Forskning FÖRÄLDRASTÖD

NU FINNS STÖD
FÖR MISSTRODDA
FÖRÄLDRAR
Samarbetet mellan socialtjänstens familjebehandlare och
föräldrar med intellektuella funktionshinder har ofta stapplat.
Men nu finns ett utbildningsprogram som ser ut att kunna
överbrygga problemen. Det enligt forskaren Mikaela Starke.
text: per jernberg foto: anna rehnberg
sverige har saknat ett föräldrautbildningsprogram för föräldrar med
intellektuella funktionshinder. Men
nu är något på gång. Det menar Mikaela Starke, docent i socialt arbete
vid Göteborgs universitet. Hon har
varit med och anpassat ett föräldrautbildningsprogram från Australien
till svenska förhållanden och undersöker hur detta tas emot av föräldrar
och familjebehandlare i svenska
kommuner.
Forskningen är inte avslutad, men
Mikaela Starke tycker att resultaten
hittills pekar mot att programmet
fungerar bra. I huvudsak visar de
preliminära resultaten att samarbetet
mellan föräldrar och familjebehandlare förbättras efter det att familjebehandlarna har fått utbildning i
programmet.
– Föräldrarna tycker att behandlarna blivit mycket bättre och
behandlarna tycker att föräldrarna
blivit lättare att samarbeta med. Det
tycker jag är det viktigaste resultatet
hittills, säger hon.
Programmet heter Parenting
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Young Children och kallas för PYC.
Det påminner till sitt innehåll om
andra föräldrautbildningar som erbjuds i det generella föräldrastödet.
Det speciella är att det är individuellt
anpassat till de behov som finns och
arbetssättet är anpassat till föräldrar
med kognitiva svårigheter.
– I forskningsstudien deltar föräldrar som har rätt till stöd enligt
LSS, förklarar Mikaela Starke.
hon påpekar att detta är personer
som är en relativt ny föräldragrupp.
Fram till 1980-talet var institutionsboende det vanliga och det i
kombination med tidigare steriliseringslagar betydde att personer med
intellektuella funktionsnedsättningar
mycket sällan hade barn. Detta kan
delvis förklara varför det inte har
utvecklats program och metoder för
dessa föräldrar. Vilket i sin tur sedan
kan vara förklaringen till misstro mot
socialtjänsten från föräldrarnas sida.
– Negativa attityder från socialarbetarna, yrkesverksamma på MVC
och BVC och andra professionella

POSITIV. Mikaela Starke tycker
att hennes forskning visar hur
misstron mellan
socialtjänsten
och föräldrar som
behöver extra
stöd kan minska.

”Det krävs
att handledaren tänker
på vad som
gynnar den
enskilde föräldern bäst.”

är inte ovanliga. Det finns ibland
en misstro mot de här föräldrarnas
förmåga. Och det är en ingång som
gör att föräldrarna känner sig ifrågasatta redan från början; varken deras
graviditet eller deras föräldraskap
ses som något positivt, säger Mikaela
Starke.
Detta är något som kan göra att
föräldrar drar sig tillbaka från kontakten med socialtjänsten och samhällets stöd och det leder till en ond
cirkel: de yrkesverksamma säger att
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föräldrarna inte vill samarbeta och
föräldrarna säger att de professionella inte lyssnar.
– Och det säger sig självt att ett sådant dike mellan parterna är negativt
för samarbetsklimatet.
Men det är inte bara föräldrarna
som varit missnöjda. Även från socialtjänsten har det kommit signaler
om att något saknats. Anställda har
känt osäkerhet i kontakterna med
dessa föräldrar och sagt att de saknar
verktyg för att kommunicera med
social qrage
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dem på ett bra sätt. Men därför är
Mikaela Starke också glad över att
från socialarbetarhåll känt en efterfrågan på kompetens.
– Att känna det trycket från professionens sida är en väldigt stark
drivkraft för mig att arbeta med
detta, säger hon.
det praktiska arbetet med PYC utförs hemma hos föräldrarna.
– Att vara i grupp har visat sig
fungera sämre för föräldrar med in-
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tellektuella funktionshinder. De kan
uppleva att ledaren pratar fort och
använder svåra ord, att de känner
sig utanför och kan känna sig annorlunda, säger Mikaela Starke.
Till att börja med gäller det för
PYC-handledaren att vara väldigt
tydlig i mötet med föräldern. Hen
måste ordentligt förklara sitt uppdrag, berätta vad de ska göra tillsammans, vilken som är den egna
funktionen och vilken funktion föräldrarna har i samarbetet.
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– Sen lägger man över frågan till föräldrarna. Förklarar varför man är där och
frågar vad föräldern tycker kan behöva
förändras. Sedan gäller det att klippa ned
detta till rimliga delmål att börja jobba med.
En viktig ingrediens är att handledaren med
jämna mellanrum ber föräldern att beskriva
vad som har sagts eller vad man har gjort.
Detta är ett sätt att säkra att handledare och
förälder är med i samma process och det
minimerar missförstånd och stärker inlärning.

tera den specifika situationen och sedan låta
föräldern göra likadant. Man ger feedback
direkt och ser till att föräldern är med på de
olika momenten och vad föräldern kan behöva öva mer på, förklarar Mikaela Starke.
För att underlätta lärandet går det till
exempel att filma, ta kort eller använda
olika symboler som förstärker lärandeprocessen.
– Det är ett väldigt kreativt arbete där det
krävs att handledaren tänker på vad som
gynnar den enskilde föräldern bäst.

om en förälder till exempel vill bli bättre
på att byta blöjor på barnet och att hitta en
lämplig plats för att göra detta, börjar PYChandledaren med att be föräldern visa hur
hen gör. Därefter kan handledaren tillsammans med föräldern titta igenom en ”lista
för blöjbyte” som ingår i handboken för
materialet.
Listan innehåller de olika moment som
ingår i blöjbytet och fungerar tillsammans
med handledarens kommentarer som en
feed-back för förälderns lärandeprocess.
– PYC-handledaren kan behöva visa hur
man kan göra eller alternativa sätt att han-

något som programmet lär socialtjänstens
personal tror Mikaela Starke är hur viktigt
det är med positiv respons för att väga upp
den kritik som den här föräldragruppen
är så van att få. Dessutom är det viktigt att
komma ihåg att alltid visa, ibland kan det
vara viktigare än att prata så mycket. Det är
viktigt att förstå att inlärningen tar tid, att
inte ha för omfattande mål och att inte ta
för stora kliv framåt.
– Samtidigt som man måste komma ihåg
att barnet inte får fara illa i väntan på att
föräldern ska lära sig.
Ett par fallgropar med PYC kan Mikaela

Vi sätter personalen
på spel istället

Starke se. Handandbokens listor, som beskrivs ovan, är verktyg som är till för att förtydliga och hjälpa både förälder och PYChandledare, men som kan uppfattas som ett
kontrollinstrument. .
– Det är också viktigt att komma ihåg att
programmet inte fungerar som underlag för
utredning. Det är ett utbildningsprogram,
påminner hon.
när det gäller framtiden är Mikaela Starke
hoppfull. Forskningsresultaten så här långt
är goda.
– De visar att en samarbetsallians mellan
föräldrar och behandlare är möjlig och med
det har man vunnit otroligt mycket. Vi kan
inte säga att utbildningen leder till att färre
barn behöver omhändertas. Men trots det
tror jag att både professionella och föräldrar
som använt programmet beskriver positiva
förändringar som kan utvecklas vidare. Det
stärker den enskilde individen, som förälder
och som professionell.
– Programmet bidrar till empowerment,
en av anledningarna till att jag gillar det.
Det är det vi ska jobba för inom socialtjänsten, att stärka individerna. 6

VISSA FRÅGOR
HAR INGA
ENKLA SVAR.
Varje dag blir vi kontaktade av ensamma
och utsatta unga som vill att någon
vuxen tar dem på allvar. Smsa bris50
till 729 09 så ger du 50 kronor och
hjälper oss att fortsätta svara.

Börsen är inte vår grej. Men att satsa på våra
medarbetare ger garanterad avkastning. För när
kompetensen växer, växer också människan – en
förutsättning för att vi ska fortsätta utvecklas.

Att våga satsa – det är diakoni för oss.
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