftspråkslärande. Såväl bar-

nens som lärarnas perspektiv har stude-

rats i två olika skolmiljöer med hjälp av 

både observationer och intervjuer från 

skolstart till och med det första skolåret. 

Avhandlingen omfattade också intervjuer 

med specialpedagoger vid sju andra sko-

lor. Resultaten visade att förskolan på ett 

bra sätt förbereder barnen för att börja 

i skolan. Barnen kände sig också hem-

mastadda i den nya miljön och trygga 

med sina skolkamrater. Däremot uppstod 

svårigheter när en väl sammansvetsad 

förskoleklass delades upp på olika klas-

ser vid skolstart. Den förberedande läs- 

och skrivprocess som ägt rum i förskolan 

övergick också i en mer formell läs- och 

skrivundervisning i skolan. De båda skol-

formerna var inte länkade till varandra 

och ett gemensamt didaktiskt arbete sak-

nades för lärarna. Detta fick betydelse för 

barnens förutsättningar för lärande. Re-

sultaten visade också att det på de skolor 

som ingick i studien fanns ett väl utveck-

lat samarbete mellan specialpedagoger 

och lärare. Lärarna hade också en god 

insyn i var varje enskilt barn befann sig 

i lärandeprocessen. Författaren konstate-

rade dock att lärarna hade en ambivalent 

inställning till att erbjuda enskilda elever 

särskilt stöd.

Avhandlingen heter På väg iN i skolaN. om vill-
koR föR olika baRNs delaktighet och skRiftsPRåkslä-
RaNde. Den är skriven av Gunilla Sandberg och 
kan hämtas från www.divaportal.org

http://www.diva-portal.org
http://www.diva-portal.org
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