
 

 

Big Mama 
 
En mamma ska alltid finnas där för sitt barn. En pappa som väljer att strunta i sitt föräldra-
skap kan mötas av ogillande, men om en mamma gör samma sak faller omgivningens dom 
hårt. För som mamma ska man finnas där i vått och torrt. 
 
Och om förväntningarna på den »goda modern« vilar tungt över alla mammor så är de 
skyhöga på mammor till barn med funktionsnedsättning. Det finns en rad lagar och 
förordningar om alla rättigheter barnet har, men man får vara glad om ens en bråkdel av alla 
dessa rättigheter fungerar i praktiken. För i verkligheten bygger allt på att Big Mama alltid 
står redo. 
 
LILLSKRUTT SKA BÖRJA PÅ DAGIS. Men oj vad det är svårt för kommunen att ordna 
med en fungerande förskola för Lill skrutt. Anpassa lokalerna, anställa en resurs, utbilda 
personalen i teckenkommunikation. Barn måste lära sig att anpassa sig till omgivningen 
och det måste Big Mama förstå. Inte komma och lägga sig i när vi faktiskt anstränger oss och 
låter Lillskrutt få sitta i sin vagn på gården och njuta av utsikten när de andra barnen åker 
rutschkana och leker kurragömma. Ska Lillskrutt rida eller bad med habiliteringen? Ja, det är 
inte vår uppgift, men Big Mama finns ju alltid. Har hon ett jobb att sköta? Nej, så egoistisk får 
inte en Big Mama vara. 
 
FILUREN GÅR I SKOLAN. Filuren är ledsen. Fröken tror inte att Filuren kan lära sig 
samma saker som de andra barnen. Fröken och rektor tycker att det är så jobbigt med 
Filuren. Så många hjälpmedel. Så mycket att tänka på. Det vore väl bra om Filuren 
fick gå i särskolan? Då skulle allt ordna sig tycker rektor och fröken. Vill Big Mama att 
Filuren ska få mer stöd? I så fall får Big Mama själv leta efter anpassat material och 
jobba med Filuren hemma. Har Big Mama fler barn som behöver hennes tid? Har hon 
ett jobb och egna intressen och tycker att det inte är hennes sak att se till att skolan 
fungerar? 
 
Det är Big No No för en Big Mama. 
 
Big Mama pratar med Försäkringskassan för att ansöka om personlig assistans till 
Filuren. Big Mama får svara på många frågor om vad Filuren kan och inte kan. Det gör 
ont att prata om allt som är jobbigt för Filuren, men hon måste göra det. Efter samtalet 
gråter Big Mama och kramar sin Filur länge. Efter många månader får Big Mama beslutet 
från Försäkringskassan. Filuren kan inte få så mycket assistans för Big Mama har ju ett 
mycket stort föräldraansvar. Ja, det verkar faktiskt vara så att Big Mama har ett 
totalt ansvar för allt som rör Filurens liv trots att Filuren är så stor nu. 
 



 
TEENIE ÄR SNART VUXEN. Teenie vill inte 
att Big Mama ska hänga med överallt. Big 
Mama är ju lika pinsam som morsor har 
varit i alla tider. Men för alla runt omkring 
är det fortfarande Big Mama som ska ta 
ansvar för allt runt Teenie. Big Mama 
fortsätter att skriva, ringa och strida för 
att Teenie ska få det som behövs. Big 
Mama är vik assistent, vik lärare, vik 
sjukgymnast och vik kurator. Alla dagar 
året runt. Big Mama är nu så trött så 
trött. 
 
BIG MAMA HAR landat hemma efter en 
fullspäckad dag på jobbet. Hon har firats 
av inför pensionen. Hon har ju jobbat 
extra några år efter  för att dryga ut 
kassan. Big Mama slår sig ner i soffan och 
börjar sortera kort på barnbarnen. Då 
ringer telefonen. 
 
Det är 43-åringens assistent som berättar 
att kvällsassistenten är sjuk. Vikarierna 
på jourlistan kan inte jobba för de har 
annat inplanerat. Big Mama suckar, 

lägger undan fotografierna och går till tunnelbanan för att åka hem till sin älskade 43-åring. 
För en Big Mama måste ALLTID VARA REDO. 
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