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BARNS UPPLEVELSE OCH FÖRSTÅELSE AV SIN HABILITERING 
 

Linda Hanneberg 
 

Habiliteringen syftar till att främja barn med funktionshinders funktionsförmåga 
för att öka förutsättningarna för delaktighet i samhället.  Habiliteringsplanering är 
ett sätt för barnet att delta i utformandet av habiliteringen. Syftet med studien var 
att undersöka barns upplevelse och förståelse av mötet med habiliteringen, sett ur 
barnets perspektiv. Undersökningen var kvalitativ och datainsamlingen skedde 
med semistrukturerade intervjuer. Sex barn i åldern 10-13 år intervjuades. Barnen 
hade olika rörelsehinder, talsvårigheter och/eller kognitiva funktionshinder. Data 
analyserades med tematisk analys. Resultaten innehåller en generellt positiv 
beskrivning av mötet med habiliteringen, men negativa aspekter som exempelvis 
avsaknad av eget inflytande beskrivs också. Resultaten diskuterades bland annat 
utifrån Antonovskys teorier om betydelsen av känslan av sammanhang för god 
hälsa samt psykologiska utvecklingsteorier. Slutligen diskuteras lämpliga åtgärder 
för ökning av barnets delaktighet och förståelse av habiliteringen. 
 
Nyckelord: Barn med funktionshinder, habilitering, intervjuer. 

 
 

I n l e d n i n g 
 
Den här uppsatsen handlar om barns upplevelse och förståelse av mötet med habiliteringen, vilket 
i inledningen sätts in i ett större kulturkontextuellt sammanhang. I inledningen ges först en 
bakgrund kring olika perspektiv på relationen mellan vuxen och barn. Därefter tas tidigare 
utvecklingsteorier upp och den kritik som finns kring dessa. Efter det tas integrering och 
segregation av individer med funktionshinder från samhällets och skolans perspektiv upp. En 
teoretisk bakgrund, med fokus på bland annat socialpsykologiska förklaringsmodeller, 
socialiseringsprocessen samt Antonovskys teori gällande känsla av sammanhang tas upp. En 
genomgång av olika lagar gällande barn med funktionshinder samt handikappombudsmannens 
och barnombudsmannens syfte och uppdrag kommer sedan. Olika definitioner av 
handikappbegreppet och habilitering finns med för förtydligande. Då många individer har svårt 
med separerandet av habilitering och rehabilitering tas skillnaderna dem emellan upp. Efter det 
ses habiliteringen ur ett historiskt och nutida perspektiv. 
 
Relationen mellan vuxna och barn 
 
Hur relationen mellan vuxna och barn ses på av barnexperter har förändrats över tid. Monrad, en 
______________________________________________________________________________ 
* Min handledare var Gunilla Preisler. I planeringsfasen var det Britta Högberg, FoU-enheten Handikapp 
& Habilitering som var kontaktperson för att få tillgång till �fältet�. Jag vill tacka alla personer, 
informanter och handledare samt de organisationer som tillhandahållit informanter, som möjliggjort den 
här undersökningen. Min tacksamhet riktas också till Jutta Karvinen som bidragit med kritiska synpunkter 
på uppsatsen. Det största tacket vill jag ge till de barn som medverkade med sina erfarenheter och tankar. 
Utan Er hade denna studie inte kunnat genomföras. Jag vill även särskilt tacka föräldrarna till barnen, vars 
inställning var avgörande för barnens medverkan. 



 

  5

barnexpert på 1930-talet, menade att barnet inte skulle tillfredsställas gällande önskan om så 
kallade behagliga ting då det skulle resultera i att barnet lärde sig att dessa saker inte bestämdes 
av barnet själv, utan av vuxna runt honom/henne. Barnets vilja skulle så att säga knäckas. 
Modern råddes att slå dövörat till barnets skrik, då barnet endast skulle skrika tills han/hon inte 
orkar längre och genom det upptäcker att han/hon inte får sin vilja igenom. Monrad menade att 
barnen visst skulle tillfredsställas, men på förutbestämda tider och enligt olika scheman (Monrad, 
1936, refererad i Sommer, 2005). Han gav nedanstående råd till föräldrar, som visar ett 
vuxenperspektiv på barnet; 

 
Om man ger efter för barnet blir det helt annorlunda då man varje gång barnet 
skriker genast tar upp det och går runt med eller ger barnet mat eller stoppar en 
napp i munnen på det � då kommer barnet snabbt att lära sig att det bara behöver 
skrika för att uppnå något av dessa behagliga ting, och sedan dröjer det inte länge 
innan barnet har utnämnt sig till tyrann i huset och man har då uppmuntrat vanor 
och olater som det kan ta många år att få bukt med (Monrad, 1936 refererad i 
Sommer, 2005). 

 
På 1970-talet hade barnexperternas syn på relationen mellan vuxna och barn förändrats till viss 
del. 1978 kom därför Judy Dunn med nya råd till föräldrar och andra som arbetade med barn, 
enligt följande; 
 

Oberoende av om det handlar om ett sökande efter en bestämd orsak till 
frustrationen eller ett sökande efter något som mor och barn tillsammans kan rikta 
uppmärksamheten mot så uppträder denna gemensamma uppmärksamhet när 
barnet som bäst behöver och önskar sig den vuxnes närvaro och reaktion (Dunn, 
1978). 

 
Nu börjar det handla mer om ett barnperspektiv, där den vuxne skulle uppmärksamma, hitta och 
åtgärda det som gör barnet upprört. Samhörighet och gemenskap mellan barn och vuxen innebar 
inte att de var jämbördiga eller jämlika, eftersom den vuxne hade mer makt och kompetens än 
barnet. Den vuxne skulle dock visa inlevelse och empati med barnet (Dunn, 1978).  
 
Forskning kring barn med funktionshinder och/eller utvecklingsstörning har pågått under en 
längre period. När det gäller frågan om hur det är att leva med ett funktionshinder har fokus 
sedan 1950-talet främst varit på föräldrarnas upplevelse av att leva med ett barn med 
funktionshinder. Barnen själva har inte kommit till tals (Möller & Nyman, 2003). Forskningen 
har därmed präglats av tidsandan genom anammandet av ett barnperspektiv, där det fortfarande 
handlar om vuxnas föreställningar om vad barn kan tänkas behöva, tycka, uppleva och så vidare 
(Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2004). Det har länge ansetts ointressant och ovetenskapligt att 
studera olika fenomen ur barnets perspektiv, eftersom dessa ansågs som osäkra 
informationskällor. Hartman (1986) konstaterade att barnpsykologisk forskning ägnat mycket tid 
åt beskrivningar av hur barn tänker, men inte åt vad de tänker.  
 
Idag är det fortfarande ovanligt att barn och unga tillfrågas direkt, trots att det gäller frågor kring 
dem själva. Det håller dock på att förändras mot att handla mer om barnets perspektiv, där barnet 
själv kommer till tals (Preisler et al., 2004). Idag indelas forskningen kring barn med 
funktionshinder utifrån bilden av barnet samt utifrån olika fokus. I det första området står barnets 
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skada och funktionshinder i fokus. I det andra området står barnets sårbarhet i fokus. I det tredje 
området står barnets relation till stöd och service med anledning av funktionshindret i fokus 
(Priestley, 1998). På senare år har det tredje området studerats särskilt mycket, gällande till 
exempel mötet mellan barn och föräldrar kontra personal och verksamhet. Forskningen har även 
börjat arbeta inom det tillämpade och verksamhetsnära forskningsfältet; �habiliteringsforskning�, 
med inriktning på individerna som deltar i verksamheten (Möller & Nyman, 2003). På FunkHa 
gruppen (forskning om funktionshinder och handikapp) på Lärarhögskolan i Stockholm forskas 
det till exempel en hel del kring barn med funktionshinder med inriktning på barnet och familjen. 
En av FunkHa gruppens viktigaste uppgifter är att sträva mot att binda samman forskning och 
undervisning, alltså knyta ihop teori och praktik (http://www.lhs.se/iol/forskning/funkha).  
 
Utveckling hos barn till och med fjorton år 

 
Utvecklingspsykologi behandlar i första hand människans psykologiska utveckling under 
barndomen och ungdomen. Olika teoretiker har delat upp utvecklingen i olika slags faser, där 
varje fas varit en nödvändig förutsättning för att utvecklas vidare till nästa fas, vilket kan ha en 
pedagogisk fördel, men förstärker även det normativa tänkandet kring barns utveckling 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Utvecklingspsykologi).  
 
Idag talar man snarare om utvecklingslinjer och att barnet kan ta olika vägar för att nå samma mål. 
Barnet tillskrivs en mycket mer aktiv roll i sin utveckling än vad man tidigare ansett, men även 
att utvecklingen sker i samspel med omgivningen, till att börja med främst med föräldrarna sedan 
syskon och andra vuxna över till andra barn (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002).  

 
Utifrån studiet av barn från tidig ålder, med hjälp av bland annat observationer och 
experimentella studier samt utifrån erfarenhet av kliniskt barnpsykoterapeutiskt arbete, har Daniel 
Stern skapat en teori om barnets utveckling. Människan har från födseln ett socialt behov som 
driver det nyfödda barnet att ta kontakt med andra människor (Stern, 2003). Den tidiga 
intersubjektiva kommunikationen påverkas sannolikt av på vilket sätt den intersubjektiva 
förmågan utvecklas. I intersubjektivitet ingår flera begrepp, enligt följande; (1) 
interattentionalitet som innebär förmågan att dela fokus för uppmärksamhet, till exempel när 
mamman pekar på någonting, barnet tittar på det innan han/hon söker bekräftelse i mammans 
ansikte, (2) interintentionalitet som innebär förmågan att uppfatta den andres avsikter, till 
exempel genom att barnet förstår att mamman har en avsikt med att hon pekar på någonting samt 
(3) interaffektivitet som innebär förmågan att dela känslan i en upplevelse med någon annan, till 
exempel då barnet och mamman kan skratta åt någonting tillsammans som de pekar på, eftersom 
båda vet att den andre tycker att det är roligt (refererat ur: Havnesköld, 2000). Stern menar alltså 
att barnet redan från livets start har en känsla av ett själv, men att detta själv utvecklas under de 
första levnadsåren i en relation med en annan individ. Gradvis förändras barnets känsla av ett 
själv, från ett uppvaknande själv till ett kärnsjälv över till ett subjektivt själv för att så småningom 
övergå till ett verbalt och senare ett berättande själv. Dessa olika själv ska inte ses som successiva 
faser som ersätter varandra, utan istället är varje aspekt av självet fullt fungerande och aktivt 
genom hela livet. Själven utvecklas kontinuerligt för att kunna existera tillsammans, men 
integreras inte i varandra (Havnesköld, 2000; Wrangsjö, 1993).  
 
Det subjektiva självet börjar utvecklas vid 6-7 månaders ålder, vilket pågår fram till cirka 15 
månaders ålder. Något grundläggande för intersubjektivitet är att förmedla känslotillstånd och 
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upplevelser. Barnet uppfattar vårdgivarens empati från ett nytt perspektiv genom att börja 
kunna �tolka� de bakomliggande intentionerna. Barnet upptäcker alltså att även andra människor 
har ett inre liv, vilket innebär att andra människor också tänker samt kan tänka annorlunda än 
barnet själv. Barnet har nu ökad möjlighet till att reflektera över sin egen och andras delaktighet i 
samspelet. Troligtvis krävs en viss mognad hos barnet samt att han/hon behandlats som en 
individ med egna avsikter för att utveckla det subjektiva självet (Stern, 2003). Enligt Piaget och 
Bruner är 7-8 månaders ålder en period av kognitiv mognad och att det är först nu som 
spädbarnet har förmågan att upptäcka mönster och regler i interaktionen med andra människor 
som sedan leder till att barnet upptäcker intersubjektiviteten (Havnesköld, 2000).  
 
Vid cirka 9-12 månaders ålder börjar barnet tala sina första ord (Carlberg, 1994). Vid tre års ålder 
är ordförrådet uppe i cirka 1000 ord (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002) och det är nu 
Sterns berättande själv börjar skapas. Det innebär en utveckling av en förmåga att beskriva sig 
själv och sina upplevelser för att sedan kunna berätta sin egen historia. Vid tre till fyra års ålder 
börjar barnet se olika händelser mer i en struktur av historieberättande. Den här processen av 
återgivandet av upplevelser, händelser och känslor i formen av så kallade historier, är mycket 
viktig för barnets identitetsutveckling. Barnet börjar nu tala om sig själv som jag. Nu börjar olika 
händelser att ses utifrån ett historiskt perspektiv genom att barnet börjar prata mer om händelsens 
kontext. Barnet börjar även se förklaringar till individers beteende. Barnet kan berätta bakåt i 
tiden om sig själv och använder sig av andra individer i berättelsen. Detta utökar bilden barnet 
har av sig själv (Havnesköld, 2000). Runt sex till sju års ålder utvecklas barnets språk påtagligt. 
De kan förmedla sina upplevelser och erfarenheter mer sammanhängande än tidigare. Det sker nu 
i dialog eller berättelse med stöd och hjälp av att skapa en sammanhängande framställning (Stern, 
2003). Det är det som ligger till grund för barnets införlivande av regler och normer samt är 
grunden för barnets roll som en del av samhället (Havnesköld, 2000) 
 
Freud kallade perioden vid åldern sex till elva år för latensen. Barn kan ofta runt sju års ålder 
uppleva ångest, drömma mardrömmar och ha sömnsvårigheter (Magns & Martell, 1995). Barnet 
börjar oroa sig för olika möjliga hot i närmiljön, men även ur ett mer globalt perspektiv. När 
barnet börjar skolan börjar hans/hennes tänkande bli mer resonerande och logiskt. Barn kan 
generalisera sin kunskap till nya situationer på ett annat sätt än tidigare. Tänkandet är fortfarande 
till stor del knutet till det barnet kan se, och de har svårt att bedöma till exempel 
verklighetsförankringen i ett TV-program. De tror helt enkelt på det de ser (Ladberg, 1994).  
 
Jean Piaget talar om barnets kognitiva utveckling i olika faser. Han menade att upp till sju års 
ålder har barn ett annorlunda tänkande jämfört med äldre barn och vuxna, genom att de är 
egocentriska och endast kan överväga saker utifrån sitt eget perspektiv. Perioden mellan sju till 
elva år kallar han de konkreta operationernas period, vilket innebär att barnet utvecklar en 
kapacitet att tänka systematiskt genom att tänkandet blir organiserat på ett mentalt plan. Dock kan 
detta tänkande endast ske om barnet kan referera till konkreta objekt och aktiviteter (Eriksson, 
1963; refererat ur Crain, 2000).  
 
Barnet befinner sig, enligt Eriksson, i en fas av företagsamhet - underlägsenhet från cirka sex års 
ålder till tolv års ålder. Nu börjar barnet skolan och utvecklar viktiga kognitiva och sociala 
färdigheter. De lär sig meningsfulla saker och utvecklar viktiga jagstyrkor som till exempel stadig 
uppmärksamhet. Barnet behöver känna sig lyckad och duktig (=företagsamhet) i jämförelse med 
andra barn. Om detta inte sker kan känslor av underlägsenhet och en motvilja till det skolan 
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representerar skapas. Under den här perioden är det mycket viktigt att de vuxna uppmärksammar 
barnets upplevelser som har med skolan att göra. Barnet behöver uppleva att han/hon är duktig 
och "kan" saker, vilket underlättas genom att lärare och föräldrar ger barnet uppgifter som är på 
en nivå som skapar känsla av företagsamhet hos barnet (Eriksson, 1963; refererat ur Crain, 2000). 
När det gäller situationen i familjen börjar barnet ta mer ansvar och medverka i beslut som tas. 
De kan jämföra sin familj med kamraters familjer, och om de lever i en familj som anses 
avvikande av omgivningen kan detta påverka barnet välmående. I kamratrelationer är så kallade 
regellekar vanliga och rättvisa är ett begrepp som blir allt viktigare (Ladberg, 1994). 
 
Preadolescensen är en period av förpubertet som vanligen inträder för flickor i åldern elva till 
tretton år och för pojkar i åldern tolv till fjorton år. Typiskt för ett barn i preadolescensen är 
ökande oro, rastlöshet, retlighet, aggressivitet samt svårigheter med anpassning både i hemmet 
och i skolan. Om barnet har svårt att klara den sociala delen, som kamratrelationer, kan det leda 
till att barnet blir oordnat i sitt beteende och får svårt med att koncentrera sig. Det kan i sin tur 
leda till problem med att klara av skolan (Magns & Martell, 1995). Goldinger menar att barn inte 
tillåts vara barn längre, utan tvingas mer eller mindre in i vuxenvärlden för tidigt. De tränas i att 
vara duktiga och ta mycket ansvar, varför man på ett sätt kan säga att barnen missar sin barndom. 
Ett mognadsdrag som hör till preadolescensen är altruismen (den sanna vänskapen, mänskligt, 
medmänsklighet). Det är viktigt att detta drag hinner utvecklas innan tonårstiden inträder, 
eftersom tonåren innebär en större upptagenhet av sig själv. Utvecklingen av altruism sker från 
sex � sju års ålder till preadolescensen.  Förmågan till ömsesidighet är viktigt gällande 
utvecklingen av altruism. Relationer till andra barn får barnet att känna igen sig och uppleva 
likheter med andra barn. Det genererar i lättnad och trygghet. Om denna process inte sker kan det 
leda till svårigheter att knyta djupa och varaktiga relationer till andra människor (Goldinger, 
1986). Enligt Piaget inträder de formella operationernas period nu och barnet börjar utveckla en 
förmåga att tänka systematiskt på ett mer abstrakt och hypotetiskt plan. Piaget menar att miljön 
bara är delvis viktig, eftersom han anser att omgivningen ger näring, stimulerar och utmanar 
barnet men att barnet själv bygger upp sina kognitiva strukturer (Piaget, 1964; refererat ur Crain, 
2000).  
 
Utveckling hos barn med funktionshinder till och med fjorton år 
 
Kring nio års ålder uppnår barn med funktionshinder en egen uppfattning av sin avvikelse, vilket 
kan generera en �kris�. Barnet ser sig själv som annorlunda, vilket leder till en mängd frågor och 
funderingar som innebär att barnet så att säga sörjer över att det är annorlunda (Bille & Olow, 
1999). Enligt Lagerheim (1996) ses denna �kris� hos fyra av fem barn mellan åtta till tio års ålder 
med funktionshinder på Danderyds barnhabilitering i Stockholms län. Krisen yttrar sig genom att 
barnen blir oroliga, känner olust samt uppvisar aggressivitet redan runt åtta års ålder. Det är även 
många barn som uppvisar psykosomatiska symtom under denna period (Lagerheim, 1996). Det 
kan även innebära att barnet undviker allting som påminner om att han/hon är annorlunda än 
andra barn. Under den här perioden uppstår ofta bråk mellan föräldrarna och barnet, varför det är 
viktigt med stöd och hjälp i detta från habiliteringen. För barnet är det framför allt viktigt att 
träffa andra barn som liknar det själv, eftersom detta stärker barnets viktiga identitetsutveckling. 
(Bille & Olow, 1999; Högberg, Lagerheim & Sennerstam, 1983). Personalen på habiliteringen 
samt föräldrarna till barnet måste veta hur de ska hantera detta fenomen på ett adekvat sätt. 
Förloppet liknar en sorgekris och det är till exempel viktigt att barnet ges tillfälle att tala om hur 
han/hon känner inuti (Lagerheim, 1996). Gillberg, Gillberg och Rassmussen (1983) har i sin 
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uppföljande studie av barn med MBD (minimum brain damage) visat att 80 % av dessa barn har 
psykiska symtom och beteendestörningar vid nio till tio års ålder. Detta överensstämmer med 
siffrorna från Danderyds barnhabilitering. Paulsson och Marsk (1978) fann vid 
sin �integrationsutredning� att integreringen av barn med rörelsehinder ofta misslyckades då 
barnet var kring nio års ålder. Eleven verkade då inte orka vara den enda som var annorlunda. 
Den här �krisen� varierar självklart från individ till individ, även hos barn med måttligt 
intelligenshandikapp förekommer denna kris, men kommer dock några år senare, enligt 
Lagerheim (1996).  
 
Kring tolv till fjorton års ålder kan ännu en så kallad �kris� uppträda. Den handlar om att barn 
med funktionshinder upplever en stark ilska över de existerande orättvisorna. Ilskan skapar i sin 
tur svårigheter att ta tag i det som påminner de om på vilket sätt de är annorlunda. Det kan skapa 
vissa problem till exempel på habiliteringen genom att barnet kanske inte vill använda sig av 
hjälpmedel eller vägrar att ta emot någon form av behandling. Här är det också viktigt att 
personalen har en tillåtande attityd inför sorgearbetet (Lagerheim, 1996). 
 
Barndomspsykologi � en kritisk syn på utvecklingsteorier 
 
Barndomspsykologi definieras kortfattat av Sommer (1997) som; �det vetenskapliga studiet av 
människans utveckling uppfattad kulturellt, historiskt och personligt, från fostertillvaron till och 
med ungdomsåldern�.  
 
En grundläggande förändring av barndomen har skett de senaste trettio åren och pågår hela tiden. 
Barndomspsykologi innebär sammanfattningsvis (1) ett konkret ämnesområde som bestäms av 
den verklighet barnen lever i samt (2) ett paradigmskifte som innebär ett perspektivskifte i 
forskningens grundläggande uppfattning om vad ett barn är och hur utveckling ska tolkas. 
Sommer menar att användningen av ordet �utveckling� i sig syftar på någonting positivt. Barns 
utveckling är förknippat med det normala och det förväntade positiva. En negativ utveckling 
handlar då om en felutveckling, utvecklingsstörning eller hämmad utveckling. Utveckling är dock 
ett så allmänt använt ord att de flesta antagligen inte lägger så stor vikt vid själva sättet språket 
används på (Sommer, 2005).  
 
Tidigare har en normativ syn på utveckling varit gällande, vilket på senare år kommit att 
förändras genom att barnet börjar ses utifrån den kontext han/hon befinner sig i. Barn som växer 
upp i dagens samhälle lever på ett annat sätt än barnen gjorde då utvecklingsteorierna utvecklades. 
Idag fostras till exempel inte barn enbart av sina föräldrar, utan får även en slags fostran av 
personal och andra barn på bland annat daghem, fritidshem samt habiliteringar. Det skapar andra 
förutsättningar, jämfört med innan dessa institutioner existerade (Larsson & Dencik, 1989; 
Dencik & Schultz Jorgensen, 1999; Langsted & Sommer, 1992). Därför är det viktigt att inta en 
kritisk ställning till utvecklingsteorierna samt anpassa dessa till hur vi faktiskt lever idag. 
Gällande barn är det vanligt att, i utvecklingsteorier, fokusera på hur barn generellt är i en viss 
ålder. Idag talas det snarare om kontextens betydelse, än att barnet ska genomgå ett stadie för att 
kunna fortsätta med nästföljande (Sampson, 1989; Sommer, 1997; Dencik & Scultz Jorgensen, 
1999; Priestley, 1998). Utifrån ett psykologiskt synsätt kanske terapi eller samtalskontakt verkar 
lämpligt, medan enligt ett kontextuellt synsätt påverkar allting runt barnet denne. Barnet skulle 
exempelvis kunna leva i en svår situation hemma som påverkar (Priestley, 1998). Våra 
upplevelser och vår förståelse präglas av vår kultur och det sociala sammanhang vi befinner oss i. 
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Detta innebär att om ett barn växer upp i ett miserabelt hem kan detta barn trots det säga 
att �barndomen var bra�. Barnet visste ju inget annat och hade inget annat att jämföra sina egna 
upplevelser med (Holm, Holst, Balch Olsen & Perlt, 1997).  
 
Integrering eller inkludering 

 
Begreppet integrering som kan förklaras som �att föra eller hålla samman en helhet� innebär att 
individer med funktionshinder ska föras in i den vanliga miljön som daghem och skolor. När en 
elev med svårigheter integreras i den �normala� klassen, blir resultatet ofta att han/hon fortsätter 
vara �den integrerade� (Tössebro, 2004). Om barnet inte uppvisar goda resultat till följd av 
integreringen kan detta användas som motargument (Janson, 1996). Integrering blir då ej 
meningsfull om undervisningens innehåll och inriktning inte först omarbetas (Tössebro, 2004). 
Begreppet integrering används vårdslöst, vilket visar sig i skuldfördelningen efter en misslyckad 
integrering. Föräldrar kan då önska specialklasser och specialskolor, vilket resulterar i ökad 
segregering i skolan och i längden i samhället (Tössebro, 2004). Begreppet inklusion, som utgår 
från �tillhörighet, delaktighet, att finnas med samt att vara innesluten� används utgår från en 
normativ och värdemotiverad grund. Det innebär att genomförda insatser utvärderas mot målet. 
Då riktas inte misslyckande mot eleven, utan mot organisationen som ska se till att eleven är 
inkluderad (Janson, 1996). Janson (1996) menar att frågan inte är om inklusiv förskole- och 
skolverksamhet är bra, utan hur den ska göras bra och att detta är någonting att forska vidare 
kring. Frågan huruvida integrering och inkludering är lämpliga begrepp att använda sig av är 
någonting att fundera kring, enligt Tössebro (2004). Det kan till exempel uppstå problem med 
ordet inkludering om uttryck som �klassen har 25 elever, varav två är inkluderade� används 
(Tössebro, 2004).  
 
Individer med funktionshinder � integrerade i samhället? 
 
Det brukar talas om fyra olika slags mänsklig integrering, enligt följande;  
 
(1) Fysisk integrering uppstår när olika individer befinner sig på samma plats, vilket gör att den 
fysiska placeringen inte hindrar deras kontakt (Söder, 1979). Det har dock visat sig att fysisk 
integrering med individer utan funktionshinder inte innebär att individer med funktionshinder får 
fler kontakter med icke funktionshindrade. Detta innebär att fysisk integrering kan finnas 
samtidigt som social segregering (Tössebro, 2004).  
 
(2) Social integrering kan endast uppstå om det först finns fysisk integrering, enligt ovan. Om ett 
barn med funktionshinder går på ett daghem där det finns barn utan funktionshinder kan denna 
integrering göras möjlig. 
 
(3) Funktionell integrering innebär i vilken utsträckning individer med funktionshinder har 
möjlighet att till exempel utnyttja kommunala färdmedel och tjänster i samhället som bank och 
post. Denna integrering anses mer självklar att sträva efter i dagens samhälle. 
 
(4) Samhällsintegrering handlar om att uppleva delaktighet i samhället samt i produkt- och 
organisationslivet. Det handlar även om att vara en samhällsmedborgare (Söder, 1979).  
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1966 fick Sverige en lag om att alla offentliga lokaler skulle byggas om för att öka 
tillgängligheten för individer med funktionshinder. Trots lagen har det inte hänt särskilt mycket. 
1998 saknade exempelvis 50 % av alla skolor minimal handikappanpassning (Paulsson, 2000). 
Idag syns och finns individer med funktionshinder på de flesta ställen i samhället, utan att det 
anses särskilt underligt. Dessa individer har även i viss mån närmat sig den levnadsstandard andra 
individer har (Tideman, 2000). Det innebär att integrering av barn med funktionshinder på ett sätt 
förverkligats. Dessa barn bor idag oftast hemma hos sina föräldrar och går på samma daghem och 
skolor som andra barn (Söder, 1979). Det är dock ovanligt än idag att barn med funktionshinder 
deltar i så kallade vanliga fritidsaktiviteter på grund av att tillgängligheten fortfarande är dålig 
(Lagerheim, 1996; Socialstyrelsen, 2003). Trots att situationen för barn och ungdomar med 
funktionshinder avsevärt verkar ha förbättrats, är det fortfarande ovanligt att möta individer med 
funktionshinder i samhället. De syns inte särskilt ofta på till exempel restauranger och caféer. När 
det gäller media är det inte heller särskilt ofta dessa individer deltar och när detta sker står oftast 
funktionshindret i fokus (Barnombudsmannen, 2002).  
 
Socialiseringsprocessen 
 
Enligt en definition av Berger och Luckmann (1991) är socialisation; �den process, i vilken 
individen blir delaktig i den sociala och samhälleliga gemenskapen genom att tillägna sig de 
normer och regler som gäller i den gemenskapen� (Berger & Luckmann, 1991).  
 
Enligt Katzenelson (1994) definieras socialisation, enligt följande; �Socialisation betyder att 
man blir social eller görs social� (Katzenelson, 1994).  
 
Sommer (2005) har definierat socialisation på följande sätt; �Socialisation betecknar den 
primärt sociala och kommunikativt relativt kompetenta människans aktiva och allt större 
tillägnelse och hantering av det samhälle och den kultur som hon växte upp i� (Sommer, 2005). 
 
Vi har alla socialiserats in i samhället vi lever i. Där ingår till exempel den rådande kulturen. Det 
skapar en förförståelse för hur individen förväntas agera, vad som är tillåtet, på vilket sätt saker 
genomförs och så vidare. Konstrueringen av samhället sker i den sociala interaktionen i 
samhällslivet (Månsson, 1995).  
 
Den klassiska uppdelningen av socialisation är (1) primär och (2) sekundär socialisation i 
barndomen. Det innebär att (1) den primära socialisationen (då barnet är 0 � 6/7 år) normalt sker 
i familjen där det grundläggande sker gällande personligheten hos barnet. Detta sker genom 
påverkan från andra betydelsefulla individer i barnets liv. Dessa individer visar genom sitt 
beteende vilken kulturell verklighet som gäller. Det kan handla om attityder och rollförväntningar. 
(2) Den sekundära socialisationen (då barnet är 6/7 år och uppåt) innebär att barnet socialiseras 
av individer utanför familjen. Det kan vara kamratgrupper och andra vuxna (Katzenelson, 1994). 
Den här typen av socialisering kräver en sekvens av utveckling (Sommer, 2005). Det har på 
senare år föreslagits att ovanstående klassiska benämning ska ersättas av uttrycket dubbel 
socialisering (Larsson & Dencik, 1989; Langsted & Sommer, 1992). Begreppet konstruerades då 
flera undersökningar visat att barn redan tidigt påverkas simultant av många olika individer både 
inom och utom familjen.  
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Den konventionella synen på barns socialisering innebär alltså att barnen blir socialiserade. 
Barnet socialiseras av flera olika institutioner, till exempel daghem och skola. Det innebär en 
annorlunda barndomssituation än vad gängse socialisationsteorier uttalar sig om (Larsson & 
Dencik, 1989). Dencik (1999) menar att barnen idag socialiserar sig själva. Han har observerat 
barngrupper och sett att barn iakttar varandra och försöker �vara som de andra�. Barnet är inte 
bara en passiv mottagare av krafter som påverkar de utifrån. Dencik menar att barnen är djupt 
engagerade i en process han kallar för barnets aktiva själv- eller autosocialisering. Barnen 
betraktar och värderar det sociala sammanhanget, för att därefter konstruera ett subjektivt socialt 
sammanhang med föreställningar om vilka normer som gäller i just den gruppen. Därefter börjar 
barnet imitera en viktig person i gruppen för att söka leva upp till de förväntningar och normer 
som ställs i just den här gruppen. På detta sätt konfirmerar barnet sig med gruppens värderingar 
och blir �en del av dem�. Barnet har då socialiserat sig själv. Det innebär att ögon börjar öppnas 
för betydelsen av andra barn för det enskilda barnets utveckling (Dencik & Schultz Jorgensen, 
1999).  
 
Sociala relationers betydelse 
 
Det är viktigt för människor att tillhöra en grupp. Där uppfylls behov som gemenskap, mening 
och delaktighet. En stor del livet tillbringas i grupper. Det kan handla om grupper på daghemmet, 
skolan, habiliteringen, kamratgrupper och familjegrupper. De sociala relationer individen har i 
barndomen bildar grunden för det fortsatta sociala livet. Det finns individer som är så starkt 
avvikande att de levt utanför alla slags grupper, vilket skapar stora svårigheter för dem gällande 
identitetsutvecklingen. De uppnår till exempel inte en adekvat och realistisk självbild, då spegling 
i andra människor är avgörande för detta. Det är de små grupperna som ger den största 
tillfredsställelsen för den enskilde individen (Nilsson, 1996).  
 
Det finns omfattande forskning som intresserat sig för kamratrelationer och jämnåriga 
lekkamraters betydelse för barnet. Denna forskning visar att kamratrelationer är mycket viktiga 
för barnen och att dessa ej kan ersättas av kontakt med vuxna individer, enligt Hartups 
sammanfattning av forskning på området (Hartup, 1983; 1989; 1992). Sociala relationer och 
social tillhörighet anses ofta som ett grundläggande mänskligt behov (Maslow, 1954). Allardt 
(1975) menar att relationer till vänner är viktigast för att uppleva lycka och tillfredsställelse med 
livet. Det är de nära relationerna som ger grundtrygghet och en känsla av meningsfullhet 
(Tössebro, 2004). Kamratrelationer är viktigt för barnets sociala, kognitiva och känslomässiga 
utveckling. En relation mellan en vuxen och ett barn kan aldrig bli jämlik. Då barnen leker 
tillsammans, utan vuxnas påverkan, tvingas de att komma överens mer på lika villkor (Janson, 
1996). Det är mycket viktigt för ett barns välbefinnande att träffa andra barn och ungdomar där 
de kan umgås på samma livsvillkor (Holm, Holst, Balch Olsen & Perlt, 1997). I BASUN (barn, 
samfund og utvikling i Norden) undersökningen har danskarna Haavind & Langested (1992) 
utgått från barnets perspektiv. De undersökte hur barnen i de nordiska länderna själva prioriterar 
inslagen i olika verksamheter för barn. Följande prioriteringar blev resultatet: (1) De andra 
barnen, (2) De aktiviteter man deltar i, (3) Leksakerna och inredningen och (4) Personalen. Från 
barnets synvinkel är det alltså de andra barnen som är av den största betydelsen (Haavind & 
Langested, 1992). 

 
Barn med rörelsehinder har färre kontakter med kamrater jämfört med barn utan rörelsehinder. 
Många ungdomar upplever en social isolering från den kamratgrupp de vill tillhöra. Relationer 



 

  13

till kamrater var spända och bristfälliga. Dessa barn har dock fler relationer med släkt och familj 
jämfört med barn utan rörelsehinder. De har även fler relationer till andra vuxna, som lärare, 
läkare, assistent, sjukgymnast och så vidare samt var beroende av vuxna i större utsträckning för 
att det dagliga livet skulle fungera (Skär, 2002; Barnombudsmannen, 2002). När relationen till 
bästa kompisen undersöktes bland barn med funktionshinder, visade det sig att denna person ofta 
var en vuxen, till exempel assistenten (Socialstyrelsen, 2003). Kamrater gav känslomässigt och 
praktiskt stöd hos den jämförande gruppen, medan det hos barn med rörelsehinder var barnets 
familj och släkt som gav detta stöd. Vuxna ersatte på detta sätt till viss del kamratrelationerna 
(Skär, 2002). När det gäller beroende och självständighet hos barn med funktionshinder har dessa 
barn svårare att säga ifrån när andra �gör de beroende�. Det kan till exempel finnas en 
tacksamhetsskuld hos barnet för att andra hela tiden hjälper det. Det är lätt att bara se barnets 
funktionshinder och missa det barn som finns där (Lagerheim, 1996). 
 
Symbolisk interaktionism 
 
Symbolisk interaktionism är �ett synsätt, ett perspektiv, en utgångspunkt för en analys av den 
sociala verkligheten�. Det är alltså en viktig hörnsten i den sociala interaktionen och handlar om 
att försöka förstå olika sociala fenomen på olika sätt (Trost & Levin, 2004). I ett interaktionistiskt 
perspektiv fokuseras på kommunikation och relationer mellan människor (Nilsson, 1996). I detta 
perspektiv ses verkligheten som ständigt föränderlig och att mänsklig interaktion sker med hjälp 
av inlärda symboler som utgörs av både det talade språket och kroppsspråket (Trost & Levin, 
2004). Herbert Blumer menar att mening inte är förutbestämt utan skapas i den sociala 
situationen samtidigt som den är beroende av den situation som aktören befinner sig i. Meningen 
ligger alltså i samspelet mellan objekten (Blumer; refererat ur Nilsson, 1996).  
 
Känsla av sammanhang 
 
Sociologen Antonovskys synsätt är så kallat salutogent, vilket innebär att ett förskjutande av 
perspektiv från att leta efter det som orsakar svårigheter, problem och sjukdom till att öka 
kunskapen om det som främjar självkänsla, motståndskraft och hälsa har skett (Antonovsky, 
1991). Känsla av sammanhang (sence of coherence) är ett centralt begrepp i den salutogena 
modellen, som Antonovsky definierar enligt följande; 
 

Känslan av sammanhang utgör en global orientering som uttrycker i vilken 
utsträckning man har en genomgripande, varaktig fast dynamisk känsla av 
självförtroende när det gäller att (1) stimuli som kommer från ens inre och yttre 
omgivningar i livet är strukturerade, förutsägbara och möjliga att förklara; 2) det 
finns resurser tillgängliga för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 
ställer; och 3) dessa krav är utmaningar, vilka förtjänar viljemässig 
uppmärksamhet och engagemang (Antonovsky, 1987: översättning av Larsson, i 
Carlsson, Hjelmquist & Lundberg, 2000).  

 
I känsla av sammanhang ingår tre grundkomponenter, nämligen: känslan av förståelse, känslan av 
hanterbarhet samt känslan av meningsfullhet; 
 
(1) Känslan av förståelse (eng: comprehensibility) handlar om hur mycket individen anser att ett 
stimuli (till exempel relationsproblem) uppvisar en begriplighet. En individ med hög känsla av 
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förståelse finner stimuli logiska, sammanhängande och strukturerade samt innehar en förväntan 
att ett stimuli ska vara förutsägbart. En individ som har en låg känsla av förståelse uppfattar olika 
stimuli som ologiska, osammanhängande och ostrukturerade.  
 
(2) Känslan av hanterbarhet (eng: manageability) visar på hur mycket individen anser sig ha 
tillräckliga resurser för att möta ett stimulis krav. Det kan handla om resurser både utom (till 
exempel familj och vänner) och inom individen (egna kunskaper och färdigheter). En individ som 
har en hög känsla av hanterbarhet upplever sig inte som ett offer för situationen, utan försöker 
istället att klara av situationen.  
 
(3) Känslan av meningsfullhet (eng: meaningfulness) handlar om hur mycket individen upplever 
att livet är meningsfullt. Det innebär att krav som möts i livet ses på med en möjlighet att klara av 
dem, än en uppgivenhet och önskan om att slippa kraven (Antonovsky, 1987).  
 
Känsla av sammanhang hjälper människan att förstå sin situation och gör de problem som livet 
innebär lättare att hantera. Det leder på så sätt till bättre hälsa och är en hjälp att klara av kriser 
och sorger genom livet. Antonovsky (1991) menar att de tre grundkomponenterna går in i 
varandra, men känslan av meningsfullhet är av störst vikt gällande individens långsiktiga hälsa. 
Känslan av sammanhang är någonting som utvecklas hos människan under uppväxten och är fullt 
utvecklat vid cirka 30 års ålder (Antonovsky, 1991).  
 
Barn med funktionshinders rättigheter 
 
De huvudsakliga lagarna av vikt för barn (och vuxna) med funktionshinder presenteras nedan;  
 
(1) Socialtjänstlagen (SoL) är en målinriktad ramlag som anger en del av målen för verksamheten. 
Den är dock inte styrd genom detaljer utan innebär att socialtjänsten kan bedrivas på olika sätt i 
olika kommuner beroende bland annat på vilka förutsättningar som finns (Nya sociallagarna, sid. 
453).  
 
(2) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en så kallad rättighetslag som 
garanterar vissa insatser till: personer med utvecklingsstörning eller autism, med betydande 
begåvningshandikapp efter hjärnskada i vuxen ålder samt personer som har stora och varaktiga 
funktionshinder och därför behöver mycket stöd (Nya Sociallagarna, sid. 488). 
 
(3) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innebär bland annat att landstinget har skyldighet att 
erbjuda habilitering till dem som har behov av det (Nya Sociallagarna, s.519). 
 
Den 20 november 1989 antogs konventionen om barnets rättigheter av FN: s generalförsamling. 
Idag kallas den ofta barnkonventionen. Sverige var ett av de första länderna i världen som 1990 
band sig till att folkrättsligt förverkliga barnkonventionen. Barnkonventionen handlar om det 
enskilda barnet och definierar de rättigheter som borde gälla alla barn, oavsett samhälle, kultur, 
religion och så vidare. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är �sakartiklar� som slår 
fast vilka rättigheter varje barn ska ha. De övriga tretton artiklarna behandlar staternas arbete med 
konventionen (http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55). Artikel 23:3 i del 1 handlar om barn 
med funktionshinders rättighet till habilitering kostnadsfritt då så är möjligt alternativt med 
beaktande av föräldrarnas ekonomiska tillgångar. Artikeln reglerar även habiliteringens syfte 
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gällande att bidra till barnets individuella utveckling samt en integrering i samhället 
(http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#23). Artikel 12:1 i del 1 reglerar barnets rätt att 
uttrycka sin mening i frågor rörande dem själva samt att detta ska anpassas efter barnets ålder och 
mognad (http://www.9manader.nu/tema/temafnbarn/artikel12). 
 
I Sverige har alla barn och ungdomar upp till 18 års ålder en egen ombudsman. Denna tillsätts av 
regeringen och sitter sex år i taget. Lena Nyberg, den nuvarande Barnombudsmannen, tillträdde 
2001.  Det var den första juli 1993 som Sverige fick sin första barnombudsman. Den första juli 
2002 förstärktes ombudsmannens mandat och befogenheter genom lagändring. En stor del av 
Barnombudsmannens verksamhet regleras nu i lag. Det innebär att beslut om ombudsmannens 
uppgifter ska fattas av riksdagen istället för av regeringen. Barnombudsmannens huvuduppgift är 
att företräda barn och ungdomars rättigheter och intressen i enlighet med FN: s barnkonvention 
(http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=42). 
 
Den statliga myndigheten, Handikappombudsmannen (HO), inrättades 1994 och arbetar för att 
förhindra diskriminering på grund av funktionshinder. Målet med verksamheten är att individer 
med funktionshinder ska vara fullt delaktiga i samhället på jämlika levnadsvillkor. 
Handikappombudsmannens uppgifter bestäms av riksdag och regering, men samtidigt är de en 
självständig granskare som granskar hela samhället, även riksdag och regering. Det är FN: s 
standardregler om delaktighet och jämlikhet för individer med funktionshinder som ligger till 
grund för deras arbete (http://www.handikappombudsmannen.se). Det är HO som ska utvärdera 
de åtgärder som genomförs i Sverige i ett försök att följa FN:s standardregler (Socialstyrelsen, 
1998:8). 
 
Barnets rättigheter fungerar dock inte på samma sätt som rättigheter för vuxna individer gör. 
Skälen till detta är dels att barns behov och önskningar varit åsidosatta historiskt sett, dels att små 
barn faktiskt inte klarar sig på egen hand. Ibland kan det uppstå konflikter mellan barnets bästa 
och barnets egna åsikter. Detta handlar oftast till stor del om så kallade intressekonflikter. De 
intressen som kommer i konflikt med varandra kan sammanfattas i två principer. Dessa är (1) 
autonomiprincipen som innebär rätten att själv besluta sin sina egna angelägenheter samt att 
ingen har rätt att utsätta en annan individ för tvång och (2) paternalismprincipen som innebär att 
någon annan griper in i individens liv och bestämmer vad som är bäst för honom/henne. Det finns 
en naturlig spänning mellan dessa två principer. Barnets bästa ska alltid gå i första hand, men det 
gör att barnets självbestämmande påverkas. Barn vet inte alltid vad som är bäst för dem själva 
och kan inte se vilka konsekvenser som uppkommer genom olika val (Haglund & Persson, 2004).  
 
Handikappbegreppet 
 
Vid sökandet efter en definition av ordet handikapp hittades, på Internetlexikonet Lexins hemsida, 
denna definition: �kroppsligt eller själsligt fel hos en människa som utgör hinder för ett normalt 
liv� (http://lexikon.nada.kth.se/cgi-bin/sve-sve). Det är ett förlegat synsätt att betrakta 
funktionshinder som ett �fel� hos individen. Denna definition används dock inte, utan det är 
istället nedanstående definitioner som används i den här undersökningen; 
 
Handikapp & Habilitering arbetar utifrån världshälsoorganisationens miljörelaterade definition av 
handikappbegreppet (WHO, 1997):  
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Det är inte ditt funktionshinder som avgör om du har ett handikapp. Det är istället 
den fysiska, sociala eller psykologiska miljön som skapar handikapp.  

 
Enligt Bille och Olow (1999) kan handikapp definieras som  
 

Handikapp uppstår när den funktionshindrade skall försöka fungera i olika miljöer 
och är alltså beroende av dessa men också av subjektiva upplevelsen av 
funktionshindret (Bille & Olow, 1999).  

 
Idag betonas samspelet mellan miljö och individ, vilket innebär att �handikapp� inte är en 
egenskap, utan uppstår beroende på i vilket sammanhang individen befinner sig (Carlsson et al, 
2000). Omgivningen har en avgörande betydelse för i vilken grad till exempel �att inte kunna gå� 
är funktionshindrande. Det innebär att om trappor byts ut mot hissar blir rullstolsbundna mindre 
funktionshindrade (Tössebro, 2004). Olika miljöer ger på detta sätt olika stora svårigheter för en 
individ med ett eller flera funktionshinder (http://www.habilitering.nu). Den så kallade 
handikappolitiken går ut på att undanröja miljömässiga hinder genom anpassning av kravnivån 
till den enskilde individens förutsättningar. Verksamheter i samhället ska verka individinriktat 
genom att stimulera och öka individens kompetens samt miljöinriktat genom att undanröja och 
förebygga förhållanden i samhället som skapar handikapp i den enskilda individens miljö (Janson, 
1996).  
 
Habiliteringsbegreppet 
 
Habilitering och rehabilitering kan vara svåra att särskilja. Många vet inte skillnaden och flertalet 
vet inte vad habilitering innebär. Vad är då egentligen skillnaden mellan habilitering och 
rehabilitering? Habiliteringen riktar sig till individer med ett medfött eller tidigt förvärvat 
funktionshinder, som ofta är livslångt. Syftet är att förebygga samt minska de svårigheter 
funktionshindret kan medföra i det dagliga livet. Rehabilitering däremot ges till vuxna eller äldre 
barn som till exempel varit med om en olycka eller drabbats av en sjukdom. Syftet är då istället 
att hjälpa individen återfå så mycket som möjligt av den tidigare funktionsförmågan 
(http://www.habilitering.nu). 
 
Själva ordet habilitering kommer ursprungligen från det latinska ordet habilis som betyder tjänlig 
och duglig (Bille och Olow, 1999). När ordet eftersöktes i ett psykologilexikon fanns 
nedanstående definition av ordet habilitering; 
 

Med habilitering avses att allsidigt främja utveckling av bästa möjliga 
funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande hos den enskilde vid 
nedsättning eller förlust av någon funktion efter medfödd eller tidigt förvärvad 
skada eller sjukdom (Psykologilexikon, Red: H. Egidius, 1994). 

 
Enligt en regeringsproposition 1992/1993 definieras habilitering, enligt nedan; 

 
Med habilitering avses att, vid nedsättning eller förlust av någon funktion eller 
medfödd eller tidigt förvärvad skada/sjukdom genom planerade och från flera 
kompetensområden sammansatta åtgärder, allsidigt främja utvecklingen av bästa 
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möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande hos den 
enskilde. (Regeringsproposition 1992/1993:159). 

 
Habiliteringens historia 
 
Under slutet av 1800-talet var det ortopederna som hjälpte �vanförda och lytta� (individer med 
medfödda missbildningar, ben- och ledtuberkulos, barnförlamning, reumatism samt Littles 
sjukdom, idag: Cerebral Pares) i samhället. Det drevs �vanförevård�, antingen privat eller av 
olika föreningar (till skillnad från idag, då det drivs en habiliteringsverksamhet via landstinget). 
Prinsessan Eugenie bildade en förening åt de obotligt sjuka 1879. Föreningen 
kallades �Sällskapet Eugeniahemmet� och låg i Sundbyberg, utanför Stockholm. Verksamheten 
växte snabbt och spelade en viktig roll för utvecklingen av barnhabilitering. Barnen började snart 
gå i vanliga skolor och befann sig endast på Eugeniahemmet under kortare perioder (Bille & 
Olow, 1999).  
 
Under andra världskriget, på 1940-talet, fanns stora behov av arbetskraft inom krigsmakten och 
industrin. De handikappade började därför tränas fysiskt och mentalt för att klara av arbetet. 
Många av dessa utförde en god arbetsinsats och därefter startades habilitering av barn med Littles 
sjukdom, idag: Cerebral Pares (Bille & Olow, 1999).   
 
När sedan 1950-talet inträdde ökade förståelsen för barnets och familjens behov. Sverige började 
leta fram dessa barn (främst de med cerebral pares) och de erhöll sjukgymnastik och intellektuell 
träning, vilket resulterade i utveckling hos barnen. (Bille & Olow, 1999). Målgruppen utökades 
nu till att gälla barn med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd, DAMP och så 
vidare (Socialstyrelsen, 1998:8). 
 
Under 1960-talet infördes skolplikt för rörelsehindrade elever. De så kallade CP-klasserna 
startades och det var möjligt att utbilda sig till speciallärare i Cerebral Pares. (Bille & Olow, 
1999). Det var regeringspropositionen 1961/170, den så kallade CP-utredningen, som gav 
grundtankarna till dagens habilitering (Regeringspropostion, 1961/170 refererad i Ringström, 
1999). 
 
På 1970-talet uppmärksammades barn med MBD (minor brain disorder) med tydliga störningar i 
perception och motorik. Samarbeten startades med medicinsk specialitet (bland annat psykiatri 
och kirurgi) samt med de tekniska högskolorna i Göteborg och Stockholm, för hjälp med 
utveckling av tekniska hjälpmedel. 1971 togs Eugeniahemmet över av landstinget och är idag 
Karolinska Sjukhusets avdelning för barnhabilitering. 1977 började speciella behörighetskrav 
gälla för habiliteringsläkare.  
 
Det var inte förens efter 1981 års statliga utredning det betonades att det var behoven hos 
individer med funktionshinder som skulle styra, istället för som tidigare då vilket funktionshinder 
individen hade styrde en eventuell habilitering (Ringström, 1999). Nu utvecklades olika 
behandlingsmodeller som skulle vara mer effektiva som kompensation för olika funktionsbortfall. 
Till exempel ansågs det viktigt att träna upp det som den handikappade redan kunde lite, medan 
det som den inte alls klarar av behövdes inte jobbas med. Samarbetet med de tekniska 
högskolorna ledde till stora framsteg, till exempel kunde barn utan tal få hjälp att tala med olika 
former av datorer. Det var nu det handikappade barnets totala livssituation samt den kontext 
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barnet befinner sig i började belysas. (Bille & Olow, 1999). 1985 års CP-utredning gav en 
riktning på barnhabiliteringens fortsatta verksamhet, genom att det nu blev viktigt att bedriva en 
energisk träning under en lång tidsperiod, då framsteg kom långsamt samt behövdes underhållas. 
Det blev även viktigt att träningen skulle ske i anslutning till det dagliga livet 
(Regeringsproposition, 1961/170 refererad i Ringström, 1999). Det blev nu viktigt att samarbeta 
över olika yrkeskategorier, till exempel ortoped och barnpsykiater.  
 
När 1990-talet kom krävdes stora nedskärningar på grund av knappa ekonomiska resurser. Nu 
fanns inget utrymme för nyetablering. Det blev då istället viktigt att förvalta och bygga vidare på 
tidigare kunskaper (Bille & Olow, 1999). 1994 kom den nya lagen LSS (lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) som ersatte 1985 års omsorgslag. Det är HSL (hälso- och 
sjukvårdslagen) som reglerar behandlingen inom habiliteringen, enligt regeringsproposition 
1992/1993:159 (Bille & Olow, 1999). 
 
Habiliteringen idag 
 
Handikapp & Habilitering ger kvalificerade insatser till bland annat individer med 
utvecklingsstörning, rörelsehinder samt flerfunktionshinder. Habiliteringen är ett komplement till 
övriga sjukvården samt kommunala insatser. Ett barn med funktionshinder klarar sig olika bra, 
beroende på vilken miljö denne lever i. En icke anpassad miljö kan få barnet att känna sig mer 
annorlunda än vad han/hon är. Syftet inom barnhabiliteringen är därför att ge barn/ungdomar med 
funktionshinder en så bra funktionsförmåga som möjligt samt öka individens förutsättningar för 
delaktighet i samhället. Habiliteringen använder sig därför av ett perspektiv där man hjälper 
barnet/ungdomen med medicinska, pedagogiska, psykologiska samt sociala insatser. 
(http://www.habilitering.nu). Det sker genom behandling till barnet, råd och stöd till familjen 
samt konsultation till personal i barnets/ungdomens närmiljö. Det är viktigt att alla insatser utgår 
från barnets och familjens behov (Habiliteringscenter, Zinkensdamm för barn och ungdom. 
Handikapp och Habilitering, 2004a; Habilitering för barn och ungdom, Handikapp och 
Habilitering, 2004b). Habiliteringsinsatserna ser olika ut beroende på vilken ålder barnet har. I 
åldersintervallet 7-17 år går barnets i skolan och pedagogiska insatser behövs i större utsträckning 
än tidigare. Dessa insatser består nu av cirka hälften av alla de insatser barnet nu får. De övriga 
insatserna i form av social, psykologiska och medicinska står tillsammans för den andra hälften 
(Bille & Olow, 1999).  
 
I flera undersökningar har det visat sig att de flesta barnen är nöjda med det stöd de 
erhåller/erhållit från habiliteringen (Bernehäll Claesson 2003, Brodin & Fasth 1999 samt Brodin 
& Fasth 2001). I Brodin och Fasth undersökning (1999) var en tredjedel av de tillfrågade 
ungdomarna mellan 16-25 år missnöjda, medan två tredjedelar ansåg sig nöjda med stödet de 
erhöll från habiliteringen. Det ungdomarna var missnöjda med var upplevelsen av bruten 
sekretess, lång resväg samt att känna sig lämnad vind för våg i takt med ökad ålder (Brodin & 
Fasth, 2001). Det har tidigare framkommit att föräldrar till barn som går på habilitering ofta är 
nöjda med den sjukgymnastik barnen får, samt att de upplever detta som väldigt viktigt 
(Ekenberg, 1996), medan det framkommit att barnen själva inte är lika nöjda. Det finns flera 
studier som visar att sjukgymnastiken upplevs som ett tvång av många barn samt att de inte har 
förstått vad sjukgymnastiken var bra för (Ringström 1999; Jemtå 1996). De barn som har störst 
funktionshinder anser sig mindre nöjda med det stöd de erhåller från habiliteringen (Brodin & 
Fasth, 1999). 



 

  19

I Ringströms undersökning (1999) uppgav flera av de nu vuxna individerna att föräldrar och 
personal hade talat om att deras kroppar skulle bli sämre senare om de inte tränade nu, och att det 
hade gett dem en upplevelse av deras kropp som ett projekt. Ekenbergs (2004) resultat visade att 
det är viktigt att den kroppsliga aspekten av upplevelsen av sin egen identitet uppmärksammas i 
sjukgymnasternas arbete med barnen på habiliteringen. Det visade sig att på det sätt som 
sjukgymnasten samt övriga professioner möter, berör och intresserar sig för barnets kropp kan ha 
betydelse för upplevelsen av att duga då barnet blir vuxen. Vad som också framkom var att de 
intervjuade individerna upplevde en icke-relation/ett icke-möte i kontakten med personalen på 
habiliteringen, då dessa fokuserade mycket på deras funktionshinder, istället för just vem detta 
barn var (Ekenberg, 2004).  
 
Habiliteringsplanering 
 
Habiliteringsplanens syfte är �inflytande och delaktighet för familjen och med stigande ålder och 
mognad för barnet själv, samordning utifrån barnets och familjens behov samt möjlighet till 
utvärdering� (Möller & Nyman, 2003).     
 
Larsson (2001) skriver att de individuella habiliteringsplanerna ska fungera som rationella 
verktyg för att uppnå det gemensamma värderade målet att stärka brukarens inflytande (Larsson, 
2001). I broschyren �habiliteringsplanering för barnets bästa� står det att det att det är viktigt att 
barnets perspektiv beaktas. På habiliteringen anses det viktigt att barnet/ungdomen och dennes 
behov och önskningar står i fokus. Man betonar dessutom att det regleras i bland annat Hälso- 
och sjukvårdslagen att utformningen av habiliteringens insatser ska ske i samråd med föräldrar 
och barn. FN: s barnkonvention betonar även de barnets rätt att bli hörda och få delta i beslut 
rörande de själva utifrån sina egna förutsättningar (Handikapp och Habilitering, 2004c). Det som 
därför först händer när en habiliteringsplan upprättas är att individens behov och önskemål 
kartläggs för att därefter skapa förslag till åtgärder som personalen går igenom tillsammans med 
barnet/ungdomen och dennes föräldrar. Det man kommer fram till dokumenteras och kallas för 
en habiliteringsplan. Planen kan exempelvis gälla insatser som råd, samtalsstöd, utprovning av 
hjälpmedel samt någon form av behandling (http://www.habilitering.nu).  
 
Barn med funktionshinder har i allmänhet svårare att göra sig hörda samt påverka sin situation, 
än andra barn. En stor del av besluten i barnets liv fattas av andra människor, trots att det gäller 
privata och viktiga frågor (Paulsson, 2000). Det visar en undersökning som gjordes 1999 bland 
barn med funktionshinder samt deras föräldrar (Paulsson, 2000). I en undersökning upplever 71 
% av barnen att de har mycket eller ganska mycket inflytande i förskola, skola samt habilitering 
(Barnombudsmannen, 2004). Enligt Bernehäll Claeson (2003) är det ovanligt att barnen idag 
själva deltar i sin habiliteringsplanering. Det är istället de vuxna som bestämmer, medan barnen 
får finna sig i att de vuxna vet vad som är bäst. Generellt sätt vänder man sig till föräldrarna samt 
personal på habiliteringen för att ta reda på olika saker om barnen. Barns möjligheter att få sina 
röster hörda är ofta begränsade samt att de har svårt att påverka beslut om dem som fattas av 
föräldrar, lärare samt habiliteringspersonal. I Bernehäll Claessons undersökning (2003) framkom 
att barnen trodde att de inte kunde påverka särskilt mycket, men upplever att personalen lyssnade 
till dem (Bernehäll Claesson, 2003). Det är dock viktigt att involvera familjen i habiliteringen, 
eftersom om familjen mår dåligt speglar det av sig på barnet, vilket i sin tur speglar av sig på det 
uppnådda behandlingsresultatet i habiliteringen. Detta kan göras genom att familjen görs delaktig 
i de beslut som tas (Bille & Olow, 1999).  



 

  20

Habiliteringscenter och skolhabiliteringar 
 
Under tidsperioden för genomförandet av denna undersökning gjordes även en omorganisation av 
habiliteringen. Omorganiseringen innebär att det efter den första september, 2005 kommer att 
finnas habiliteringsverksamhet för tre åldersgrupper; 0-16 år, 16-25 år samt 25 år och uppåt på 19 
habiliteringscenter i Stockholms län. Detta innebär en ökad satsning på den �unga vuxna� 
gruppen mellan 16-25 år. De yrkesgrupper som arbetar där är psykologer (till exempel 
psykologisk rådgivning samt bearbetning av självbild), kuratorer (till exempel stödjande samtal 
kring funktionshindret), arbetsterapeuter (till exempel anpassning av vardagssituationer), 
logopeder (till exempel bedömning av barnets kommunikation), sjukgymnaster (till exempel 
bedömning av muskelstyrka) samt specialpedagoger (till exempel pedagogiskt stöd). Det finns 
även fem habiliteringsenheter i Stockholm som erbjuder stöd och behandling under skoldagen, så 
kallad skolhabilitering (http://www.habilitering.nu). I en undersökning av Brodin och Fasth (2001) 
visade resultatet att gällande skolhabilitering ansåg alla barn det som positivt, på grund av att 
skola och habilitering fanns på samma plats (Brodin & Fasth, 2001). 
 
Vad är RBU? 
 
RBU är en förkortning av �Riksförbundet för handikappade barn och ungdomar�. RBU: s mål är 
att skapa bättre förutsättningar för handikappade barn och ungdomars samt deras anhörigas 
livssituation. Familjer med handikappade barn och ungdomar kan till exempel komma till RBU 
för att utbyta erfarenheter med varandra, få råd och stöd samt deltaga i olika aktiviteter som 
anordnas där. De arbetar även med att förändra attityder gentemot handikappade individer i 
samhället, genom att till exempel arbeta för att underlätta för politiker att fatta rätt beslut som 
förbättrar för familjer med barn och ungdomar med funktionshinder. (http://www.rbu.se). 

 
 

S y f t e 
 
Idag utgår stor del av forskningen från ett vuxet perspektiv gällande barn med funktionshinder. 
Denna studie har därför haft som utgångspunkt att förstå barnens �livsvärld� utifrån deras eget 
perspektiv. Fenomenologins grundare, Edmund Husserl, använde sig av begreppet �livsvärlden� 
med vilket han menar �den naturliga inställningen vi har till världen�. Livsvärlden ses som 
intersubjektiv och mellanmänsklig samt innehåller det konkreta vi upplever och tar för givet i vår 
vardag (Husserl, 1960 refererat i Månsson, 2004). Det är de gemensamma uppfattningarna och 
upplevelserna som skapar en känsla av tillhörighet. Hanteringen av livsvärlden sker genom att vi 
definierar den situationen vi befinner oss i samt de roller, normer och relationer i dem. Först efter 
definiering kan vi påverka eller förändra världen och våra handlingar (Nilsson, 1996).  
 
Syftet var att undersöka hur barn med funktionshinder uppfattar och förstår mötet med 
habiliteringen och dess personal. Det var en deskriptiv studie där uppsatsen betraktades som ett 
bidrag till kunskapsutvecklingen inom �Handikapp och Habilitering�. Den frågeställning som 
belystes fanns inom ramarna för �Handikapp och Habiliterings� forskningsprogram vid 
Södersjukhuset. Genom detta hade studien relevans för praktiken. En beskrivning av barnens 
subjektiva upplevelse av sin livsvärld på habiliteringen eftersträvades i resultatet.  
 



 

  21

Frågeställningarna som användes för att svara på syftet handlade om hur barn med 
funktionshinder upplever och förstår sin habilitering, enligt följande; 
 

- hur upplever och förstår barnen vad möter i sin habilitering?  
- hur upplever och förstår barnen meningsfullheten och sammanhanget i sin    
  habilitering? 
- hur upplever och förstår barnen sitt medbestämmande i sin habilitering? 
- hur upplever och förstår barnen kontakten med habiliteringspersonalen? 

 
 

M e t o d 
 
Urval 
 
Kriteriet för urvalet av deltagare i undersökningen var att barnen var 10-15 år, gick regelbundet 
på habiliteringscenter alternativt skolhabilitering, samt hade tillräcklig talförmåga för 
genomförandet av ett samtal. Detta för att det var viktigt att, i så stor utsträckning som möjligt, 
kunna vända sig direkt till barnet med intervjufrågorna. Barn med talsvårigheter exkluderades 
inte, då dessa barn ofta undviks att intervjuas då det ställer vissa krav, som tålamod, på forskaren. 
Barnen skulle även bo i Stockholms län. En jämn könsfördelning samt barn från olika 
habiliteringscenter och skolhabiliteringar eftersträvades, då det var barnets perspektiv på 
habilitering i allmänhet som undersöktes snarare än ett visst habiliteringscenter. Detta 
underlättade även anonymiteten, eftersom personalen, i efterhand inte skulle veta vilka barn som 
intervjuats. Antalet deltagare bestämdes inte i förväg, men det eftersträvades att uppnå ett 
minimum av sex deltagare. 
 
Trots att undersökningen genomfördes inom ramarna för �Handikapp och Habiliterings� 
forskningsprogram var det mycket svårt att få tag på informanter, särskilt via de olika 
habiliteringscentren. För att öka möjligheten att hitta informanter söktes dessa på flera sätt. Dessa 
söktes i första hand via Britta Högberg, forskningsledare på �Handikapp & Habilitering�, FoU-
enheten på Södersjukhuset, efter att undersökningen förankrats i högre instans, hos 
habiliteringscheferna. Då undersökningen godkänts förmedlade Britta Högberg kontakt med ett 
flertal habiliteringscenter i Stockholms län. Dessa delgavs, via mail, en projektbeskrivning 
(Bilaga 2) samt ett informationsbrev (Bilaga 3) att lämna ut till intresserade familjer som skulle 
kontakta mig. Detta följdes upp med ett telefonsamtal en vecka efter erhållandet av mailet. RBU i 
Stockholm tillfrågades per telefon om ett intresse fanns av att förmedla kontakter med lämpliga 
familjer. Även RBU delgavs en projektbeskrivning samt ett informationsbrev via mail. 
Rekryteringen av deltagare påbörjades i juni, 2005 och avslutades i början av oktober, 2005. 
Avslutandet av rekryteringen skedde på grund av den tidsram som satts upp.  
 
Det var två familjer som godkände att personal på habiliteringscentret lämnade ut deras namn och 
telefonnummer, varpå dem kontaktades. RBU förmedlade tio stycken kontakter genom att lämna 
namn och telefonnummer till familjer som var intresserade av att deltaga. Av dessa avböjde sex 
stycken och fyra stycken godkände barnets medverkan i undersökningen.  
 
Undersökningsdeltagare 
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Det var sex barn, varav två flickor och fyra pojkar, som deltog i undersökningen. Barnen var 
mellan 10 och 13 år gamla. Medelåldern var 11,33 år och medianen var 11 år.  Fyra av barnen 
hade en CP-skada (Cerebral Pares), vilket är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn 
och ungdomar idag och betyder �förlamning orsakad av hjärnskada�. I begreppet kan flera tidigt 
förvärvade funktionshinder ingå, som spasticitet (till exempel förhöjd muskelspänning), dyskinesi 
(till exempel kraftiga växlingar i muskelspänningen) samt ataxi (till exempel skakiga och osäkra 
rörelser). Det är vanligt med ytterligare funktionshinder som förståndshandikapp samt språk- och 
talstörningar, vilket flera av barnen hade (http://www3.umu.se/hjarnaret/fold_cp.asp). Ett barn 
hade spastisk dysplasi, vilket innebär en missbildning orsakad av utvecklingsrubbning som ger 
förhöjd muskelspänning i kroppen och ett barn hade en tidigt förvärvad lättare hjärnskada, som 
innebar vissa motoriska svårigheter.  
 
Alla barn hade någon form av kognitiva och/eller utvecklingsmässiga svårigheter. Samtliga barn 
gick i anpassad skolgång för barn med särskilda behov. Fyra av barnen satt i rullstol, en gick med 
vissa svårigheter och en var gående. Barnen hade sina huvudsakliga kamrater inom den klass de 
gick i. En del träffade även kamrater även på fritiden. Två barn gick på ett habiliteringscenter och 
fyra barn gick på skolhabilitering vid intervjutillfället. Fem av barnen träffade en sjukgymnast, 
varav fyra på skolans habiliteringsverksamhet och en på ett habiliteringscenter. Ett av barnen 
träffade en psykolog på ett habiliteringscenter. Fyra av barnen angav att de träffade en 
arbetsterapeut emellanåt, medan två barn träffade en logoped varje vecka. Den vanligaste 
frekvensen för habilitering var en gång per vecka per personal barnen träffade. Habiliteringen 
pågick cirka 40 minuter gällande sjukgymnastik och logoped, men i 45 minuter gällande 
psykolog. 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Undersökningen genomfördes som en kvalitativ deskriptiv studie, med fenomenologisk ansats. 
Detta i och med att det var barnens subjektiva föreställningar som efterfrågades (Wedin & 
Sandell, 1995). Att intervjua är en grundläggande metod för att ta reda på människors upplevelser, 
där man helt enkelt frågar människorna. Den kvalitativa forskningsintervjun som metod för 
datainsamling kan beskrivas som en specifik form av samtal. Data samlades in genom 
semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att ett antal på förhand bestämda frågeområden 
berördes med hjälp av olika frågor (Kvale, 1997). En intervjuguide konstruerades (Bilaga 1) och 
första delen bestod av frågeområdet �barnets vardag� och innehöll ett antal bakgrundsfrågor 
rörande barnets familj, fritid och skola, i syftet att vara kontaktskapande samt erhålla förståelse 
för vem barnet var. Den andra delen bestod av frågeområdet �barnets habilitering�. Här ställdes 
frågor kring upplevelsen och förståelsen av den egna habiliteringen, umgänget med andra barn, 
upplevelsen av personalen, samt möjligheten till medbestämmande. En öppenhet inför vad barnen 
själva tog upp eftersträvades dock, varför intervjuguiden inte alltid följdes till punkt och pricka. I 
några av intervjuerna fick ett antal förtydliganden ske, genom ställandet av mer konkreta frågor 
och ibland även ledande frågor för att barnets kognitiva utvecklingsnivå krävde detta.   
 
Frågor som rör barn bör så långt det är möjligt ge barnet möjlighet till egna beskrivningar av 
upplevelser och erfarenheter. Barnets rätt att komma till tals bör utgå från principen om barnets 
rätt, enligt Barnombudsmannen (1999). I psykologexamensuppsatsen �Att blicka ut i världen 
genom barnets ögon. Perspektiv och metodik i samtal med barn� av Agnetha Rudh (2002) erhölls 
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flertalet tips och råd kring barnintervjuer. Enligt Rudh är det bland annat viktigt att se till att 
barnet upplever lugn och ro och som intervjuare bör en trygghet skapas för att underlätta för 
barnet att våga tala. Bandspelaren kan man titta på tillsammans och prata om hur det känns med 
den. Vissa barn kanske själva vill sätta på bandspelaren när intervjun startar till exempel. Att vara 
lyhörd för barnet är viktigt, då det är bra om man kan förmedla en känsla av att barnet vet bäst 
vad denne tycker, tänker och känner. När det gäller barn förstår de inte ord på samma sätt som 
vuxna. Det gäller därför att innan intervjuerna startar tänka igenom vilka ord som kan vara svåra 
att förstå och hur dessa ord bäst kan förklaras på ett enkelt sätt (Rudh, 2002). Även Cederborg 
(2005) har presenterat ett antal allmänna riktlinjer kring hur barnintervjuerna bör hanteras. Dessa 
handlar bland annat om att ingenting ska undanhållas för barnet som ska intervjuas, samt att 
barnet ska berätta fritt och få möjlighet att rätta intervjuaren om denne förstått någonting fel 
(Cederborg, 2005). 
 
Trots att jag mött många barn med funktionshinder genom tidigare arbeten, hade jag aldrig 
genomfört intervjuer med barn. Både Rudhs (2002) och Cederborgs (2005) riktlinjer begrundades 
därför innan genomförandet av intervjuerna. Efter varje intervju återgick jag till dessa tips och 
råd för att hela tiden förbättra den teknik som användes i intervjuerna.   
 
Procedur 
 
Allra först genomfördes en auskultation hos en sjukgymnast under en halv dag på 
barnhabiliteringen i Zinkensdamm, Stockholm. Detta skedde för att skapa ökad förståelse och 
inblick i vad habiliteringen verkligen innebar. Den information som erhölls användes som en 
hjälp i att förstå vad det var barnen som intervjuades talade om samt att, på ett sätt, dela en liten 
del av deras livsvärld. 
 
Under den första telefonkontakten informerades familjerna om undersökningens syfte; att 
undersöka hur barn upplever och tänker kring sin egen habilitering. Familjerna upplystes även 
om att deras barns deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. De fick veta att 
intervjuerna skulle spelas in med bandspelare och skulle ta ungefär en halvtimme. Denna tid 
valdes eftersom det beräknades vara en tid som barnen skulle klara av att bibehålla fokus kring 
uppgiften på. Intervjuerna kunde ske där det passade familjen. Nu informerades även om den 
rådande konfidentialiteten. Jag beskrev att intervjuerna skulle redovisas i en uppsats utan namn 
eller andra uppgifter som gjorde att andra kunde identifiera barnet i efterhand. Varje intervju 
inleddes med en presentation av mig, syftet med intervjun, avidentifiering av materialet samt 
rätten att när som helst avbryta intervjun. Alla föräldrar informerades åter igen om samtycket 
samt avidentifieringen av materialet efter intervjun samt skrev på ett skriftligt samtycke (Bilaga 4) 
där de godkände deltagandet. Samtliga intervjuer genomfördes mellan augusti och oktober, 2005, 
i ett enskilt rum i barnets hem, utan störande moment. Platsen valdes utifrån att intervjuer med 
barn bör ske genom att forskaren möter barnet i dess vardag (Doverberg & Pramling, 2000). Alla 
intervjuer tog mellan tjugo minuter och en halvtimme och spelades in med bandspelare. I en av 
intervjuerna hade barnet med sig sin assistent i rummet, då hon själv upplevde att vissa 
svårigheter med att förstå hennes tal kunde uppstå. Assistenten talade endast då barnets tal inte 
förstods och delgav då så ordagrant hon kunde barnets utsaga.  
 
Familjerna informerades efter intervjun om möjligheten att erhålla ett exemplar av den färdiga 
uppsatsen, via e-post eller hemadressen. Samtliga familjer tackade ja till detta.  
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Databearbetning och analys 
 
Som analysmetod valdes induktiv tematisk analys, enligt Hayes (2000). Databearbetningen 
gjordes med viss avsikt att tolka och analysera det som framkommit. Först transkriberades 
samtliga intervjuer ordagrant. Detta gjordes i direkt anslutning till varje intervjus genomförande. 
En inspelning var svår att höra alla ord på, men transkriberingen av denna intervju genomfördes 
trots detta efter bästa förmåga. När den sista intervjun var transkriberad lästes alla intervjuer 
igenom upprepade gånger för att uppnå en god överblick av innehållet. När detta uppnåtts 
markerades text som var relevant för frågeställningarna. Efter det sorterades det relevanta 
materialet in under vilken frågeställning de tillhörde. Efter det lästes materialet igenom på nytt 
och svaren på frågeställningarna sorterades in under olika preliminära teman. Då erhölls tretton 
teman, vilka var; tidigare habilitering, tidsupplevelse, kroppslig träning, positiva aktiviteter, 
negativa aktiviteter, hämtning i klassrummet, gå ifrån lektionen, gemensam habilitering, 
meningsfullhet, eget inflytande, habiliteringsplanering, kompetens hos personalen samt 
upplevelsen av personalen. Därefter lästes materialet igenom ännu en gång, och det konstaterades 
att flera teman kunde sammanfattas under nio mer övergripande teman, vilka var; (1) tankar om 
innehållet, (2) önskemål om annat innehåll, (3) känsla av sammanhang, (4) habiliteringens plats i 
skolan, (5) eget inflytande, (6) habiliteringsplanering, (7) kompetens hos personalen, (8) 
personalen � en hjälpande hand samt (9) personalen � en stjälpande hand. Materialet 
strukturerades nu in under dessa teman. Därefter genomfördes en sammanfattning där flera citat 
användes för att belysa varje tema.  
 
Förförståelse 
   
De teoretiska perspektiv som undersökningen främst influerats av har som framgått av 
inledningen varit utvecklingspsykologi, barndomspsykologi, socialpsykologiska 
förklaringsmodeller samt Antonovskys teori om känsla av sammanhang. Då jag tidigare arbetat 
med flera barn med olika funktionshinder, som gått på habilitering har det gjort mig uppmärksam 
på området, vilket säkerligen har påverkat undersökningen.  
 
Presentation av resultaten 

 
Med hänsyn till att konfidentialitet råder har materialet i största möjliga mån avkodats i efterhand, 
genom att vissa uppgifter tagits bort eller ersatts för att, så långt det är möjligt, förhindra 
igenkännandet av enskilda barn. I texten används han/hon i neutral form, eftersom kön inte anses 
vara av betydelse för framställningen. I de citat som återfinns i texten har namn på personer, 
platser och så vidare ersatts eller tagits bort, för att undvika att någon individ ska kunna kännas 
igen. Då materialet är förhållandevis litet, kan det trots detta uppstå ett viss igenkännande av 
barnen hos de föräldrar som erhåller en kopia av undersökningen. Detta innebär dock inte att 
någon annan känner igen just deras barn, då ingen annan vet vilka barn som deltagit i 
undersökningen.  

 
 

R e s u l t a t  o c h  D i s k u s s i o n 
 



 

  25

Habilitering innebär väldigt många olika saker för barnen i undersökningen. Sammanfattningsvis 
kan sägas att barnen förknippar habiliteringen med olika sorters träning eller övning, erhållandet 
av massage, att de �kollar saker� på barnet, att få olika sorters hjälp med den egna kroppen, att få 
prata om saker samt en hjälp för att må bättre. Barnen i undersökningen förknippar personalen 
med sjukgymnasten då det är denna personalkategori de i huvudsak träffar. De barn som har 
sjukgymnastik har gått på habilitering i flera år, flertalet sedan de var mycket små. Ett barn 
förknippade dock personalen med psykologen, eftersom det är den enda personalkategori han/hon 
har kontakt med. Detta barn har gått hos psykologen på habiliteringen under något års tid och 
hade aldrig tidigare gått på någon form av habilitering. De flesta barnen berättade att de upplever 
habiliteringen som en stor och viktig del av sitt liv. Samtliga går på enskild habilitering, men har 
tidigare deltagit i olika sorters grupper. Ett barn träffar dock andra barn regelbundet då han/hon 
tränar på sitt habiliteringscenter. Även om barnen anser habiliteringen vara en viktig del i deras 
liv, finns dock sådant de önskar vore annorlunda, särskilt gällande deras medbestämmande i sin 
habilitering.  
 
Tankar om innehållet 
 
Det vanligaste svaret på frågan om vad barn tänker kring sin egen habilitering, kan sammanfattas 
som �träning av kroppen�. Barnen tränar tillsammans med sjukgymnasten på olika saker de har 
svårt att klara av. Det kan till exempel handla om balans- och gåträning, men även om stretchning 
och att erhålla massage i stela och onda kroppsdelar. Flera av barnen går även hos en logoped, 
där de tränar på att tala och tugga bättre.  

 
�Träna lite balans och så. Det har jag gjort. Det var jätteskoj. De la en jätte jätte 
madrass under mig om jag skulle tappa balansen skulle jag ramla där. Jag 
tappade balansen där en gång och det var mysigt att landa i madrassen.�   

 
�Jag tänker på att vi tränar, går med rullator, stretchar�och spelar fotboll gör 
vi��  

 
�De stretchar och det är lite muskler som är spända och så. De töjer på de lite. 
Det är inget mer de brukar göra. Åh, så har jag en gåstol som jag brukar gå i ofta. 
Den är tydligen för hög så jag får stå så här (visar med händerna en bakåt rörelse). 
Bena blir bakåtböjda. De ska vara framåtböjda och inte bakåtböjda så här. De 
ska vara mera framåt.�  

 
Barnet som går till en psykolog upplever habiliteringen som en plats där han/hon kan tala om sina 
bekymmer och på det sättet må bättre. Samma barn har en liknande uppfattning som de övriga 
barnen vad �de andra barnen� som går på habilitering gör där. Han/hon vet att andra barn tränar 
på habiliteringscentret, även om han/hon inte gör det själv.  
 

�De andra brukar träna på, på att gå och så brukar de träna annat. De försöker 
fortsätta hemma också att träna. Jag frågade en mamma hur gammal hennes barn 
var. Hon sa att hon gick i sjuan. Hennes fot var liksom så här � den var liksom 
sned. Hon hade väl gjort något. Jag frågade vad som hänt med foten. Då sa 
mamman att hon föddes med foten så. Då tänkte jag: stackars henne. Sen när hon 
går och tränar där så kunde hon gå lite. Ja, det är ju�sen var det en annan jag 
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känner som gick dit. Han slutade gå där sen, han gick bara ett litet tag. Han 
tränade också där på att gå och så. Det var det jag hade och säga.� 

 
De flesta aktiviteter barnen utför på habiliteringen upplevs som positiva. Det handlar ofta om 
aktiviteter där barnet gör någonting aktivt, till exempel genom att röra på sig mycket eller där 
barnen tränar genom olika former av lek eller spel. Ett barn tycker dock att habiliteringen är 
positiv för att han/hon mår bättre känslomässigt efter att ha börjat gå dit.  
 

�Spela fotboll är det som är roligt. Jag tycker verkligen om att spela fotboll. Vi 
kör runt med rullstolarna och sparkar på bollen.�  

 
�Det är ganska bra för då behöver jag inte bli så ledsen så ofta.� 

 
Ett barn som träffar en logoped lär sig att ljuda för att tala bättre, vilket han/hon upplever som 
positivt. Ytterligare ett barn tycker att det är skönt när han/hon får massage av personalen för att 
han/hon har ont i olika delar av kroppen.  
 
Det finns dock vissa aktiviteter som inte upplevs som lika roliga eller givande för vissa barn. Det 
handlar mycket om att habiliteringen upplevs som tråkig när barnet inte får vara så aktiv som 
han/hon vill. Ett barn upplever att det är negativt att lära sig tugga bättre hos logopeden, eftersom 
han/hon tycker att det är väldigt tråkigt, medan ett annat barn tycker det är tråkigt att stretcha och 
träna sina muskler innan ett träningspass i sjukgymnastik. 

 
Stretcha och mäta muskler är tråkigt. Jag får ligga ner och stretcha och så 
sträcker de på mig. Det gör vi före träningen. 
 
Att bara ligga där. Jag vill göra saker. Det är så tråkigt att bara ligga där ju. 

 
Habiliteringen upplevs således som en plats där barnen tränar och övar det de har svårt för. Den 
upplevs även som en plats där välmående skapas. Barnen är generellt sett positiva till innehållet i 
habiliteringen. De uttrycker vissa negativa aspekter, men vill hellre tala om det som är roligt och 
positivt. Enligt forskning av Holm et al. (1997) upplever barn generellt sin vardag som positiv 
genom att de ofta inte har något att jämföra sina egna upplevelser med, vilket skulle kunna vara 
en förklaring till den positiva upplevelsen barnen har. I flera tidigare undersökningar har 
framkommit att de flesta barnen är nöjda med det stöd de erhåller/erhållit från habiliteringen 
(Bernehäll Claesson 2003, Brodin & Fasth 1999 samt Brodin & Fasth 2001), vilket kan ses som 
stöd för den positiva inställning barnen uppvisar. Det har dock framkommit i annan forskning att 
barnen inte är nöjda med sin sjukgymnastik, då den upplevs som ett tvång (Ringström, 1999; 
Jemtå, 1996). I en undersökning av Ringström (1999) upplevde unga vuxna att deras kropp var 
som ett projekt för personal och föräldrar på barnhabiliteringen. Barnen i denna undersökning 
tillfrågas, till skillnad från de i Ringström (1999), när de är mitt i sin habilitering. Det kan tänkas 
att det som de unga vuxna i Ringström (1999) upplever är någonting de intervjuade barnen 
kommer att uppleva i framtiden, då de tänker tillbaka på dagens habilitering. De barn som har 
störst funktionshinder anser sig mindre nöjda med det stöd de erhåller från habiliteringen (Brodin 
& Fasth, 1999). Det kan tänkas att barnen i den här undersökningen inte har tillräckligt stora 
funktionshinder för att uppleva något större missnöje med sin habilitering.    
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Önskemål om annat innehåll 
 

Det är inte alla barn som vill göra någonting utöver det de redan gör, men det som kommer upp 
är att träna mera på ett lekfullt sätt, träna upp olika muskelgrupper för att bli starkare i dessa samt 
röra på sig mera. Det handlar om att till exempel få öva på att springa, cykla samt spela fotboll. 

 
� Spela fotboll, eller olika lekar som samtidigt som man tränar, till exempel golf 
kanske. Nu tränar vi bara fotboll ibland och inget mer.� 
 
�Jag skulle vilja öva på att cykla. Jobba med att stärka armarna också.� 

 
�Som att träna magmuskler och armmuskler. För att då blir jag lite starkare inför 
Bosöndagarna i Sätra. Det är tävlingsdagar då man behöver vara stark.� 

 
Flera av barnen har tidigare erfarenheter av att träna tillsammans med andra barn. Detta har skett 
till exempel genom deltagande i någon form av grupp på habiliteringen. Ett barn har haft 
sjukgymnastik samtidigt som ett annat barn, men då har det funnits en tillfälligt uppsatt vägg 
mellan dem. Idag träffar bara ett av barnen andra barn under sin habilitering. Det sker genom att 
han/hon spelar fotboll tillsammans med andra barn i en grupp på habiliteringscentret. De flesta 
barnen har dock en önskan om att träffa andra barn under habiliteringen.  

 
�Jag träffade andra barn då vi var en rullstolsgrupp ibland. Vi körde olika 
övningar med rullstolen då. Det var väldigt roligt.� 

 
�� Jag vill träffa andra barn mera.� 

 
Barnen önskar sig framförallt mer lekfull behandling, då det anses negativt att vara inaktiv. Det 
finns ingen tidigare forskning att jämföra resultatet med, men ett pågående FoU projekt vid 
magisterutbildningen i habilitering på Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, syftar 
till att undersöka vilka perspektiv på lek som finns i habiliteringen hos olika yrkesgrupper 
(http://www.hu.sll.se/gn/opencms/web/HAB/Vad_ar_habilitering/Forskning_och_utveckling/Pag
aende_forskningsprojekt.html). Det är dock inte färdigställt, varför inga paralleller kan dras här 
mellan resultaten.  
 
Barnen talar även om att de tidigare träffat andra barn i samband med habiliteringen, vilket 
upplevdes positivt. De ger även uttryck för att vilja träffa barn mer i sin habilitering. Det kan 
jämföras med den omfattande tidigare forskning som genomförts där det framkommit att sociala 
relationer barn emellan är mycket viktiga för barnets utveckling (Hartup, 1983; 1989; 1992; 
Janson, 1996; Holm et al, 1997). Ett barn uppger att han/hon mycket hellre är ensam, än umgås 
med andra barn. Det skulle kunna tolkas som uttryck för längtan efter kamratumgänge, men att 
det är någonting svårt och tungt. Det skulle naturligtvis även kunna vara uttryck för att han/hon 
trivs med att vara ensam. Resultatet överensstämmer med BASUN undersökningen där barnen 
själva svarar att deras högsta prioritet i olika barnverksamheter är de andra barnen (Haavind & 
Langestedt, 1992).  

 
Känsla av sammanhang 
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Barnen har en del olika tankar kring varför de går på habilitering och vad den är �bra för�. För de 
yngre barnen handlar det mycket om nuet. Det handlar dels om att de ska må bättre just nu samt 
att klara av olika saker de har svårt för, till exempel att gå bättre. Andra hade inga funderingar 
kring alls kring detta, då det är en naturlig del av deras liv.  
 

�Ja, för att prata om det som jag sagt och för att jag inte ska bli så arg på skolan. 
Det är väl det.� 
 
�Går�och övar mycket på att gå. Det är det jag gör. Går runt där och lär mig att 
gå bättre. Det har varit ett tag nu när vi har bestämt att vi ska öva jättemycket på 
att gå. Det har blivit kanske två eller tre gånger i veckan.�  
 

Det finns dock några barn som inte riktigt förstår varför de gör vissa moment på sin habilitering.   
 

�Alltså jag har skrivit på ett papper där det stod: kan du bre mackor själv? Och 
det håller jag faktiskt på och öva på.�  �Vad använde de det pappret till 
sen?� �Sen vet jag inte vad de gjorde med det.� 

 
De äldre barnen kan uttrycka att de ser sin habilitering utifrån ett framtidsperspektiv, vilket 
handlar mer om att de ska erhålla större muskler och bättre hälsa genom att delta i habiliteringen. 

 
�Ja, när jag blir stor så blir det mera muskler och det är bra.� 
  
��Så jag har lärt mig att motionera mycket är jättebra för hälsan faktiskt. Det är 
skönt att få upp musklerna i armarna och så har jag muskler i benen som är lite 
strama men de är för korta. Varenda gång man stretchar så blir de längre.� 

 
De flesta av barnen som intervjuades har gått på habilitering sedan de var mycket små, vilket 
gjort att det blivit en naturlig del av deras dagliga liv. Innan skolstarten gick de som idag går på 
så kallad skolhabilitering, istället på ett habiliteringscenter. Barnen minns dock inte särskilt 
mycket vad de gjorde på habiliteringscentret då de var yngre. Det vanligaste svaret är att de 
gjorde samma sak då som de gör idag. Flera barn minns att de använde sig av olika slags bollar 
då de var yngre. Ett barn minns en leksak i form av en glassmaskin som fanns på det 
habiliteringscentret där han gick.  

 
�En boll man använde� Det var en liten boll vi kastade till varandra som jag 
skulle rulla tillbaka till henne (sjukgymnasten)�� 

 
När det gäller huruvida barnen i undersökningen upplever en känsla av sammanhang i sin 
habilitering handlar det mer om habiliteringens meningsfullhet i nuet för de yngre barnen, medan 
de äldre barnen ser det i ett längre tidsperspektiv. Detta verkade vara någonting personalen talat 
med de äldre barnen om, men frågan är hur djup förståelsen är? I flera tidigare studier har det 
visat sig att barnen inte förstått vad habiliteringen varit bra för (Friberg & Jakobsson-Sjöström, 
1994; Jemtå, 1996; Ringström, 1999). Barnen i denna undersökningen visste att om de tränade 
skulle de bland annat få större och starkare muskler som vuxna, vilket är positivt. I Ringström 
(1999) tillfrågades unga vuxna om sin barnhabilitering. Det framkom att personalen talat om att 
om de inte tränade får de sämre funktion i kroppen som vuxna. I den här undersökningen berättar 
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ett barn att han/hon fått fylla i ett papper med olika frågor som handlade om vad han/hon klarar 
av att göra. Barnet vet dock inte vad habiliteringen ska använda pappret till, vilket visar på 
avsaknad av känsla av sammanhang och meningsfullhet. En forskningsrapport om barns 
delaktighet i sin habilitering, visar att barnen inte har någon djupare förståelse för varför de går 
på habiliteringen, samt att de inte upplever känsla av sammanhang i lika stor utsträckning som en 
jämförande grupp utan funktionshinder (Bolin, Bovide Lindén & Persson, 2003). Enligt 
forskning av Antonovsky (1987) påverkar känslan av sammanhang och meningsfullhet den 
långsiktiga hälsan hos individen. Då flertalet intervjuade barn gått på någon form av habilitering 
sedan de var små, antas detta dock skapa en viss känsla av sammanhang hos dem. Habiliteringen 
har genom det blivit en del av det vardagliga livet. Enligt Antonovsky utvecklas känslan av 
sammanhang fram till cirka 30 års ålder (Antonovsky, 1987). Det kan därför tänkas att dessa 
barns känsla av sammanhang kommer ökas i takt med ökad ålder.  
 
Gällande tidigare habilitering har flera av barnen svårt att minnas någonting konkret därifrån. Två 
barn minns dock en boll de använt då. Det skulle kunna tolkas som ett så kallat �icke möte� 
beskrivet av Ekenberg (2004) där hon visar att habiliteringspersonalens fokus på barnets 
kroppsliga funktionsnedsättning upplevs som ett ointresse för barnet självt. 
 
Habiliteringens plats i skolan 

 
Barnen går på habilitering minst en gång per vecka. Beroende av hur omfattande deras 
funktionshinder är går vissa flera gånger i veckan, men då i första hand till olika 
personalkategorier.  
 

�Jag går dit. Nu får jag se. Jag brukar vara där lite på onsdagar och ibland på 
torsdagar�. 

 
Flera barn har svårt att avgöra tidsmässigt hur lång tid de tillbringar på habiliteringen. Ett barn 
har en uppfattning av att det handlar om en lektionstimme han/hon är borta från klassrummet, 
medan ett annat barn tycker att det tar olika lång tid på habiliteringen, eftersom det är så mycket 
saker de vill kolla. Ett barn vet vilken tid han/hon börjar och slutar, men kan inte säga hur lång 
tiden emellan är. 
 
Barnen som går på skolhabilitering blir oftast hämtade i klassrummet av habiliteringspersonalen. 
Det finns olika åsikter hos barnen kring detta ämne. Ett barn upplever att personalen kommer och 
stör lektionen när de hämtar honom/henne. Han/hon upplever även personalen som stressad vid 
dessa tillfällen. Ett annat barn tycker att det är bra att bli hämtad om han/hon ska till matsalen 
direkt efter habiliteringen, eftersom detta underlättar för honom/henne att ta sig dit. Ett barn 
tycker det är bra att bli hämtad, men tycker det är jobbigt att han/hon ibland inte kan följa med 
personalen på grund av sjukhusbesök eller liknande.  
 

��Ja, det är när de kommer och hämtar mig och jag missar det för att jag inte 
kan. Till exempel om jag inte kan för att jag ska åka till sjukhuset då.�  

 
�Lite bra, men alltså jag tycker att hon kommer och stör ibland när jag har 
lektion eller spelar spel. Det tycker jag är som mest jobbigt. Alla stör bara.� 
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De två barnen som går på ett habiliteringscenter går antingen dit själva eller blir skjutsad av en 
förälder. Det ena barnet går på habilitering efter skoltid, medan det andra barnet går under skoltid 
och missar en del undervisning. 
 

�Det gör inget, men det värsta är att missa hemkunskapen. Det var inte så där 
jättegott där på hemkunskapen då, men det brukar vara godare på torsdagar.� 
 

Flera av barnen upplever att det är ett stort störningsmoment att gå ifrån lektionen för att ha 
habilitering, trots att flertalet andra barn i klassen går på habilitering. De tycker att de missar 
lektioner de vill delta i.  Ett barn tycker att det bara finns positiva saker att säga om att gå ifrån 
lektionen för att ha habilitering. De äldre barnen kan se det både ur ett positivt och negativt 
perspektiv. 
 

�Om det är tystläsning så missar jag ju det. Det är tråkigt.� 
 

�Bra och dåligt, på ett vis. Det ena är att jag missar massa som fröken gör. Asså 
som hon berättar och visar och sånt. Så att det som är bra med det är att få träffa 
A, som jobbar istället för B nu. Det är min sjukgymnast som har fått ett litet barn 
nu.�  

 
Barnen i den här undersökningen talar om den negativa upplevelsen av att inte kunna deltaga på 
lektionerna i klassrummet, på grund av habiliteringen. Barnens utsagor tyder på en villighet att 
lära sig och delta i skolarbetet under hela skoldagen. Det kan tänkas att barnen upplever sig 
exkluderade från klasskamraterna, under habiliteringen. I barnens klasser går dock flertalet på 
habilitering, vilket torde, till viss del, förhindra denna känsla. När barnen inte deltar fullt ut i 
klassrummet samt inte har någon form av gemensam habilitering med andra barn minskar 
möjligheterna till jämnåriga relationer. Enligt Nilsson (1996) är det viktigt för individen att 
tillhöra en grupp, eftersom känslor av gemenskap, mening och delaktighet då tillfredsställs. De 
sociala relationer individen har i barndomen bildar grunden för det fortsatta sociala livet samt att 
det är de små grupperna som ger individen den största tillfredsställelsen. Det har tidigare visat sig 
att barn med funktionshinder har färre kontakter med jämnåriga än vad barn utan funktionshinder 
har. De har istället fler kontakter med vuxna (Skär, 2002; Barnombudsmannen, 2002). Detta trots 
att relationen till andra barn inte kan ersättas av vuxna individer (Janson, 1996). Det torde därför 
vara av stor vikt att barnen träffar jämnåriga kamrater i så stor utsträckning som möjligt i 
vardagen. Då barnen går i anpassad skolgång har klasskamraterna liknande livsvillkor som de 
själva, vilket kan tänkas bidra till en positiv utveckling (Lagerheim, 1996; Holm et al, 1997).  
 
Enligt tidigare forskning upplever barn att det är positivt att ha habiliteringen och skolgången på 
en och samma plats (Brodin & Fasth, 2001), vilket även bekräftas av en pojke/flicka i 
undersökningen som talar om detta som positivt. Barnen upplever i huvudsak det som positivt att 
bli hämtade i klassrummet, men särskilt i ett fall upplever barnet detta som ett stort 
störningsmoment. Lösningen enligt barnet själv är att han/hon ska ta sig till habiliteringen själv 
under skoldagen, vilket visar att barnen många gånger själva kan sitta på en enkel och 
underlättande lösning. 
 
Eget inflytande 
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Två barn upplever att de har ett mycket stort inflytande i sin egen habilitering, där de till stor del 
själva kan vara med och bestämma kring behandlingen. Ett av dessa barn är nöjd med det egna 
inflytandet, medan det andra barnet gärna vill öka sitt inflytande. De övriga barnen uppfattar att 
de har små möjligheter till eget inflytande samt att påverka sin habilitering. Av dessa är det ett 
barn som känner sig nöjd med att inte ha särskilt stort inflytande, medan de andra verkligen 
saknar och vill ha ett ökat inflytande i sin habilitering. Det barnen exempelvis vill bestämma 
mera kring är vilka aktiviteter de gör. Ett barn tycker att han/hon fick vara med och bestämma 
mera då han/hon hade en annan sjukgymnast, vilket upplevdes som positivt. 
 

 (Bestämma mer?) �Ja, ja, ja�(suck)� 
 
Samtliga barn uttrycker att de skulle kunna berätta för personalen om det var någonting de ville 
göra annorlunda, men flertalet har trots detta inte sagt till om önskvärda förändringar. Ett barn 
förklarade det med att han/hon glömde säga till att han/hon ville göra saker annorlunda till 
exempel.  

 
�Nej, jag är lite glömsk så jag har inte sagt det. Om jag ville skulle jag kunna 
säga det.� 

 
På frågan om hur det kommer sig att de tror att de inte får vara med och bestämma mera, svarar 
flera av barnen att det är andra individer som bestämmer och att det är dessa som vet vad de 
behöver. Det upplevs ofta att det är den personal barnet träffar som även bestämmer 
habiliteringens innehåll. 

 
�� Jag tror att hon vill lära känna mig lite bättre genom att bestämma, att hon 
bestämmer lite över mig.� 

 
De flesta barnen vill ha ökat inflytande i sin habilitering. Ett barn upplever dock hans/hennes 
inflytande som mycket stort. I en undersökning av Barnombudsmannen (2002) jämförs barn med 
funktionshinder och barn utan funktionshinder på ett flertal områden. Undersökningen visar 
bland annat att 71 % av barn med funktionshinder upplever att de har mycket eller ganska mycket 
inflytande i förskola, skola samt habilitering. Det strider till viss del mot mina resultat. I 
Bernehäll Claessons (2003) forskning framkom dock att barnen inte tror de kan påverka särskilt 
mycket, i enlighet med den här undersökningens resultat.  
 
När det gäller vem som bestämmer kring barnets habilitering, framkommer att det ofta är 
habiliteringspersonalen som styr barnets habilitering. Det har också visat sig i tidigare forskning 
(Bolin et al, 2003). Trots att personalens ambition är att aktivt arbeta för ökandet av barnens 
delaktighet leder det inte till att barnen upplever sig delaktiga (Bolin et al, 2003). Det kan vara så 
att personalen bestämmer på grund av upplevelsen att barnet själv har svårt att veta vad som är 
bra nu, sett ur ett längre tidsperspektiv. Det är antagligen sant, men skulle samtidigt kunna leda 
till en förenkling av personalens arbete. Det är viktigt att fundera kring hur barnets känsla av eget 
inflytande ska kunna ökas, eftersom det i sin tur skulle skapa en ökad känsla av sammanhang och 
meningsfullhet.  
 
Habiliteringsplanering 
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Inte något av de intervjuade barnen vet vad en habiliteringsplan är för någonting. Efter en 
förklaring av innebörden är det endast ett barn som direkt vet att det är någonting han/hon 
deltagit aktivt i.  

 
�Ja, just det. Det har vi gjort. Vi gjorde det för när jag började. Jag fick vara med 
och bestämma. Det var bara psykologen och X (mamman) som var med. Då fick 
jag vara med och bestämma. Då frågade de mig så här: hur länge vill du gå? Jag 
kommer inte ihåg hur länge jag sa. Det var kanske 7-8 gånger. Då bestämde vi det 
och det kändes bra att vi bestämde hur länge jag skulle gå.�  
 

Tre barn har fortfarande ingen aning alls om vad som menas med habiliteringsplanering, men 
uppvisar en nyfikenhet kring ämnet. Två barn vet inte huruvida det finns någon habiliteringsplan 
alls, men berättar om liknande företeelser som till exempel utvecklingssamtal och föräldramöten 
som i deras uppfattning är samma sak som en habiliteringsplan. Ett av barnen minns någonting 
liknande han/hon gjort, men är osäker på om det verkligen handlar om en habiliteringsplan.  
 

�Ja, det har vi gjort fast med fröken och mamma och pappa. Det är som ett 
föräldramöte där vi bestämmer saker. Annars vet jag inte.� 
 
�Nämen, så brukar vi inte göra. Vi har utvecklingssamtal istället. Då har vi t ex 
läraren och jag själv då förstås. Mamma och pappa då rå. Min fröken säger att 
det är jag som är det viktigaste i utvecklingssamtalet så jag måste vara med på 
det.� 

 
�Alltså jag har skrivit på ett papper där det stod: kan du bre mackor själv. Och 
det håller jag faktiskt på och öva på.� 

 
Inget av de tillfrågade barnen vet direkt vad en habiliteringsplan är. Det var endast ett barn, som 
efter förklaring, vet att han/hon deltagit i detta. Ett par barn som går på skolhabilitering antar att 
det handlar om föräldramöten eller utvecklingssamtal. Denna sammanblandning kan anses 
förståelig till viss del, eftersom deras habilitering och skolgång befinner sig under samma tak och 
tidsperiod. En mamma till ett barn, berättar efter intervjun att hennes son/dotter aldrig deltar vid 
habiliteringsplaneringen och att hon inte själv blivit informerad om habiliteringens mål gällande 
detta. Just det här barnet talar allra mest om att han/hon ville bestämma mera. Det är förvånande 
att det framkommer att flertalet barn inte känner till habiliteringsplaneringen, trots att 
habiliteringen har som mål att barnet efter egen förmåga ska deltaga i denna planering 
(Handikapp och Habilitering, 2004c). Resultaten överensstämmer med tidigare forskning av 
Bernehäll Claesson (2003) där hon bland annat kommit fram till att det är ovanligt att barnen 
själva deltar i sin habiliteringsplanering.  
 
Kompetens hos personalen 
 
Barnen tillfrågades om det var någonting personalen kunde tänkas behöva träna på/kunna för att 
hjälpa de på ett ännu bättre sätt i deras habilitering. Barnen tolkar frågan på flera olika sätt. Några 
barn vill att personalen ska ge mer konkret stöd och hjälp i deras träning. Ett annat barn tycker att 
personalen han/hon träffar ska träna mer på det svenska språket då hon bryter på ett annat språk, 
vilket gör det svårt för barnet att förstå henne ibland. Personalen är för stressade, enligt ett barn, 
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varför han/hon upplever det som viktigt att de tränar på att ta det lugnare. Barnet har själv ett 
konkret förslag på hur detta kan förbättras, nämligen genom att han/hon går själv till 
habiliteringen från klassrummet.  
 
Flera barn tolkar frågan kring personalens träning mycket konkret, varför svaren på frågan blev 
därefter. Ett barn tycker att personalen kan träna mer på gym, eftersom han/hon inte vet om de 
gör det idag. Vid ytterligare frågor kring ämnet tycker barnet inte att det är någonting mera 
personalen behöver kunna/lära sig för att hjälpa honom/henne.  
 

�De kanske kan träna på gym för de kanske inte gör det. Jag vet inte om de gör 
det.� 

 
Någon tidigare forskning kring personalens kompetens sett utifrån barnets perspektiv har ej 
funnits vid efterforskningar, varför inte några konkreta resultat att jämföra med finns. En del av 
syftet med den här undersökningen var dock att beskriva aspekter som tidigare inte beskrivits.  
 
Barnen tolkar frågan kring personalens kompetens på flera olika sätt. Barnen upplever i huvudsak 
att personalen behöver ökad kompetens inom områden som stödjande och språkliga kunskaper. 
Barnen visar en förmåga att finna egna konkreta lösningar för hur problematiska aspekter kan 
lösas.  
 
Personalen � en hjälpande hand 
 
Barnen ser på personalen de träffar som någon/några som tillhandahåller den hjälp de har behov 
av. Det kan gälla sådant de själva inte klarar av eller har vissa svårigheter med att klara av när det 
gäller kroppen. Personalen hjälper till med olika hjälpmedel som används i träningen, exempelvis 
ortoser (gipsavgjutningar barnen har för att till exempel hålla benen i ett visst läge) och ståskal 
(en gipsavgjutning av större delen av kroppen som barnen använder för att avlasta kroppen i). De 
barn som träffar en logoped uppger att de får hjälp med att tala ordentligt samt lära sig tugga 
bättre. Ett barn berättar att han/hon nyligen har fått hjälp av personalen på habiliteringen eftersom 
han/hon gjort en operation på sjukhuset. Personalen hjälper då till med återhämtningen. Flertalet 
har en mängd positiva ord att säga om personalen. Flera barn har dock svårigheter med att 
specificera vad det är som gör att de tycker personalen de träffar är bra. Det blir oftast att de är 
bra för att det är roligt att vara där samt för att personalen är snälla. Några barn tycker det är 
viktigt att personalen ger de uppmuntran under tiden de tränar. 

 
�Nä, fixar benen på mig. Jag har ju så här långa ortoser som ganska långa. De 
går ner så här. Ibland så skaver de ibland och då är det inte så himla kul. Då 
brukar de fixa till det då. Nu ska jag få nya sådana och nytt ståskal med.�  
 
��jag sa att jag hade ont i ryggen och då fick jag en kudde som man kunde lägga 
under bena och rulla över på en matta�� 
 
�De säger att jag ska fortsätta och att jag är bra. De säger att jag kan göra det 
som jag håller på med. De uppmuntrar mig och hejar på mig när jag tränar.� 

 
Två barn träffar en arbetsterapeut emellanåt, då de behöver hjälp med sin rullstol eller med hur de 
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till exempel sitter i skolan. Detta upplevs som positivt, eftersom de erhåller hjälp med någonting 
de har behov av. 

 
Ett barn påpekar att hans/hennes sjukgymnast arbetar på barnavdelningen på ett sjukhus dit 
han/hon brukar gå och träffa sin arbetsterapeut vid behov. Sjukgymnasten hade en gång följt med 
barnet och föräldrarna till arbetsterapeutens träningsrum, vilket uppskattades mycket av barnet. 

 
�Ja, när jag skulle till K, arbetsterapeuten, på Y (sjukhuset). Då träffade vi hon. 
Hon följde med oss till gymparummet. Det var bra att hon följde med dit.� 

 
Hur uppfattar barnen då �en habiliteringstant� och dennes intentioner/avsikter? Personalen 
upplevs i huvudsak som en hjälpande hand, genom att de är snälla och hjälpsamma. Barnen hade 
dock svårigheter att uttrycka vad de menar med att personalen är snälla. Barnen kan förstå att 
personalens avsikter är att hjälpa dem klara sådant de inte klarar själva, vilket stämmer överens 
med Sterns subjektiva själv där barnet börjar kunna �tolka� andra individers avsikter (Stern, 
2003). Holm et al (1997) menar att människan upplevelser präglas av till exempel den kultur och 
det sociala sammanhang han/hon befinner sig i. Det skulle kunna betyda att då barnen präglats av 
habiliteringen och dess personal större delen av livet, kan de inte jämföra sina egna upplevelser 
med hur det skulle vara att inte gå på habilitering. 
 
Piaget menade att det logiska och systematiska tänkandet i konkreta operationernas period 
endast kan ske när barnet kan börja referera till konkreta objekt eller aktiviteter (Piaget, 1964; 
refererat ur: Crain, 2000). I resultatet refererar barnen automatiskt till de konkreta objekt och 
aktiviteter de själva varit med om, till exempel genom uppfattningen att den personalkategori de 
träffar är densamma som andra barn på habiliteringen träffar. Det barn som träffar en psykolog 
tror att det arbetar mest psykologer på habiliteringen, medan de barn som träffar en sjukgymnast 
tror att alla barn träffar en sjukgymnast där. 
 
Personalen � en stjälpande hand 
 
Samtliga barn har svårt att komma på negativa aspekter hos habiliteringspersonalen. Det som 
kommer upp är bland annat upplevelsen av personalen ibland gör de illa, är stressade eller för 
stränga. Ett barn tar särskilt upp detta med att den personal han/hon träffar alltid är stressade och 
har bråttom, vilket han/hon upplever som jobbigt. Ett par barn tar upp att personalen ibland 
försöker få de att göra olika aktiviteter de själva upplever som för svåra för att klara av. Ett barn 
tycker att det är negativt att den personal han/hon träffade bryter på ett annat språk, vilket ibland 
gör det svårt för barnet att förstå personalen. Ett annat barn berättar att han/hon skulle ha gått på 
habilitering en gång, men att personalen ändrat hans/hennes tid. Han/hon fick en annan tid, men 
upplevde det som mycket tråkigt.  
 

�Inte vad jag kommer på just nu, men ibland kanske... kanske hon är lite sträng 
men jag vet inte.� 

 
�Något som inte är bra är att de gör lite svåra saker som jag knappt kan göra. 
Man ska springa eller någonting sånt. Eller nåt sånt�. 

 
�Det är när man gör illa mig. Ja, det är inte kul. Det gör ont.� 
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Det finns inte någon direkt tidigare forskning kring negativa aspekter hos habiliteringspersonalen, 
varför det även här inte går att jämföra resultatet med tidigare forskning.  
 
Barnen upplever bland annat att det som är negativt med personalen är att de får för svåra 
uppgifter att utföra. Det kan kopplas till Erikssons stadium av företagsamhet - underlägsenhet, 
där det är viktigt att barn i den här åldern känner sig företagsamma. Det kan bäst ske genom 
erhållandet av övningar som varken är för svåra eller för lätta att utföra. Detta för att skapa en 
känsla hos barnet av att vara duktig och lyckad (Eriksson, 1963; refererat ur: Crain, 2000). 
Eftersom de flesta barn på habiliteringen tränar någonting de redan har svårt för, kan det antas 
vara extra viktigt att de erhåller övningar på en bra nivå.  
 

 
M e t o d d i s k u s s i o n 

 
Syftet med undersökningen var att belysa informanternas subjektiva upplevelser kring ämnet 
habilitering, varför kvalitativ ansats var ett naturligt metodval. Intervjuer valdes som 
datainsamlingsmetod då det antogs vara den bästa metoden för att uppfylla syftet. I intervjuer kan 
aspekter som tonfall, kroppsspråk och vad som inte sägs ge matnyttig information som 
exempelvis en enkät inte skulle uppnå. En enkät hade inneburit svårigheter för barnen på grund 
av de motoriska svårigheter barnen hade. Det var således ytterligare en stor anledning till att 
intervjuer ansågs som lämpligaste val av datainsamlingsmetod. Då antalet barn som intervjuats är 
litet går det inte att generalisera resultaten. Detta är inte heller syftet med den kvalitativa analysen. 
Syftet handlar istället om att ingående belysa ett fenomen, här: habiliteringen. Resultatet kan 
dock ses som användbart för personalen inom barnhabiliteringsverksamheten, genom att 
undersökningen kan öka deras kunskap och förståelse för hur barn upplever sin habilitering.  
 
Svårigheten med intervjumetoden var att hitta en passande nivå för respektive barn. Det tog en 
del intervjutid i anspråk att upprätta god kontakt mellan intervjuaren och informanten, vilket 
ansågs viktigt i syftet att inbringa användbar information. Det kan också föreligga vissa 
svårigheter att få barnen att svara vad de själva tänker och tycker. Det finns en tendens hos barn 
att svara det de förväntar sig att intervjuaren vill höra och/eller det som antas att föräldrarna vill 
att de ska svara (Rudh, 2002). Det kan även finnas en rädsla inför att personalen på habiliteringen 
ska få reda på det enskilda barnets utsaga. Ett försök till att minska denna påverkan gjordes 
genom att barnen informerades i inledningen av intervjun om avsaknaden av rätta eller felaktiga 
svar samt att endast jag själv skulle lyssna på bandet från intervjun och att ingen därför skulle 
veta vad just han/hon svarat. Intervjufrågorna gjordes så konkreta som det antogs behövas och 
vissa avsteg gjordes för att bättre förklara vad som eftersöktes i frågorna, då några av barnen 
tolkade frågorna mer konkret än vad som antagits i förväg.  
 
Tidsramen på trettio minuter ansågs lämplig, då barn kan ha vissa svårigheter med att koncentrera 
sig längre stunder. Ibland blev intervjuerna något kortare tidsmässigt, vilket kunnat förhindrats 
genom mer förberedelse kring följdfrågor samt ökad förförståelse gällande på vilket sätt barn kan 
svara på intervjuarens frågor. Då intervjuguiden gicks igenom efter varje intervju, kunde dock 
tekniken förbättras varefter intervjuerna fortlöpte.   
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Då jag tidigare inte genomfört några intervjuer med barn, togs en del tid i anspråk i 
inledningsarbetet av undersökningen för genomläsning av litteratur i ämnet. Under perioden då 
intervjuerna pågick funderade jag kring intervjutekniken, samt försökte utveckla den. Detta för 
att uppnå så användbar information som möjligt från barnen. Vissa ytterligare förbättringar av 
intervjutekniken hade dock kunnat genomföras, till exempel genom konkretare frågor och att tala 
om habiliteringen i tredje person i ett försök att få ut ännu mer data kring ämnet.  
 
Att intervjuerna skedde hemma hos barnen med föräldrar och syskon i närheten, kan ha påverkat 
resultatet. Det har försökt undvikas genom att intervjuerna i samtliga fall, utom ett, genomfördes 
på barnets rum med stängd dörr. De delar av familjen som befann sig i huset informerades om 
behovet av att inte bli störd. Ett barn intervjuades i köket tillsammans med sin assistent. Övriga 
familjemedlemmar befann sig under tiden på tomten. Den intervjun där assistenten befann sig i 
rummet kan till viss del ha påverkat resultatet, eftersom assistenten ibland behövde förtydliga det 
barnet sagt på grund av barnets talsvårigheter. För att undvika detta har barnets utsago i första 
hand använts, medan assistenten ombads tala om så ordagrant som möjligt vad barnet berättade, 
då detta behövdes.  
 
Ett undvikande av att svara på vissa frågor var någonting som snabbt blev uppenbart vid 
transkriberingen av intervjuerna. Det visade sig vara ett återkommande mönster hos flertalet av 
barnen. Detta kan tolkas på flera olika sätt. Det skulle dels kunna betyda att de var ovana vid 
intervjusituationen och därför blev rastlösa och hade svårt att koncentrera sig och dels verkade en 
del frågor obehagliga att svara på. Det kunde gälla frågor som �finns det någonting du inte tycker 
om med sjukgymnasten?�. Det var i allmänhet lättare för barnen att besvara de inledande 
frågorna om deras vardag. Då barn svarar �vet inte� eller börjar tala om någonting annat än det 
frågan gäller kan det, enligt Rudh (2002) betyda flera olika saker. Det kan bland annat handla om 
en ovilja att svara, att de ej förstod, att de inte visste eller att de fann frågan obehaglig på något 
sätt (Rudh, 2002).  
 
En av de största svårigheterna med att genomföra undersökningen har varit att få tag på lämpliga 
informanter. Rekryteringen inleddes med att via Britta Högberg på FoU-enheten på �Handikapp 
och Habilitering�, kontakta ett antal habiliteringscenter i Stockholms län. På grund av en 
omorganisering av habiliteringscentren som skedde fram till september, 2005, har flertalet 
kontaktpersoner på respektive habiliteringscenter valt att inte hjälpa till med rekryteringen på 
grund av tidsbrist och tillfälligt större arbetsbörda. Urvalet av barn kan på detta sätt ha påverkats 
av den begränsade tiden för undersökningens färdigställande samt behovet av att hitta familjer 
som ville delta. Hälften av familjerna kontaktades efter att ha blivit namngivna av RBU. 
Personalen valde ut familjer de trodde skulle vara passande för medverkan i undersökningen, 
vilket gjorde att jag inte hade någon direkt kontroll över detta. Det var ett flertal familjer som 
arbetade aktivt inom RBU som tillfrågades. Alla namngivna familjer ville dock inte medverka, 
varför alla familjer som tackade ja till medverkan togs med. Två av informanternas familjer har 
dock själva kontaktat mig, efter att ha läst förfrågan om deltagande på sitt habiliteringscenter. 
Den första tanken var att endast intervjua barn som går på ett habiliteringscenter. Detta visade sig 
dock snabbt vara svårt, eftersom barnen i den valda åldersgruppen oftast går på skolhabilitering.  
 
Den valda analysmetoden skapade en möjlighet till att vara öppen inför de data som samlades in. 
Då det endast var sex barn som medverkade i studien har det inte funnits något behov av till 
exempel meningskoncentrering för att på det sättet minska ner materialet. Frågeställningarnas 
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slutgiltiga formuleringar skedde då resultatet var färdigställt, varför det antas att den empiriska 
förankringen är god (Langemar, 2005). 
 
Gällande hur väl data överensstämmer med undersökningens syfte kan det finnas fler aspekter 
inom habiliteringen än de som valdes att undersökas. Det skulle till exempel kunna handla om 
upplevelsen av vad andra barn gör på habiliteringen. Detta område inom habiliteringen valdes 
dels på grund av att det verkade intressant samt att det var lättare att hitta informanter i den valda 
åldersgruppen genom att hålla syftet lite mer på en allmän nivå. Det hade varit intressant att på ett 
djupare sätt undersöka området �psykologer� på habiliteringen, till exempel genom att undersöka 
hur barn upplever psykologen de träffar och huruvida de förstår varför de går till en psykolog. 
Det var endast ett barn i undersökningen som gick hos en psykolog på sitt habiliteringscenter. 
Faktorer hos informanterna som antas kunnat påverka resultaten är exempelvis att ett par familjer 
var aktiva inom RBU. I dessa familjer kan det tänkas finnas ett större utrymme för föräldrarnas 
åsikter att påverka barnen. En brist i frågeguiden är till exempel att frågor kring meningsfullhet 
med habiliteringen inte hade tillräckligt med följdfrågor, vilket gjorde att detta område inte 
undersöktes på någon djupare nivå.  
 
En kvalitativ undersökning innebär alltid ett stort mått av subjektivitet hos forskaren, eftersom en 
tolkning görs av materialet som presenteras för läsaren. Tolkningar i resultatredovisningen har 
undvikits. De använda citaten och sammanställningen av data är en subjektiv framställning av 
resultatet. Den förförståelse jag besitter av att ha arbetat med barn med olika funktionshinder som 
går på habiliteringsverksamhet, kan ha påverkat resultatet då vissa antaganden kan ha gjorts till 
exempel gällande förståelse av det informanterna förmedlade. Det skulle kunna inneburit att vissa 
följdfrågor inte ställts, trots tillfälle till detta. 

 
 

S a m m a n f a t t a n d e  d i s k u s s i o n 
 
Tidigare forskning inom området har ofta använt sig av föräldrars upplevelser och tankar, för att 
utröna vad barnen upplever och förstår. Det anses därför viktigt att genom denna undersökning 
verka för att barnen själva får sina röster hörda i olika aspekter gällande de själva.  
 
Barnen uppvisar en generellt positiv bild av sin upplevelse av habiliteringen. De talar inte gärna 
om negativa aspekter, även om sådana framkommer vartefter. Frågan kan dock ställas kring vad 
som kan tänkas ligga bakom den positiva upplevelsen gentemot habiliteringen barnen uppvisar. 
Är barnen allmänt artiga, ges förväntade svar eller upplevs habiliteringens innehåll som mycket 
positiv? Det skulle kunna ligga någonting i att barn med funktionshinder redan tidigt blir mycket 
beroende av andra individer. Det kan tänkas skapa tacksamhet gentemot bland annat 
habiliteringen, som barnen på ett sätt är beroende av. Enligt Holm et al (1997) upplever barn 
generellt sin vardag som positiv genom att de ofta inte har något att jämföra sina egna 
upplevelser med. Det kan även vara ett försvar för undvikande av negativa känslor inför 
någonting barnen är beroende av. Det skulle naturligtvis kunna vara så enkelt att barnen verkligen 
upplever habiliteringen som mycket positivt, men troligen ligger det någonting mera i det. 
 
Att barnen själva inte upplever att de deltar i habiliteringsplaneringen har fått mig att fundera 
över enligt vem det egentligen är viktigt att barnet deltar? Habiliteringens mål är att barnets 
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behov och önskningar ska stå i fokus, genom att delta efter förmåga i framarbetandet av en så 
kallad habiliteringsplan (Bille & Olow, 1999). Är det på grund av önskan att anses politiskt 
korrekt eller för att det finns en tilltro till konceptet? Varför och för vem finns detta mål? Om de 
vuxna individerna inte involverar barnet, blir det på ett sätt fortfarande ett vuxet perspektiv på 
barnets habilitering. Det kan därför vara av vikt att fundera kring hur habiliteringsplaneringen 
förklaras för barnet, så vederbörande förstår, på sin egen nivå, vad det handlar om. När det gäller 
barnets medbestämmande kan det vara värt att fundera vidare kring. Barnet klarar av ett ökat 
medbestämmande i takt med ökad ålder och mognad. Det är dock någon annan, till exempel 
föräldrar eller habiliteringspersonal, som måste se till att barnets rättigheter tillgodoses och 
respekteras. Barnkonventionen skyddar barnets bästa samtidigt som den talar om att barnet själv 
ska komma till tals i frågor rörande vederbörande. Det kan dock uppstå ett moraliskt dilemma om 
barnets bästa strider mot barnets egna åsikter. Det betyder att det inte alltid är så enkelt att inta 
barnets perspektiv (Haglund & Persson, 2004). Det kan tänkas vara så att vuxna individer anser 
det enklast att själva bestämma vad som är barnets bästa, utan att tillfråga barnet eller diskutera 
kring det som rör barnets liv. Det är dock viktigt att komma ihåg att det faktiskt är personalen 
som har kompetensen att veta vad barnen bäst behöver, vilket barnen själva kan ha svårt att se. 
Därför behövs det funderas kring hur barnen ska kunna uppleva att de är medbestämmande i sin 
egen behandling, trots att de vuxna är de som slutgiltigt har makten att bestämma kring barnets 
behandling? 
 
Enligt Goldinger (1986) är det viktigt att barn från cirka sju års ålder och framåt i 
preadolescensen får uppleva de likheter han/hon har med andra barn, då det genererar i lättnad 
och trygghet. Om detta inte sker kan det leda till oförmåga att knyta djupa och varaktiga 
relationer till andra människor framöver (Goldinger, 1986). Enligt annan tidigare forskning är det 
viktigt att barn träffar jämnåriga kamrater med likadana livsvillkor för främjandet av bland annat 
identitetsutvecklingen (Lagerheim, 1996; Bille & Olow, 1999). Forskning har visat att barn med 
funktionshinder har färre jämnåriga kamrater, än barn utan funktionshinder. Deras sociala 
kontakter består i huvudsak av vuxna individer (Holm et al, 1997; Barnombudsmannen, 2002; 
Skär, 2002). Idag socialiserar barn varandra i allt större utsträckning (Dencik, 1999), varför det 
kan tänkas påverka barn med funktionshinders utveckling negativt att umgås med vuxna till 
största delen. Det har visat sig att kamratrelationer inte kan ersättas av relationer till vuxna 
(Hartup, 1983; 1989; 1992). Det är därför av betydelse att barn i den här åldern träffar andra barn 
med liknande livsvillkor som de själva, vilket kan underlättas genom en ökning av 
gruppbehandling inom barnhabiliteringen.  
 
Omgivningen bör fundera kring i vilken utsträckning barnet erhåller hjälp från andra. Barn med 
funktionshinder får ofta mycket hjälp av omgivningen, vilket skulle kunna resultera i en minskad 
känsla av delaktighet. Barn med funktionshinder har ofta svårt att säga ifrån till andra individer 
som �gör de beroende�, eftersom de känner en tacksamhetsskuld gentemot dessa (Lagerheim, 
1996). Det är lätt att infantilisera barnen och tro att de klarar mindre än de egentligen gör. Detta 
skapar dock minskad upplevelse av delaktighet och känsla av sammanhang i sitt eget liv. Många 
barn med svåra funktionshinder har svårt att utforska och förstå sin omvärld. De har därför ett 
ökat behov av att lära sig förstå omvärlden (Paulsson, 2000). Det visar på betydelsen av 
personalens engagemang att hjälpa barnen förstå varför och på vilket sätt habiliteringen är 
meningsfull för att genom det skapa en ökad känsla av sammanhang hos barnen.  
 
Min erfarenhet av barn med funktionshinder är att de är aktiva och socialt begåvade, framförallt 
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tillsammans med vuxna individer. Det är någonting de troligtvis utvecklat genom sina frekventa 
kontakter med olika individer under många år. Det är vanligt med kontakter med habilitering, 
skola, medicinsk personal, assistenter och så vidare. I �Livsvillkorsprojektet� har det visat sig att 
barn med funktionshinder och deras familjer tvingas bli mer aktiva och framåt genom behovet av 
att strida för sina rättigheter. Samhället tar på det sättet inte tillräckligt stort delansvar för barn 
med funktionshinder (Paulsson & Fasth, 1999). Regeringen har efter undersökningen avsatt 
resurser för förbättring av situationen genom fortbildning av personalen, vilket ska leda till att 
ingen ska behöva slåss för laglig rätt till samhälleliga stödinsatser i praktiken (Paulsson, 2000).  
 
Åtgärdsförslag 
 
När det gäller att ge förslag på möjliga åtgärder att vidta är det antagligen lättare att komma fram 
till dessa på pappret än att genomföra det i praktiken.  
 
Vad kan då göras för att påverka barns upplevelse av sin egen habilitering? När det gäller 
utvecklingen framåt av skolhabiliteringen torde det vara av betydelse att söka finna andra vägar 
kring habiliteringens utformning. Idag är behandlingen på habiliteringen till stor del knutet till 
individen. Här kanske det behövs andra sätt att tänka? Att ta bort den individuella träningen helt 
är ingenting att sträva efter, då det är ett befintligt behov. Däremot skulle den i större utsträckning 
kunna kompletteras med olika former av gruppbehandling, exempelvis genom någon form av 
idrott. Att praktiskt genomföra detta skulle kunna ske genom indelning i olika mindre grupper 
inom klassen utifrån individernas behov. Om träningen sker före eller efter ordinarie 
undervisningstid, undviks känslor som utanförskap genom missandet av lektioner, samt att 
sammanhållningen i klassen stärks genom ökad tid tillsammans. Genom att låta barnen ha 
gemensam habilitering med andra barn, kan även deras identitetsutveckling samt kamratrelationer 
stärkas. Det kan även skapa ett minskat beroende av vuxna personer runt vederbörande.  
 
Habiliteringen behöver i större utsträckning uppmuntra barnen att själva formulera sina 
utvecklingsuppgifter för att barnen ska känna att det är någonting de gör för sin egen och inte för 
personalens skull (Åkerlund, 2000). Det är av betydelse att uppmuntra barnen att få kunskap om 
sitt funktionshinder samt lära sig förstå sin situation på ett djupare plan för att genom det öka 
självkänslan. I tidigare forskning har framkommit att barn får dåligt samvete inför personalen på 
habiliteringen om de väljer bort habiliteringen framför vänner och skola (Ringström, 1999). Det 
skulle kunna förhindras genom att barnen själva deltar i större utsträckning i sin 
habiliteringsplanering samt att de förstår på ett konkret plan varför habiliteringen är viktig för 
dem.  
 
Medbestämmandet skulle kunna ökas genom att finna enklare och mer konkreta sätt att förklara 
habiliteringsplanen på. Barn i åldern 10-13 år har ett stort behov av förklaringar på ett konkret 
plan, då de ännu inte uppnått ett systematiskt tänkande på ett mer abstrakt och hypotetiskt plan 
(Piaget, 1964, refererat ur Crain, 2000). Vilka dessa mer konkreta sätt skulle kunna vara, överlåts 
åt personalen som dagligen arbetar med detta. Gällande hämtningen av barn i klassrummet, skulle 
mycket kunna förändras genom att öka barnets inflytande. Genom att barnet själv ges tillfälle att 
ta upp dessa frågor kan utrymme skapas för att deras åsikter ska komma fram. Att ett barn i 
undersökningen ville gå själv till habiliteringen från klassrummet, för att slippa känna att 
personalen störde honom/henne i skolarbetet är någonting som enkelt skulle kunna åtgärdas.  
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Åtgärdsförslagen kan sammanfattas, enligt följande; 
 

• Någon form av gruppbehandling, i form av idrott, som komplement till den individuella 
träningen. Detta kan ske antingen i samband med skoldagens start eller slut, i mindre 
grupper indelade efter barnens olika sorters behov. 

 
• Förklara habiliteringens betydelse, sammanhang och innebörd på ett konkret sätt, genom 

att tydligt koppla habiliteringen till vardagssituationer barnet känner igen och kan relatera 
till. Vad är det man gör? Varför? Vad leder det till idag, senare? 

 
• Aktivt arbeta för att öka barnets delaktighet i sin egen habilitering, genom att konkret tala 

med barnet om vad habiliteringsplanering innebär samt att personalen aktivt verkar för att 
barnens delaktighet ska öka i praktiken. 

 
• Barnen själva får formulera sina utvecklingsuppgifter att arbeta med i habiliteringen, samt 

samtala kring dessa tillsammans med barnet. 
 

• Ett forum för barnen där de uppmuntras att delge sina tankar och upplevelser kring 
habiliteringens olika aspekter samt kring sitt funktionshinder.  

 
• Se barnet som en autonom individ, som till viss del är kapabel att hitta egna lösningar på 

det de upplever problematiskt i sin habilitering. 
 
Framtida forskning 
 
När det gäller framtida forskning är det viktigt att fortsätta forskning inriktad på barnets 
perspektiv. Det är betydelsefullt med mer forskning fokuserad på barnet som individ snarare än 
på funktionshindret barnet har samt vad barn med funktionshinder klarar av och kan bidra med 
till andra individer i samhället. Det är även vanligt med fokus på hur barn med funktionshinder 
kan integreras med barn utan funktionshinder, för att bli mer delaktiga i sin vardag och i 
samhället i stort. Ett ökat fokus på vad barn med funktionshinder har för starka sidor andra barn 
kan lära sig av eftersökes därför. Exempelvis skulle barn med funktionshinder kunna ha starka 
sidor just på grund av sitt funktionshinder, andra barn automatiskt inte har. Det skulle kunna 
skapa en önskan och nyfikenhet hos alla barn kring barn med funktionshinder.  
 
Det finns många områden inom �Handikapp och Habilitering� av intresse att forska vidare om. 
Fördjupad forskning kring de delområden som tagits upp i den här undersökningen är 
betydelsefullt, då det säkerligen finns mycket mer �material att inhämta�. Det kan exempelvis 
gälla områden som hur ett ökat inflytande i habiliteringsplaneringen eller ökad meningsfullhet i 
habiliteringen kan skapas.  
 
Då det framkommit att många barn inte upplever delaktighet i sin habilitering, har det även 
framkommit att det finns barn som upplever delaktighet i hög eller mycket hög grad. Forskning 
vidare kring vilka dessa barn är och vilka faktorer som bidrar till upplevd delaktighet kan vara 
givande i perspektivet att alla barn med funktionshinder ska uppleva delaktighet i sin habilitering.  
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Då endast ett barn i undersökningen gick hos en psykolog på habiliteringen har detta hamnat 
något i skymundan av den sjukgymnastik de övriga barnen deltog i. Det har heller inte hittats 
någon tidigare forskning kring detta ämne. Att i framtiden undersöka närmare hur barn på 
habiliteringen upplever mötet med psykologen skulle vara intressant. 
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B i l a g a  1 
 
Intervjuguide 
 

Inledning  
 
* Presentation av mig 
* Vad vi ska göra tillsammans 
* Intervjuns längd 
* Anonymitet 
* Frågor?  
 
Bakgrund (sätter på bandspelaren här) 
 
Barnets vardag 
 
* Vad heter du?  
* Hur gammal är du? 
* Vilken klass går du i?  
* Vad tycker du om att gå i den klassen/skolan? Om klasskamraterna? 
* Vad brukar ni göra där på dagarna? 
* Finns allting du behöver där? 
* Vad brukar du göra efter skolan? Finns det något mer du skulle vilja göra efter skolan? 
* Leker du med kompisar någon gång? Vad tycker du om det?  
* Vilka ingår i din familj? 
* Hur gamla är dina syskon? Brukar du umgås med dina syskon?  
* Vad tycker du är allra roligast att göra? När gör du det? Var?  
 
Huvuddelen  
Barnets habilitering 
 
* Du går på habilitering/skolhabilitering; 
 
- Vad tänker du på när du hör ordet habilitering? 
- Hur länge har du gått på habiliteringen ungefär?  
- Hur ofta går du dit?  
- Hur länge är du där varje gång?  
- Går du dit på skoltid?  
- Kommer någon och hämtar dig?  
- Är det under en lektion?  
- Kan du berätta om vad det är för ett ställe?  
- Vad gör man där? 
 
* Du tränar där � vad tycker du att träningen har hjälpt dig med? 
 
* Vad är roligast med habiliteringen? Vad är tråkigast på habiliteringen?  
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* Varför går du på habilitering/skolhabilitering, tror du?  
 
* Brukar någon (i din familj/lärare etc.) följa med dig till habiliteringen? Vad tycker du om det? 
Skulle du vilja att någon annan följde med? Varför då?  
 
* Träffar du några andra barn på habiliteringen? Tränar du tillsammans med något annat barn? 
Skulle du vilja göra det? Varför? Varför inte?  
 
Personalen 
 
* Vilka personer träffar du på habiliteringen/skolhabiliteringen? 
 
* Vad är sjukgymnasten bra för? Vad hjälper hon dig med? Vad tycker du om det? Träffar du 
någon annan personal? Vad tycker du om dem? Vad gör de med dig?  
 
* Vad tycker du om de du träffar där? Är det någon du tycker särskilt bra om? Vem? Vad är det 
som är bra med den personen? Är det någon du inte tycker så bra om? Vem? Vad är det som inte 
är bra med den personen? 
 
* Du tränar en hel del där. Om personalen skulle träna på något, vad skulle det kunna vara? Vad 
kan de inte som du tycker de behöver kunna för att hjälpa dig?  
 
Medbestämmande 
 
* Vet du vad en habiliteringsplan är för någonting? (Det är när ni pratar om vad du ska göra på 
habiliteringen med dina föräldrar och någon som jobbar på habiliteringen). Vad vet du om det?  
 
* Hur mycket upplever du att du kan bestämma vad du ska och inte ska göra där?  
 
* Vem är det som bestämmer vad du ska göra där? 
 
* Vill du vara med och bestämma mer vad du ska göra där?  
 
* Vad skulle du bestämma då att du skulle göra mer och/eller mindre av?  
 
* Om du fick bestämma precis vad du ville - vad skulle du bestämma då?  
 
Avslutning  
 
* Tack 
* Något du vill fråga om?  
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B i l a g a  2 
 
Projektbeskrivning till cheferna på Habiliteringscentra 

Vad tänker barn om habiliteringen? 
 
Hej! 
 
Jag heter Lindah Hanneberg och går termin 9 på Psykologprogrammet på Stockholms universitet. 
På Psykologprogrammet ägnas termin 9 och 10 till stor del åt en examensuppsats. Jag vill gärna 
skriva min uppsats inom Handikapp och Habilitering, varför jag har pratat med Britta Högberg 
om mina uppsatsplaner. Hon har accepterat att vara min länk till fältet.  
 
Jag är intresserad av hur barn tänker och skapar mening i sitt liv och vill därför undersöka hur 
barn uppfattar och förstår mötet med habiliteringen och dess personal. Eftersom habiliteringen 
blir en del av familjens liv, tänkte jag att det vore intressant att undersöka habiliteringen ur det 
funktionshindrade barnets perspektiv. 
 
Jag vore mycket tacksam om Ni kan tänka er att hjälpa mig att förmedla kontakt med familjer 
som har ett barn som Ni tror skulle vara villig att låta sig intervjuas. Att förmedla kontakt innebär 
att familjerna endast har givit sitt medgivande till att jag ringer upp och talar med dem om att 
eventuellt medverka. Jag tänker mig att jag ska intervjua minst sex barn i åldern 10-15 år. Varje 
intervju beräknas ta 30-45 minuter. Mitt mål är att uppsatsen ska vara klar i november i år.  
 
Jag har bifogat ett informationsbrev som kan lämnas till föräldrarna. 
 
Jag skulle vara mycket tacksam om Ni kan hjälpa mig att få kontakt med föräldrar och barn som 
ni tror kan tänka sig medverka i undersökningen. 
 
Jag kan nås på e-post; hanneberg@hotmail.com eller via telefon; 0701/446 884. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Lindah Hanneberg 
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B i l ag a  3 
 
Brev till familjerna 

Vad tänker barn om habiliteringen? 
 
Hej! 
  
Jag heter Linda Hanneberg och studerar till Psykolog på Stockholms universitet. Jag ska nu 
skriva en examensuppsats under de två sista terminerna.  Det ämne jag är intresserad av att veta 
mer om är hur funktionshindrade barn ser på sin egen habilitering.  
 
Jag hoppas kunna få möjlighet att träffa barn mellan 10-15 år enskilt och prata med dem om hur 
de tänker kring habiliteringen. De barn jag vill träffa bör själva gå regelbundet på habilitering 
Intervjuerna tar 30-45 minuter och sker när det passar Er. Vi kan bestämma var vi träffas per 
telefon. Barnet och familjen kommer naturligtvis att vara helt anonyma i uppsatsen. 
 
Om ni kan tänka er medverka i undersökningen är jag tacksam om ni meddelar 
habiliteringspersonalen detta. Jag ringer då upp er så kan vi tala mer om intervjun. När vi talats 
vid kan ni sedan bestämma om ni vill låta ert barn medverka. Efter ert medgivande frågar jag 
naturligtvis också om ert barn kan tänka sig medverka i intervjun. Ni kan när som helst avbryta er 
medverkan i undersökningen om ni skulle vilja detta.  
 
Det går också att nå mig direkt om ni skulle föredra det. Jag nås på telefon; 0701/446 884 eller e-
post; Hanneberg@hotmail.com.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lindah Hanneberg  
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B i l a g a  4 
 
Intyg för medverkan 
 
Jag är informerad om att intervjun kommer att användas i en uppsats som skrivs på 
Psykologlinjen på Stockholms Universitet, hösten 2005. Jag är även informerad om frivilligheten 
att delta samt rätten att avbryta intervjun och i ett sådant fall neka till att intervjun tillåts användas 
i uppsatsen. Rätten att avbryta intervjun gäller både vårdnadshavaren samt det deltagande barnet.  
 
Jag vet att allt material kommer att behandlas konfidentiellt och att inga barn kommer att kunna 
identifieras i efterhand. När uppsatsen är färdigställd kommer allt arbetsmaterial att raderas.  
 
Härmed intygas att mitt barn tillåts delta i en intervju samt att intervjun kommer att användas i 
Lindah Hannebergs uppsats.   
 
 
 
_______________________                          _________________________ 
Barnets namn     Vårdnadshavare 
 
 
_______________________ 
Telefonnummer 
 
 
 
 


