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”Det skall vara en gyllene medelväg”

Föräldrar till barn i behov av särskilt stöd berättar om mötet med förskola/skola 

Katja Virtanen 

Sammanfattning

Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka upplevelser, känslor och tankar som föräldrar 

till barn i behov av särskilt stöd har i mötet med förskola/skola. Samt att undersöka hur det kan 

upplevas att vara förälder till ett barn i behov av särskilt stöd. Forskningen utfördes genom att 

intervjua 6 föräldrar som har barn med Downs syndrom, diabetes, autism, muskelsjukdom och 

dyslexi. Metoden som användes för att analysera intervjuerna var med hjälp av fenomenologi 

och hermeneutik. Resultatet visar dels att föräldrar uppskattade pedagoger som anpassade 

pedagogik och miljö efter barnets behov samt att pedagoger förmedlade en helhetsbild om hur 

barnets dag sett ut. Resultatet visar även att föräldrar har upplevt svåra möten med 

förskola/skola. Det som upplevdes svårt var när kommunikationen mellan föräldrar och 

förskola/skola antingen uteblivit eller inte upplevts jämlikt. Eller när föräldrar upplevt att de inte 

blivit erkända som experter på sitt barn. Föräldrars berättelser synliggör att det finns glapp i 

mötet som utgör hinder i relationen. Glappen gör att föräldrar aldrig kan ge upp, de måste 

ständigt och jämt övervaka förskola/skola så att deras barn får möjlighet till att vara inkluderade 

och delaktiga i verksamheten. 

Nyckelord
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Förord 

När jag bestämde mig för att utbilda mig till lärare var det ett mycket omtumlande beslut. Vi i 

familjen visste inte hur det skulle gå med tanke på finansiering av studierna, min sambo Johan 

lät sig övertalas av mig och processen satte igång. Det har varit en rolig, lärorik, utvecklande 

och ansträngande period dessa 3,5 år. Mina äldsta barn lärde sig snabbt att mamma var lite 

disträ och de upprepade frågor för att försäkra sig om att jag förstått dem. Mitt yngsta barn 

brukade säga ”Måste du plugga nu igen?”, frågan gjorde ont och jag lovade henne att när 

utbildningen var klar så skulle vi leka tillsammans alla dagar. Så med dessa ord vill jag säga 

tack Johan för att du hjälpt mig att få min utbildning och tack mina kära barn Saga, Samuel, 

Lova och Jonna som är mitt bonusbarn för att ni är just dem ni när, förstående, lyhörda och 

fantastiska. 

Jag vill även tacka min reflektions vän Jezzica som alltid givit mig utmaningar i 

tankeprocesser, tack för att du funnits vid min sida under utbildningen. Tack till Gunvi som har 

varit min handledare på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) du har alltid funnits vid min sida 

för att stötta mig och vi har haft många möten där vi reflekterat tillsammans. Samt ett stort tack 

till er föräldrar som ville vara med i uppsatsen, det var verkligen guld värt! 

Katja Virtanen, 2011-05-20
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Inledning

Något som jag funnit mycket intressant under utbildningen till lärare har varit att undersöka vilka 

faktorer som kan utgöra risk i ett möte mellan människor, samt vilka faktorer som kan skydda från 

dessa risker. Något som jag har funderat extra mycket kring är hur lärare kan möta föräldrar på 

bästa tänkbara sätt. Mötet med föräldrar med barn i behov av särskilt stöd ser jag som något som 

kan ge ledtrådar i läraruppdraget, jag vill lära mig mer om deras perspektiv så att jag kan finna bra 

sätt att mötas på. Föräldrars expertkunskaper om sina barn kan lära mig hur jag på ett optimalt sätt 

kan förstå barnet för att stötta lärande och utveckling. Min undran är hur jag som pedagog kan 

arbeta för att gå utanför mina egna perspektiv? Hur kan jag få förståelse för hur föräldrar önskar bli 

bemötta? Och vad är det som är viktigt för mig att ha kunskaper om i mötet med en förälder till ett 

barn med särskilda behov?

Barn med särskilda behov?

Jag kallas ibland ett barn med särskilda behov.

Barn med särskilda behov blir så lätt barn med särskilda besvär.

Barn med särskilda besvär blir lätt isär – skilda.

Isärskilda barn får så lätt särskilda behov.

Särskilda behov är inte särskilda – bara STÖRRE –

STÖRRE BEHOV har väl även du … ibland.

(Schaub, 1999, i Andersson, 2004, s. 198)

På en föreläsning i början av min utbildning till lärare lyssnade jag till Caiman (muntlig 

kommunikation, Stockholms universitet, W. Caiman, 25 jan. 2008) som hade en föreläsning om 

värdegrundsfrågor. Caiman berättade om hur olika förhållningssätt skapar bra respektive dåliga sätt 

att mötas på. Caiman talade om pedagogers ”goda ögon” vilket hon förklarade med att ögonen 

nyfiket betraktar barnet för att se barnet i ett sammanhang. Caiman berättade även om det motsatta 

att pedagogen kan ha ”geting ögon” vilket Caiman beskrev med att fostran var det primära, och att 

barn ses vara på ett visst sätt. Detta är viktigt att begrunda då dessa olika förhållningssätt blir 

förskolans/skolans kultur. När man tittar i förskolans läroplan (1998) så står det att det är viktigt att 

förskolan skall förankra och grundlägga de värden som samhället vilar på. Dessa värden är; 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta […]” (Lpfö, 98, s. 3). 
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Värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt pedagogerna skall efterfölja (a.a.). I mötet mellan 

förälder och förskola/skola kan ”goda ögon” avspegla en känsla till föräldern att mitt barn är 

omtyckt. Medan ”geting ögon” kan ge signaler om att förskola/skola vill korrigera barnet (muntlig 

kommunikation, Stockholms universitet, W. Caiman, 25 jan. 2008). 

Andra starka minnen som jag har är när Sivertun (muntlig kommunikation, Stockholms 

universitet, U. Sivertun, 31 mars 2010) berättade om hur viktigt det är att inta ett solidariskt 

förhållningssätt. Med det menade Sivertun att lärare behöver förstå att livet uppfattas på olika sätt, 

det innebär att lärare aldrig skall nedvärdera barns eller föräldrars förståelse. Det kan förklaras med 

att ett ömsesidigt beroende behöver komma till så att meningsfullhet i sammanhanget uppstår.

Ett annat mycket starkt möte var med Waller, (muntlig kommunikation, Stockholms 

universitet, M. Waller, 5 maj 2010) han berättade att mötet blir olika beroende på deltagarnas inre 

värderingar. De inre värderingarna kan präglas av paternalism och partnerskap, Waller beskrev 

dessa begrepp. Paternalism är när man ser sig själv som expert och att man har till uppgift att 

informera och kompensera det man uppfattat att föräldrar behöver hjälp med. Med partnerskap 

eftersträvas dialog i mötet för att komplettera sin bild av barn och föräldrar. För att skapa dialog 

behöver pedagogen ställa frågor till föräldrar om hur de tänker kring olika situationer, på detta sätt 

får pedagoger föräldrars mandat (a.a.). Det betyder att förälder och pedagog har kommit överens 

om hur och på vilket sätt läraren kan möta barnet i verksamheten (a.a.).

Uppsatsens resultat bygger på fem intervjuer med sex föräldrar som berättat om hur de upplevt 

mötet med förskola/skola.  Alla föräldrar i studien har ett barn som är i behov av särskilt stöd vilket 

ger en mångfacetterad bild av mötet, eftersom dessa föräldrar ofta har fler mötessituationer att 

referera till. Det kan förklaras med att föräldrarna inte bara möter avdelningens, klassens, eller 

fritids pedagoger utan även resurs, habilitering samt förskola/skolas ledning. Uppsatsen rubrik ”Det 

skall vara en gyllene medelväg” är funnen ur resultatet. Rubriken betyder att ett genuint möte sker 

mellan två personer. Den gyllene medelvägen skapas när pedagoger tar initiativ till att berätta om 

barnets dag samt att pedagoger anpassar pedagogik och miljö efter barnets behov och intressen. 

Uppsatsen ämnar till att ge pedagoger perspektiv på hur det kan vara för föräldrar att möta 

förskola/skola. Föräldrarnas berättelser kan ge pedagoger nycklar till hur de kan bemöta föräldrar 

på ett bra sätt. 
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Bakgrund 

I bakgrunden redogör jag för barnkonventionen, Hörselhabiliteringen och Habilitering & Hälsa, 

förskolas/skolas framväxt samt vad styrdokument säger om det professionella mötet. Därefter följer 

en tidningsartikel som handlar om mötet mellan förskola och föräldrar. 

Barnkonventionen

FN:s konvention om barns rättigheter även kallad barnkonventionen antogs av FN:s 

generalförsamling 1989 och konventionen skrevs under av Sverige 1990. Det innebär att Sverige 

har förbundit sig att följa konventionen folkrättsligt.  

Barnkonventionen utgår från att barndomen är värdefull i sig och att barn är en utsatt grupp i 
samhället med särskilda behov av omvårdnad och skydd, vilket också innefattar ett rättsligt 
skydd. På detta sätt har barnkonventionen blivit ett verktyg för att skapa ett samhälle som i alla 
sina delar utgår från ett tydligt barnperspektiv. Ett barnperspektiv, som innebär att kunna förena 
kraven på att barn och unga ska behandlas som mer sårbara än vuxna och ha tillgång till särskilt 
skydd och stöd, men samtidigt ses som kompetenta och resursstarka individer med rätt till 
delaktighet och inflytande i alla beslut som rör dem (Faktablad 1, 2006, s. 1, www.bo.se, 2011-
05-05).

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar i sin helhet och enligt artikel 4 bör den införlivas i 

kommuner och landsting. Enligt artikel 2 skall inget barn bli diskriminerad, det innebär att barn 

med funktionshinder skall göras delaktiga. Enligt artikel 3 skall barnets bästa alltid komma i 

främsta rummet. Det innebär att föräldrar och andra vuxna som har ett lagligt ansvar skall handla 

för barnets bästa, vad gäller personaltäthet, säkerhet, hälsa och tillsyn av barnet. För att det skall 

vara för barnets bästa behöver barnens röster höras, enligt artikel 12. Enligt artikel 5 och 18 har 

föräldrar ansvaret för barnet och de skall hjälpa barnet att få sina rättigheter samt att samhället skall 

hjälpa till med detta, genom att erbjuda bra förskola/skola. Enligt artikel 6 så har barnet rätt till liv 

och utveckling, vilket innebär att barnet har rätt till livsnödvändig medicin samt rätt till omvårdnad 

och kärlek. Enligt artikel 23 skall barn med funktionshinder kunna gå i skolan och familjen skall 

kunna få den hjälp som de behöver, samt att samhället skall lära om funktionshindret så att barnet 

kan få stöttning. (www.barnombudsmannen.se, 2011-05-05)

Barnkonventionen skall införlivas på alla nivåer i samhället, ytterst ansvarig är staten därefter 

kommuner och landsting och till sist förskola/skola som är denna uppsats fokus. 
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Beskrivning av Hörselhabiliteringen och Habilitering & Hälsa 

I studien nämner föräldrar mötet med Hörselhabilitering och Habilitering & Hälsa dessa 

verksamheter redogör jag kort för nedan. 

Hörselhabiliteringen 

Till Hörselhabilitering kan barn och ungdomar (0-20 år) som har hörselnedsättning och/eller 

tinnitus komma för att få information, råd och stöd. Hörselhabiliteringens arbete utgår från en 

helhetssyn, det innebär att man arbetar tillsammans med föräldrar/barn och ungdom och därigenom 

kartlägger vad barnet/ungdomen har för behov och önskemål. Det som Hörselhabiliteringen gör är 

att de anpassar hjälpmedel till hem/förskola/skola, det kan vara att ge råd om ljudmiljön, det ges 

även stöd kring kommunikation, hörsel, språk och tal. (www.karolinska.se 2011-06-01)

Habilitering & Hälsa 

Habilitering och Hälsa erbjuder stöd och råd till dem som har någon av dessa 

funktionsnedsättningar; utvecklingsstörning, motoriska eller rörelsehinder hos barn, autism, 

Asperger syndrom, ADHD, förvärvad hjärnskada, dövhet, flerfunktionshinder och dövblindhet 

(www.habilitering.nu 2011-06-01). 

Habilitering & Hälsa är en självständig resultatenhet inom Stockholms läns landsting. Vi är 
verksamma inom hela Stockholms län och vi erbjuder råd, stöd och behandling till barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, till exempel utvecklingsstörning, autism och 
rörelsehinder. Vi erbjuder också stöd till anhöriga och personal i barnets, ungdomens eller den 
vuxnes närmiljö (www.habilitering.nu 2011-06-01).

Habilitering och Hälsa arbetar för att anpassa miljön för den som är funktionsnedsatt, i syfte att 

göra miljön tillgänglig, detta görs med till exempel hjälpmedel. Målet är att personen som har en 

funktionsnedsättning skall känna att handikappet minskas eller försvinner när miljön anpassats. 

(www.habilitering.nu 2011-06-01)

Förskolans och skolans framväxt 

Förskolans framväxt började år 1854 med barnkrubborna, det uppstod ett behov under 

industrialismen när mödrarna lämnade hemmen för att arbeta. Barnkrubborna bedrevs av frivilliga 

och personalen var inte till en början utbildade. Barnens vistelse präglades av att bli uppfostrat av 
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personalen. Mödrarna kunde arbeta, men blev fråntagna fostransbiten av sina barn, tanken var att 

barnkrubborna skulle kompenserade hemmen. (Munkhammar, 2001)

År 1896 kom en annan form av institution, barnträdgårdarna. Denna verksamhet kom av ett 

annat sorts behov, att barnen skulle stimuleras inte uppfostras. Personalen utbildade sig inom 

Fröbelska pedagogiken, vilket innebar att personalen ledde barnet framåt i sin utveckling genom 

aktivitetspedagogik. Barnen fick skapa fritt, leka och arbeta med olika teman. Tanken var att 

barnträdgårdarna skulle komplettera hemmen. (Munkhammar, 2001)

Under 1800-talet växte två grenar av skolans historia fram, den ena var folkskolan en 

kommunal skola med en fostransroll, där tanken var att värna om ett bestående samhälle. Den andra 

var lärdomsskolan, en statlig skola som skulle fostra överheten med en tanke om att eleverna skulle 

bevara det bestående samhället. (Munkhammar, 2001)

Styrdokument 

Lgr 62 påtalar att skolan bör hålla sig orienterad om elevens hemmiljö och att föräldrarna bör ta del 

av verksamheten. Skolan ska ta initiativ till att samarbeta med hemmen. I Lgr 69 betonas att lärare 

ska ta hänsyn till att barn formas av sin uppväxtmiljö och att lärare hade till sin uppgift att så tidigt 

som möjligt ta kontakt med hemmen: 

Ju mer läraren vet om barnets förutsättningar och individualitet, om deras uppväxt- och 
studiemiljö samt levnadsförhållanden, desto större möjligheter har han emellertid att lösa sin 
uppgift (Lgr 69, s. 20). 

I Lgr 69 påtalas även att det var viktigt att lärare skulle ha en direkt kontakt med föräldrarna så att 

ett förtroende kunde byggas upp. Detta förtroende fick inte föras vidare till andra lärare av läraren, 

om inte föräldrarna givit sitt samtycke. Läroplanen gav direktiv för hur möten skulle ske, genom 

anordnade mottagningstider och i anordnade samtalsrum. Rummen skulle rustas med telefon så att 

även möten kunde ske telefonledes. Klassmöten var något som läraren skulle uppmuntra till att 

föräldrar skulle anordna. Skolan skulle även ge information via åhörardagar som skulle informera 

om skolans vardagliga arbete. Föräldramöten skulle arrangeras av skolan och broschyrer skulle 

skickas till hemmen med post, för att skolan skulle nå hemmen optimalt. Lgr 69 förespråkar att 

skolan skulle anordna en föräldraförening, som ett sätt att involvera och knyta föräldrar till skolan, 

man menade att föräldrar kunde anordna trevliga sammankomster så att skollivet skulle bli rikare. 

I Lgr 80 finns det på ett flertal ställen uttryck för vad läraren/skolan bör göra för att samarbeta 

med hemmen; föräldrarna bör få medverka, elever bör få vara med i enskilda samtal, flera 

kontaktformer som tillexempel klassmöten bör utvecklas och lärarna bör göra sig en bild av 
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föräldrars kunskaper. Läraren bör ta till sig föräldrars syn på sitt barn och kontakten bör vara fler än 

de två obligatoriska samtalen varje läsår. ”Om skolan skall kunna bidra till varje elevs positiva 

utveckling behöver den känna till elevens hela situation. Skolan bör därför hålla sig orienterad om 

elevens hemmiljö” (Lgr 80, s. 24-25). Här beskrivs även vad läraren/klassföreståndaren skall göra. 

Föräldrar skall få följa skolarbetet, samverkan skall ske, så att lärare och föräldrar kan diskutera 

barnets dag på skolan både regler och hur barnets fritid kan bli bättre. Lärare skall kunna ge en 

nyanserad bild av eleven, skolan måste söka upp föräldrarna och skolan har en skyldighet att ta 

kontakt med föräldrarna två gånger varje läsår. 

I Lpo 94 uttrycks att alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevers vårdnadshavare för 

att i samarbetet utveckla skolans innehåll och verksamhet. Lärare skall samverka med föräldrarna 

och ge information om barnets skolsituation, kunskapsutveckling och trivsel. Lärare skall även 

kunna informera om elevens personliga situation och då med hänsyn till elevens integritet. 

Lpfö 98 förklarar att förskolan skall komplettera hemmet och att förskolan skall samarbeta nära 

och förtroendefullt med hemmen. Förskolan skall vara tydlig i att informera om mål och innehåll så 

att föräldrar och barn kan få möjlighet till inflytande. Vidare skall alla som arbetar på förskolan visa 

respekt för föräldrarna, möjliggöra en tillitsfull mötesmiljö, föra fortlöpande samtal om barnets 

trivsel, utveckling och lärande i och utanför förskolan. Samt att ha utvecklingssamtal. Och beakta 

föräldrars synpunkter på verksamhet och planering. 

Lpfö 98 har reviderats 2010. Den reviderade upplagan har en tydlighet när det gäller vad 

förskollärares ansvar är, de ska göra föräldrar delaktiga i verksamheten och detta skall ske genom 

att förskollärare informerar om läroplanens mål och riktlinjer så att föräldrar kan få inflytande i 

verksamheten. Det finns även en tydlighet i att hela arbetslaget skall utveckla en tillitsfull relation 

med föräldrarna. Professionella möten skall äga rum kontinuerligt och genom utvecklingssamtal, 

där man talar om barnets tillvaro på förskolan, vad gäller trivsel och lärande både i verksamheten 

och utanför förskolan. 

Enligt Lgr 11skall alla som arbetar på skolan samverka med hemmen, detta för att skola-hem 

tillsammans kan utveckla innehållet och verksamheten i skolan. Läraren skall samverka och det 

innebär att läraren skall berätta för föräldrarna om deras barns skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling. Lärare ansvarar även för elevens sociala tillvaro och läraren skall iaktta 

respekt för elevens integritet. Det handlar om att skolan skall ses som ett stöd för hemmen i frågan 

om barnets fostran och utveckling. Därför krävs ett gott samarbete med hemmen. 

Det här är hur samhället menar att förskola/skola ska möta hemmen, hur ser det då ut på 

realiseringsarenan?
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Hur upplevs mötet mellan förskola-hem?

Nöjd (2010-08-13) skriver i Tidningen Förskolan om hur förskollärare upplever mötet. I artikeln 

medverkar föreläsaren Lotta Törnblom och hon beskriver att förskollärare är oroliga och att de 

våndas över att möta hemmen. Artikeln beskriver att förskollärare finner det svårt att bemöta 

föräldrar som bara ser sina egna behov och bara ser till sitt eget barn. Törnblom menar att 

förskollärare tenderar att gå ifrån förskolans uppdrag att följa läroplanens mål och riktlinjer och 

istället fokusera på ett tyckande om föräldrar, vilket inte är förenligt med uppdraget betonar 

Törnblom. För att ändra om fokus, behöver förskollärare reflektera över vad som utlöser deras 

tankar om föräldrarna så att de synliggör vilka föreställningar de har. 

För att skapa bra relationer mellan pedagoger och förälder behövs perspektivbyte. Det menar 

universitetslektorn Lars Erikson, han menar att pedagoger behöver gå utanför sitt eget perspektiv 

för att möta föräldern som en individ, då möjliggörs att mötet blir tillitsfullt (refererat i Nöjd, 2010-

08-13). Hur skall pedagogerna arbeta för att gå utanför sitt perspektiv? Hur kan man förstå 

bakomliggande tankar kring förhållningssätt och vad är viktigt att ha kunskaper om i mötet med en 

förälder till ett barn i behov av särskilt stöd? 
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Teoretisk bakgrund 

I kapitlet redovisas litteratur som beskriver mötet för att ge en vetenskaplig bakgrund till hur möten 

kan förstås. 

Förklaringsmodeller kring föreställningar om mötet 

Författarna Jensen och Jensen (2008) skriver att det är läraren som har ansvaret i mötet. Ansvaret 

kan beskrivas med att lärare behöver reflektera över sina egna handlingar och uppfattningar samt att 

vara medveten om att dessa ibland måste ändras i samspelet med föräldrar.

Läraren måste vara villig att undersöka mångfalden av perspektiv och röster när det gäller ett 
givet område. Hon eller han måste också kunna leda processer som potentiellt rymmer 
möjligheter för konflikter och hantera dem så att ingen kränks i förloppet (Jensen & Jensen, 
2008, s. 172).

Flising, Fredriksson och Lund (1996) har skrivit en handbok om hur föräldrakontakten kan bli 

bättre mellan förskola och hemmen. Författarna menar att det handlar om vilka föreställningar 

pedagoger och föräldrarna har när de möts i förskolan. Flising m.fl. menar att föreställningar går att 

förändra genom att pedagoger tar ett tydligt ansvar för att visa föräldrar verksamhetens mål och 

riktlinjer, detta gör att föräldrar kan omvärdera sina tankar och införliva nya betingelser för hur 

möten kan bli mellan förskola/skola-hem. Det finns tre frågor som författarna tar upp som viktiga 

att besvara till föräldrarna, dessa är: vad som lärs ut, varför det lärs ut och på vilket sätt det lärs ut. 

När pedagoger bemöter föräldrar med dessa tre frågor skapas ett tillitsfullt klimat, menar 

författarna. Flising m.fl. betonar även att det krävs reflexiva pedagoger, det handlar om att 

synliggöra värderingar och grundantaganden och kritiskt granska dem. Det kan handla om 

pedagogers tankar om vad föräldrar kan bidra med i verksamheten. Det kan även handla om att 

föräldrar bär på erfarenheter från tidigare möten med förskola/skola, som kan främja eller förhindra 

ett gott samarbete (a.a.).

Hornby och Lafaele (2011) har beskrivit i sin artikel en modell som visar på vad som utgör 

hinder för PI (parental involvement/föräldrars engagemang) med skolan. Modellen utgår från fyra 

nivåer; föräldrar-familj, föräldrar-lärare, barnens nivå och samhällsnivå. Jag har valt två av dessa 

nivåer, föräldrar-familj och föräldrar-lärare för att beskriva hur man kan tolka vad som påverkar 

mötet. Författarna menar att på föräldrar-familj nivån kan ett hinder för mötet med skolan vara att 
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föräldrar inte ser sig själva som aktörer i skolan. Med det menar författarna att föräldrars 

förförståelse är att deras ansvar endast är att se till att barnet kommer till skolan. Ett annat hinder 

kan vara att föräldrar har låg tilltro till sig själva, de anser att deras inblandning inte är relevant för 

barnets skolgång. Ett tredje hinder är att föräldrar inte tror på att det kan bli bättre för deras barn, de 

anser att det inte är meningsfullt för dem att bemöta skolan. Föräldrars erfarenhet av tidigare 

relationer med skolan är betydelsefulla menar Hornby och Lafaele. Om de har upplevt dåliga 

erfarenheter av mötet kan detta medföra hinder för att föräldrar skall vilja engagera sig med 

verksamheten. De föräldrar som tror på förbättringar är i gengäld positiva till att engagera sig med 

skolan. Modellen visar även att pedagoger som är positiva till att föräldrar engagerar sig främjar till 

goda möten. Hindren på föräldrar-lärare nivån beskriver författarna med att det handlar i huvudsak 

om att målet för mötet skiljer sig på vissa punkter, vilket kan utgöra hinder för samarbetet. Lärare 

vill identifiera vilken hjälp föräldrar kan bidra med när det gäller skolarbetet, medan föräldrar vill 

veta hur och med vilka metoder lärare använder när de utbildar deras barn. Läraren vill samtala med 

föräldrarna om hur barnet har det i hemmets miljö och därigenom identifiera svårigheter som kan 

relateras till skolarbetet, medan föräldrar vill veta hur det går för deras barn i skolan, samt få svar 

på ifall läraren har upptäckt några svårigheter. 

These differences in goals create conflicts which limit the type and practices, and result in 
frustration as each party seeks to maximize its own agenda, independent of and often in 
opposition to that of the others. Understanding these underlying and typically covert agendas 
provides an example of the influence of the complex context in which PI occurs (Hornby & 
Lafaele, 2011, s. 45).

Eriksons (2004) beskriver fyra principer för att problematisera vad relationen mellan föräldrar och 

skola kan innebära; brukarinflytandets princip- valfrihetsprincip-, partnerskaps- och isärhållandets 

princip. De tre första principerna handlar om att se hem-skola som två likartade institutioner, den 

fjärde principen handlar om att se hem-skola som två olikartade institutioner.

Principerna är preliminära och prövande i den meningen att de försöker visa på några olika 
tänkbara och huvudsakliga innebörder av relationen mellan föräldrar och skola, som kan alstra 
nya sätt att se på vad relationen kan betyda (Erikson, 2004, s. 20).

För att se på hur man kan förstå bakomliggande föreställningar om hur skola möter hemmen, så 

behövs en modell för att tolka vilka förutsättningar som ges till föräldrarna. I denna studie används 

partnerskap- och isärhållandets princip för att tolka relationen mellan föräldrar och pedagoger. 

Partnerskaps principen strävar efter en tvåvägskommunikation, där föräldrar intar en roll i 

diskussionsgrupper, föräldrar ses som hjälpare och rådgivare. Isärhållandets princip är när lärare 

och föräldrar ser skola och hem som åtskilda och med olika ansvar. Principen ser på det som 

avviker när man jämför den med de tre övriga principerna. Det kan förklaras med att det finns ett 
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glapp emellan hemmet och förskola/skola, det är det glappet som kan förklara ”isärhållandet”. 

(Erikson, 2004) 

Preventivt arbete 

Höstfält (2007) har skrivit en rapport om verksamheten Guldsitsen som arbetar för ett preventivt 

värdegrundsutvecklande arbete i förskolor och skolor. Guldsitsens grundare Magnus Waller och 

Tommy Jurdell föreläser för pedagoger om hur Guldsitsen arbetar preventivt för att skapa goda 

relationer mellan hem och förskola/skola. Ett förebyggande arbete handlar om att se vad som 

skyddar och vad som utgör risker. En skyddande faktor handlar om att skapa tillit, ömsesidighet och 

dialog mellan pedagog och förälder (Guldsitsen, 2006). Och riskfaktorer är när det endast är en 

person som talar i mötet och när de som möts blir misstänksamma mot varandra (a.a.). Faktorerna 

kan även förklaras med begreppen partnerskap och paternalism. Höstfält (2007) beskriver att 

begreppet paternalism handlar om ett förgivettagande, där man ser familjefader som ansvarig för 

ekonomin och modern för hemmet. När man talar om begreppet paternalism ur ett förskole/skol 

perspektiv innebär det att pedagogerna vet bäst. I det senmoderna samhället förskjuts tanken mot 

begreppet partnerskap där envar tar initiativ, samt att det goda är till för några få istället för till alla 

(a.a.). I partnerskap kommer man fram till i dialogen hur skola-hem kan komplettera varandra 

(a.a.). För att pedagoger skall skapa en dialog räcker det med en enda fråga till föräldern menar 

Waller (Guldsitsen, 2006). I dialogen kan pedagogen ge föräldrar mandat genom att låta föräldrar 

berätta om hur de ser på barnets skolgång, tillsammans gör pedagogen och föräldrar 

överenskommelser för hur läraren kan möta familjen/barnet (Höstfält, 2007). Sociala relationer kan 

bara den enskilde bestämma om, vi bestämmer själva vilka vi vill umgås med skriver Höstfält. När 

mötet inte fungerar kan det bero på paternalism, det krockar i värderingar mellan föräldrar och 

förskola/skola (a.a.). Men hur ser det då ut när det gäller att tolka hur pedagoger förhåller sig i sitt 

arbete med hemmen? Arbetar de paternalistiskt genom att kompensera hemmen och förmedla att de 

vet bäst eller arbetar de genom partnerskap där de kompletterar hemmen och lyssnar till 

föräldrarna? 

Verksamhetens och föräldrars ansvar 

Andersson (1999) tar upp detta ämne och hon utgår från kapitel 6 i föräldrabalken. Kapitel 6 

handlar om att det är föräldrarnas ansvar att tillgodose barnets behov och barnets personliga 

12



förhållande, samt att ansvara för att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.  Enligt 

läroplanen för grundskolan: ”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling” (Lgr 11, s. 6). Andersson menar att ansvarstolkningen kan vara otydlig för 

lärare, hon beskriver lärare som tyckt synd om barnet och därmed utövat kompensatoriska åtgärder. 

Detta diskvalificerar föräldrar, menar Andersson. Detta kan jämföras med hur Höstfält (2007) 

förklarar paternalism, att läraren vill kompensera hemmet. Andersson (1999) betonar att lärare 

alltid skall respektera föräldrars val av uppfostran (se även Sivertun i inledningen). 

Att respektera föräldrar kan även ses i hur barnet upplever mötet ” Då mina föräldrar förolämpas, 

upplever jag det som om jag själv blivit förolämpad” (Gren, 2007, s. 197). Gren (2007) beskriver 

yrkesverksammas roll inom förskola/skola, att det är lärares ansvar att skapa ett bra möte, där denne 

skall lyssna, visa ödmjukhet och lägga prestigen åt sidan. När lärare bemöter föräldrar med att 

lyssna och genom ödmjukhet så kan föräldrar bli trygga i kontakten med läraren, menar Gren. Gren 

beskriver även hur föräldrar kan känna sig när de upplever en underlägsenhet gentemot 

verksamheten, det handlar om att föräldrar inte vågar säga sin mening, i tron om att deras barn skall 

få lida av detta. Det kan handla om funderingar kring; är jag tjatig? tycker de att jag är hönsig? Som 

lärare ska man vara tydlig menar Gren, därför att alla föräldrar kanske inte frågar, en tydlighet som 

visar vilket ansvar skolan har, och vilket ansvar föräldrarna har. 

Etiska åtaganden i förskola/skola 

Gren (2007) beskriver tydligt vad som ingår i yrkesrollen och vad som inte gör det. Jag finner detta 

viktigt att ta upp eftersom det pedagoger uttrycker bakom föräldrars ryggar, skapar värderingar om 

föräldrarna. Gren tar upp det som ligger utanför yrkesrollen, med det menar hon att det finns 

punkter som man behöver beakta när man talar om föräldrar. Gren tar exempelvis upp att 

pedagoger tycker synd om ett barn som behöver vara på förskolan när barnets förälder valt att ligga 

och sola nere vid stranden under dagen. Detta är ett privat värderande menar Gren och det är inte 

förenligt med yrkesrollen, det som är förenligt är att ge barnet en god vistelse på förskolan, betonar 

Gren.

Kommunikation i mötet 

Författarna Colnerud och Granström (2002) beskriver lärares yrkesspråk som består av 

vardagsspråk och ett metaspråk. Dessa två språk skiljer sig ifrån varandra, vardagsspråket används 
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för att beskriva en situation som uppstått i verksamheten. Det kan vara en konflikt som beskrivs 

genom betraktarens upplevelser, känslor och iakttagelser av vad de inblandade i konflikten sade och 

gjorde. Metaspråket beskriver författarna med att pedagoger har hypoteser om varför situationen 

blev kaotisk samt att pedagogerna reflekterar över sina åtgärder för att identifiera vad som fungerar 

i verksamheten och vad som inte gjort det, för att finna nya vägar i praktiken. Metaspråket handlar 

om att kunna förklara syften och planer i praktiken. 

Ett annat sätt att tolka vad som kommuniceras i mötet beskriver Markström (2005) i sin 

avhandling, den handlar om vad som uttrycks i utvecklingssamtal. Markström har funnit att 

samtalet har fyra funktioner: rapportering, information, examination och planering.

Hur utvecklingssamtalet används av parterna – rapportering, utbyte av information, 
examination av och planering för barnets fortsatta utveckling samt parternas 
självrepresentationer – visar att det sker ett aktivt skapande av barnet men också av 
institutionen (Markström, 2005, s. 137).

Rapportering förklarar Markström med att pedagogen informerar föräldern om barnets agerande 

och handlande på förskolan. Att utbyta information handlar om att informera varandra om olika 

situationer eller om andra pedagoger som barnet förhåller sig till. Det kan vara att pedagogen frågar 

föräldern om vad barnet säger om förskolan hemma, eller att förälder frågar om 

personalsituationen. När det gäller examination, handlar det om normalitet och jämförelse, en tanke 

om vad ett barn i en viss ålder skall kunna. Planeringen handlar om det fortsatta livet på förskolan, 

hur det skall utformas. Pedagogen och föräldern jämför sina bilder av barnet och Markström 

beskriver att man tycks söka en likvärdig bild av barnet, istället för att driva igenom sitt perspektiv 

på barnet. Slutsatsen är att pedagoger och föräldrar sökte en likvärdig bild av barnet, är det likadant 

i skolan? 

Föräldrars perspektiv på risk och skyddsfaktorer  

För att få en inblick i hur det ser ut i mötet mellan skola och hem har Andersson (2004) intervjuat 

40 föräldrar till elever som går i skolan. Författarens avsikt med intervjuerna var att ur ett 

föräldraperspektiv ge lärare förståelse för hur dessa föräldrar upplever relationen dem emellan. 

Föräldrars berättelser behövs för att se vad som gör att föräldrar ser positivt på skolan, det ger 
kunskap om vad som fungerar bra. Och de berättelser om när det inte fungerat kan ge förståelse 
för svårigheterna (Andersson, 2004, s. 23).
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Det som Andersson (2004) kom fram till i intervjuerna där mötet fungerat bra var att föräldrarna 

beskrev möten som präglats av ömsesidig respekt. Det handlade om att föräldrar inte vill känna sig 

underlägsna i sin föräldraroll, de önskade en jämlik relation. Föräldrarna ville i mötet känna 

bekräftelse av lärare, med det menade föräldrar att läraren skulle tillskriva föräldern kompetens. Det 

handlade även om att föräldrar ville bli sedda i det dagliga mötet med skolan. Föräldrarna ville att 

läraren skulle lyssna till dem, eftersom de är experter på sina barn. Föräldrarna ville bli delaktiga, 

de ville att lärare informerade dem om både det som fungerat och det som inte fungerat. Många 

föräldrar i Anderssons studie var nöjda, men Anderssons studie tar även upp de möten som inte 

fungerat. Föräldrar beskriver möten där de fått kämpa för sitt barn. Här beskrivs att mötet präglats 

av en kamp om vems ”bild” av barnet man skall förstå som den riktiga, förälders eller lärares. 

Denna kamp tillintetgjorde att respekten kunde ta fäste i relationen hem-skola. Föräldrar kände att 

de inte blev respekterade av lärare och att det fanns fördomar kring deras föräldraroll, att det var 

föräldern som är bärare av problemet, inte deras barn. Dessa bemötanden har flera föräldrar till barn 

som har dyslexi berättat om. Andersson sammanfattar i slutet av boken, vad hon fått vetskap om 

genom intervjuerna med föräldrarna:  

[…] skolans beredskap att ta emot alla barn är helt oacceptabel. Ingen förälder och inget barn 
borde få uppleva de svårigheter som föräldrarna beskrivit i mina intervjuer (Andersson, 2004 s. 
233).

Hur kan dessa fördomar reduceras? Ett sätt kan vara att sätta sig in i hur det kan upplevas att 

få ett barn med en eller flera funktionsnedsättningar. 

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning 

Under denna rubrik redogör jag för två avhandlingar och en uppsats som handlar om hur det kan 

vara att få ett barn med en eller flera funktionsnedsättningar. Avhandlingarna och uppsatsen 

beskriver hur föräldrar upplevt mötet med professionella och med förskolan. 

Lindblad (2006) har i sin studie intervjuat 39 föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och 

9 professionella ifrån olika verksamheter. Lindblads avhandling innehåller fyra delstudier; 

innebörden av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning, innebörder av att få stöd av  

professionella, innebörder av att vara professionell stödjare och innebörder av informellt stöd. 

Jag har valt att redogöra för den första och den andra delstudien; innebörden av att vara  

förälder till ett funktionsnedsatt barn och innebörder av att få stöd av professionella för att 
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beskriva föräldrars berättelser om hur det kan vara att bli förälder till ett funktionsnedsatt barn och 

hur mötet med professionella upplevdes. 

Lindblad beskriver i sitt resultat i den första delstudien; innebörden av att vara förälder till ett  

barn med funktionsnedsättning att föräldrar upplevt en omtumlande tid i samband med att de fick 

reda på barnets funktionsnedsättning. Denna upplevelse förde med sig att föräldrar började fundera 

över viktiga värden i livet och det förändrade föräldraskapet. I det dagliga livet strävade föräldrar 

efter att göra det bästa för barnet ” I denna strävan ingår att konfrontera den oro, osäkerhet och 

rädsla i nuet och för framtiden som är relaterad till barnets funktionsnedsättning och vården av 

barnet” (Lindblad, 2006, s. 30). Lindblad beskriver att föräldrar får konfronteras med hur andra 

personer ser på deras barn. Föräldrar upplevde att en del personer såg på deras barn som mindre 

värda än ett friskt barn. Föräldrar fick även uppleva det motsatta;

Andra personer som föräldrar upplever uppskattar och värderar deras barn som ett barn med ett 
inneboende värde, ger en styrka i strävan att göra det bästa för barnet (Lindblad, 2006, s. 30-
31).  

I Lindblads (2006) andra delstudie; innebörder av att få stöd av professionella visar att mötet 

mellan förälder och professionella har en stor betydelse för hur tillit mellan föräldrar och 

professionella byggs upp. Om föräldrars möte med professionella handlat om att bli bekräftad som 

barnets vårdare i meningen att de är föräldrar som har kunskaper och iakttagelser om barnet, blir 

mötet tillitsfullt. Och därmed upplevde föräldrar att de fått stöd. Men om mötet präglats av det 

motsatta, att de blivit negligerade blev mötet tillintetgjort, föräldrar började misstro de 

professionella. ”Att bli ignorerad som barnets vårdare ger upphov till känslor av maktlöshet och 

underlägsenhet, men också till ilska mot de professionella” (Lindblad, 2006, s. 31).

Lundström (2007) har i sin avhandling intervjuat 30 föräldrar till funktionsnedsatta barn, i 

studien beskriver Lundström föräldrars upplevelser av mötet med de professionella. Lundström 

beskriver hur de första känslorna var när föräldrarna fick veta av professionella att deras barn hade 

en funktionsnedsättning. Det var många mammor som kände sig övergivna, situationen upplevdes 

som att de professionella inte brydde sig eller att känslan var att de var på väg – att de inte tog sig 

tid, eller inte ville ta sig tid. Pappornas upplevelser var att de professionella inte behandlade dem 

med respekt. Det handlade om att inte bli talad till, att de professionella inte bemötte föräldern. En 

annan upplevelse var att bli utelämnad, de professionellas sätt att förmedla funktionsnedsättningen 

spelade stor roll för hur känslan av att bli sedd och respekterad skulle formas. Det fanns även 

professionella som gav hopp till familjen beskriver Lundström, föräldrarna upplevde att de i mötet 

fick känslor av att, det ordnar sig. Bilden av diagnosen blev i mötet i stället en familjebild, där 

barnet lyftes fram och där föräldrarna fick uppleva att det fanns en framtidsidé. 
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När sedan barnet blir äldre och börjar förskolan sker nya möten, dessa möten har Congui 

(2010) beskrivit i sin uppsats på avancerad nivå. Congiu har intervjuat fyra mammor som har barn i 

behov av särskilt stöd för att undersöka hur de upplever mötet med förskolan. Congiu kom fram till 

att föräldrarna i studien var övervägande nöjda med bemötandet, den dagliga kontakten beskrev 

föräldrarna som det absolut viktigaste, de ville höra hur dagen hade varit. Föräldrarna beskriver att 

de fått förtroende för pedagogerna när de litat på föräldrars kunskaper om barnet. När mötet inte 

fungerat har det berott på att förälder och pedagog har haft olika uppfattningar om barnet, eller att 

pedagogen saknat kompetens. Detta har lett till att barnet inte fått det stödet som de behövt. Studien 

visar att föräldrar hanterat svårigheter i mötet på olika sätt, en del har bytt förskola medan andra har 

valt att ta upp problemet med en pedagog. Föräldrarna i studien önskar att pedagogerna skall ha 

förståelse för att det finns perioder i livet som kan vara jobbiga när man har ett barn i behov av 

särskilt stöd. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på vilka upplevelser, känslor och tankar som föräldrar till barn i 

behov av särskilt stöd har i mötet med förskola/skola. Samt att undersöka hur det kan upplevas att 

vara förälder till ett barn i behov av särskilt stöd. Föräldrars berättelser ämnar bidra till att 

undersöka vad som fungerar och vad som inte gör det i mötet. Kunskapen som kommer av att 

lyssna till föräldrarna syftar till att hjälpa pedagoger att möta föräldrar på ett bra sätt. 

Frågeställningar i studien är: 

• Vad känner, upplever och tänker föräldrar i mötet med förskola/skola? 

• Vad anser föräldrar att pedagoger behöver tänka på i mötet med föräldrar?

• Vilka känsloupplevelser beskriver föräldrar som har barn med funktionsnedsättning? 
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Metod 

I detta kapitel presenterar jag vilka metoder jag har valt för att komma fram till studiens resultat. 

Val av forskningsmetod 

Det finns två olika ansatser för att samla in data i en forskningsprocess, den ena är den kvantitativa 

och den andra är den kvalitativa. Den kvantitativa ansatsen är när man sammanställer till exempel 

enkäter, experiment, test eller prov som utmynnar i numeriska observationer. Den kvalitativa 

ansatsen innebär att forskaren själv befinner sig tillsammans med personen som kan besvara 

forskningens frågeställningar (kvalitativ metod. http://www04.sub.su.se:2094/lang/kvalitativ-

metod, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-06-01).

Eftersom mitt intresse var riktat mot att ta reda på föräldrars upplevelser, känslor och 

tolkningar av mötet valde jag att intervjua föräldrar, vilket är att utgå från en kvalitativ ansats. Mitt 

intresse är riktat mot föräldrars enskilda berättelser, där jag inte söker en generell sanning, utan var 

och ens specifika sanning. Backman (2008) betonar tre begrepp som utmärker kvalitativ ansats; 

innebörd, kontext och process. Innebörd beskriver Backman med: 

[…] att man intresserar sig för hur individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande 
verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter – hur livet och omvärlden får 
(har) mening (Backman, 2008, s. 54). 

Med kontext menar Backman ”[…] att man företrädesvis studerar människan i `real-life`-situationer 

– naturalistiska studier – inte i experimentella artificiella laboratoriesituationer” (s. 54). Och med 

processer ” Skeenden, förlopp dvs. processer karakteriserar det kvalitativa perspektivet snarare än 

produkter och resultat, som vi återfinner i det traditionella paradigmet” (s. 54). 

Fenomenologisk och hermeneutisk forskningsansats 

En forskningsansats innehåller filosofiska grundantaganden av ontologiskt och epistemologiskt 

slag, dvs. antaganden om vad verklighet och kunskap är (Bengtsson, 2005, s. 34).
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Detta kan förklaras med bilden nedan som har två antaganden, det första är att vi ser en vas, det 

andra är två människor som ser på varandra (Bengtsson, 2005).

 (Figur 1)

Forskning av empirisk grund där man i mötet samlar in fakta för sin studie speglar detta 

komplicerade fenomen. Fenomenologins tillvägagångssätt för att samla in data är att ” […] studera 

världen i sin fulla konkretion som den visar sig för lika konkret existerande människor ” 

(Bengtsson, 2005, s. 37). Denna studie utgår ifrån att föräldrar är experter på sitt barn och sina egna 

liv. Därför vill jag få tillgång till föräldrars berättelser om hur de upplever sitt varande i livsvärlden 

i mötet med förskola/skola. Uppsatsens fenomenologiska ansats är utgångspunkten för hur jag har 

valt att förhålla mig i intervjuerna dvs. att lyssna till föräldrars berättelser förutsättningslöst. En 

fenomenologisk ansats behöver kompletteras av en tolkande ansats som kan beskriva föräldrars 

levda erfarenheter (Lindseth & Norberg, 2004, refererat i Lindblad, 2006, s. 22). Den 

fenomenologiska och tolkande hermeneutiska ansatsen redovisas nedan.

Bengtsson (2005) skriver att begreppet livsvärld i modern tid kommer av fenomenologins grundare 

Edmun Husserl. Begreppet fenomenologi strävar efter att `gå tillbaka till sakerna själva` vilket är att 

inta en reflexiv inställning till människans egna upplevda livsvärld, att man kan undersöka världen 

bortom våra förgivet-taganden. ”Genom reflektion har vi möjlighet att höja oss över det naiva, 

vidga våra horisonter” (Claesson i Bengtsson, 2005, s. 137). Det betyder att om forskaren skall se 

fenomenet så måste han vända sig till den vardagliga upplevelsen. Bengtsson förklarar att det 

handlar om att lyssna till beskrivningar av subjektets livsvärld. Bengtsson menar att begreppet 

fenomen uppstår i en människas medvetande när hon/han upplever ett fenomen ”[…] av särskilt 

intresse att det inte kan finnas något som visar sig utan att det finns någon som det visar sig för” 

(Bengtsson, 2005, s. 12). Bengtsson förklarar även hur forskaren skall ställa sig i mötet, det handlar 

övergripande om att inte döma eller tro sig veta hur subjektet upplever ett fenomen. Livsvärlden är 

social och historisk (Bengtsson, 2005). Det betyder att livsvärlden innefattar människans hela 

existens i alla sammanhang om hur människan organiserar och kommunicerar livet. Existensen för 

subjektet bildar hennes/hans horisont (a.a.). I horisonten finns inga enskilda tankar, känslor och 

upplevelser, för allt i ens värld hänger ihop med en annan händelse, känsla och/eller tanke (a.a.). 

Det betyder att alla människor har en horisont, både den som berättar och den som lyssnar till 

berättelsen. Enligt hermeneutiken kan forskaren aldrig förmedla en livsberättelse helt objektivt, 
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eftersom alla människor har en egen horisont och en tolkning sker genom var och ens horisont 

(hermeneutik. http://www04.sub.su.se:2094/lang/hermeneutik, Nationalencyklopedin, hämtad 

2011-06-01). 

Tolkaren närmar sig alltid det föremål han vill förstå – vare sig det är ett diktverk, ett filosofiskt 
system, en religion eller en kultur – med en förförståelse. Han befinner sig redan inom en 
tradition, han omges redan av en horisont som bestämmer och begränsar hans förståelse (Hans-
Georg Gadamer. http://www04.sub.su.se:2094/lang/hans-georg-gadamer, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2011-06-01). 

Jag använde mig av fenomenologin under intervjuerna vilket innebar att jag förutsättningslöst 

lyssnade till föräldrars berättelser. Hermeneutiken användes när jag tematiserade resultatet. 

”Fenomenologin får tillhandahålla det beskrivande elementet och hermeneutiken det tolkande” 

(Lundström, 2007, s. 82). 

Intervjumetod 

Eftersom jag valt att studera föräldrars upplevelser, känslor och tankar för att bygga upp förståelser 

för enskilda individers livsvillkor, valde jag både fenomenologiskt tänkande och en kvalitativ 

reflexiv intervjumetod (Thomsson, 2010). Reflexiv innebär enligt Thomsson att noggrant överväga. 

Det handlar om att allt går att ifrågasätta och ingenting är självklart. Med det menar jag att när 

föräldrar beskrev en situation så använde jag mig av öppna frågeställningar under intervjuerna, 

föräldrarnas svar blev då detaljerade och på detta sätt fick berättelserna ett djup som gjorde att jag 

kunde få förståelse för varje informants livsvärld. Från fenomenologin har jag förhållit mig öppen 

med inställningen att föräldrar är experter på sitt barn och att jag inte har kunskaper om deras 

livsvärld. Och genom Thomssons reflexiva metod strävat efter att få veta mera om mötet. 

När man gör en reflexiv undersökning skall man redovisa sina tidigare erfarenheter kring det 

man forskar kring, eftersom forskarens förförståelse påverkar. Förförståelse är vad vi upplevt och 

det vi tar till oss, dessa fenomen blir byggstenar, det handlar om större helheter och mindre bitar 

(Thomsson, 2010). Min förförståelse har jag genom mitt yrkesverksamma liv som barnskötare i 17 

år, jag är mamma till tre barn, varav ett av dem är i behov av särskilt stöd. Samt att jag utbildar mig 

till lärare. Förförståelsen är rörlig menar Thomsson vilket betyder att när man tillfogar de mindre 

bitarna (det som är okänt) till den större helheten i en intervjusituation uppstår en rörelse emellan 

förståelse och förklaring och därmed kan högre förståelse skapas.
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Urval 

För att ta reda på om det fanns något intresse hos föräldrar att bli intervjuade började jag med att 

sondera mitt syfte, cirka sex månader innan uppsatsen skulle börja skrivas. Det gjordes dels på 

Stockholms universitet genom att jag berättade om mitt syfte till kurskamrater och därigenom 

erbjöds sig en informant att medverka. Och dels till bekanta som jag kommit i kontakt med under 

tiden som yrkesverksam barnskötare. I detta första skede hade mitt syfte en annan vinkling än vad 

den fick till slut. Mitt syfte var då att rikta mig till föräldrar till barn som vid diagnos gjort en 

förflyttning från förskola/skola till special- förskola/skola, för att ställa frågor kring mötet. 

Responsen från de två föräldrarna var positiv och jag lovade att höra av mig i mars-april. Men det 

var inte helt lätt att få tillträde till fältet, jag fann helt enkelt inte tillräckligt med informanter. Denna 

insikt fick mig att förskjuta blicken en aning till att fråga föräldrar till barn i behov av särskilt stöd 

om deras upplevelser, känslor och tankar i mötet med förskola/skola. De föräldrar som var 

tillfrågade innan frågeställningen ändrades, frågade jag igen och de valde fortfarande att medverka. 

Det var dock inte tillräckligt med informanter, så jag fortsatte att sondera frågan enligt 

”snöbollsmetoden” (Thomsson, 2010). Att använda sig av ”snöbollsmetoden” innebar att jag 

frågade en väninna som i sin tur kände till en familj som hon kunde fråga ifall de ville medverka, de 

tackade ja och jag fick ett telefonnummer att ringa. Efter detta tillfrågades ytterligare två 

informanter, dessa hade jag kännedom om via yrket som barnskötare, även de tackade ja till att 

medverka. Informanternas barn var i åldrarna 3-9 år vid intervjutillfällena. Barnen går i förskola, 

specialförskola, förskoleklass, särklass och i grundskolan. Barnen har olika funktionsnedsättningar; 

Downs syndrom, diabetes, autism, muskelsvaghet och dyslexi.

Tillvägagångssätt och datainsamling 

Eftersom ett samtal var målet med intervjuerna bandades alla intervjuer, syftet med diktafonen var 

att jag kunde spela in alla intervjuer istället för att anteckna. 6 föräldrar intervjuades vid 5 

intervjutillfällen. Vid 4 tillfällen intervjuades enbart mammorna och vid det femte intervjuades både 

mamman och pappan. 

När jag samlat in 6 informanter, började jag med att ringa dem för att boka tid. Jag var öppen 

med att de helt och hållet fick bestämma både veckodag, tidpunkt och var vi skulle träffas. Min 

tanke var att det skulle vara så lätt som möjligt för informanterna att delta. Fyra informanter valde 

en dag på helgen och två valde en vardag. En informant ville att vi skulle träffas på ett café, två 

ville att jag skulle komma hem till dem och två valde mitt hem. Mitt nästa steg var att sammanfatta 
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ett brev till informanterna med mina kontaktuppgifter, syftet med examensarbetet och information 

om deras rättigheter som informanter (se bilaga 1). Därefter ville jag göra en provintervju, vilket 

Thomsson (2010) rekommenderar. Provintervjun gjordes via telefon med en studiekamrat som har 

ett barn som inte har någon diagnos men där förskolan initierat till att flickan är i behov av särskilt 

stöd. Provintervjun gjorde att jag fick en föraning om hur ett samtal kring ämnet mötet med 

förskola/skola kunde tas emot av en förälder. Jag upplevde att provintervjun gick bra och att det 

fanns mycket att berätta om. 

Alla intervjuer började med att informanterna fick berätta om familjen och hur de märkte att 

det var något speciellt med deras barn. Därefter flöt samtalet på och under tiden som berättelsen 

växte fram frågade jag föräldrarna vilka upplevelser, känslor och tankar föräldrarna haft i mötet 

med förskola/skola. Det innebar att när till exempel föräldern beskrev en känsla i mötet så frågade 

jag informanterna vad denne menade med ”frustrerande”, ”bra”, ”jobbig” etcetera. Min känsla som 

jag haft i intervjuerna har varit att föräldrarna funnit mitt syfte intressant och viktigt. Den 

uppfattningen fick jag dels när jag berättade om vad uppsatsen syftade till ”Vilket intressant ämne” 

och en annan mamma sade, ”Det är så roligt att få prata om sitt favoritämne” dvs. att prata om sitt 

barn. Intervjuerna var olika långa från 40 till 90 minuter, det blev sammanlagt cirka 6 h inspelat 

material. Efter varje intervju transkriberades det sagda orden till skriven text, vilket blev 21 sidor 

dataskriven text. Transkriptionerna analyserades och datainsamlingen tematiserades för att få 

ordning på vilka mönster, likheter och skillnader jag kunde urskilja ur texterna (Ahlberg, 2009; 

Repstad, 2007). Det innebar att jag lyssnade till inspelningarna och läste igenom transkriptionerna 

flera gånger för att leva mig in i var och ens berättelse. Därefter gjordes i första hand en tolkning av 

föräldrars berättelser, vilket blev studiens presentationer av barnen, detta för att läsaren skulle 

kunna få sig en bild av hur livet kan vara föräldrar när ens barn har en funktionsnedsättning. 

Därefter började ett arbete med att tematisera det som föräldrar hade pratat om i intervjuerna. Det 

första temat som jag fann var att föräldrar beskrev det första mötet med förskola/skola. Det andra 

temat var att föräldrar berättade om vad som var positivt i mötet med pedagoger. Det tredje temat 

handlar om negativa upplevelser i mötet med ledning och pedagoger. Det fjärde och sista temat 

viktigt beskriver min tolkning av vad jag funnit att pedagoger behöver tänka på i mötet med 

föräldrar. 

Pålitlighet och giltighet 

Pålitlighet innebär att läsaren ska kunna följa forskningsprocessen och att forskarens 

tillvägagångssätt tydligt beskrivs i uppsatsen. ”Det handlar om hur exakt och väl fungerande 
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mätinstrumenten är, hur pålitlig och precis information man fått fram och om man lyckats 

genomföra analysen utan felaktigheter och brister” (Repstad, 2007, s. 151). I förekommande studie 

har jag beskrivit hur jag fått fram data samt att föräldrars berättelser har spelats in med diktafon, 

vilket tillfört studien en exakthet i att kunna citera föräldrarna i resultatet. 

Giltighet innebär att uppsatsens syfte har besvarats, ”Kan den empiriska delen av 

undersökningen belysa den frågeställning man vill ha klarhet i?” (Repstad, 2007, s. 151). 

Föräldrarna fann syftet för studien viktigt och intressant, vilket gav studien berättelser kring hur 

föräldrar upplevt tiden då fick vetskap om barnets funktionsnedsättning samt berättelser kring olika 

mötessituationer. Berättelserna gav studien ett mångsidigt material som kunde besvara 

frågeställningarna. 

Forskningsetiska principer

Under hela arbetet med studien har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer (2002); informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera om syftet med forskningen samt hur 

informanterna kan få kontakt med forskaren samt vilka vinster forskaren tror att undersökningen 

kan ge. Informationen som informanterna fick av mig var att jag berättade att jag skrev mitt 

examensarbete vid specialpedagogiska institutionen och att syftet var att få föräldrars upplevelser, 

känslor och tankar kring mötet med förskola/skola, för att söka förståelse för vad som fungerar och 

vad som inte gör det i mötet. Jag berättade att deras medverkan var helt frivillig och vid 

intervjutillfället fick informanterna ett brev av mig (se bilaga 1) där kontaktuppgifter till mig, syfte, 

etiska regler samt att uppsatsen var en offentlig handling som alla kunde läsa på databasen Diva. 

Samtyckekravet innebär att forskaren skall göra informanterna medvetna om sin 

bestämmanderätt i undersökningen. Det innebär att forskaren talar om att det är frivilligt att delta 

och att de kan avsluta samarbetet närhelst de önskar. Samtliga föräldrar ville medverka, därmed 

uppfylldes principen om samtycke.  

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren skyddar informanternas identiteter genom att 

fingera namn och bostadsort. Samtliga intervjuer spelades in på diktafon, vilket alla föräldrar 

accepterade, jag betonade att det bara var jag som lyssnade av inspelningarna och att de raderades 

efter transkription.  Vid transpositionen avkodades identiteter och orter.

24



Nyttjandekravet innebär att forskaren informerar om att intervjuerna endast är till för 

forskningsändamålet, vilket är mitt examensarbete vid specialpedagogiska institutionen på 

Stockholms universitet.  
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Resultat

De fem intervjuerna presenteras nedan, samtliga namn och orter är fingerade av etiska skäl. Kapitlet 

börjar med att presentera föräldrarnas berättelser kring deras barns funktionsnedsättning, barnen är 

mellan 3-9 år. Genom presentationerna kan läsaren få en inblick i vilka känsloupplevelser 

föräldrarna upplevt i samband med att de fick kännedom om funktionsnedsättningen, vilket ger en 

helhetsförståelse för deras livsvärldar. Efter föräldrarnas presentationer följer de teman som jag 

funnit i intervjuerna, dessa teman är; 

• Ett första möte – här beskrivs: vilka föreställningar man kan ha innan man mött förskolan, 

mötet med ledningen, ett ”första hands möte” vilket är när föräldern har en dialog med 

pedagog/resurs och till sist ett ”andra hands möte” som beskriver hur det kan bli när 

föräldrar inte bjuds in till dialog med förskola/skola

• Positivt – här beskrivs vad som fungerar i mötet

• Negativt – här beskrivs vad som upplevdes som svårt i mötet

• Viktigt – vad som är viktigt att tänka på för pedagogerna 

Presentation 

Mamma och pappa till Edvin

När Edvin kom till världen så gick allting jättebra, föräldrarna hade fått sitt första barn och allting 

kändes bra. Så kom den dagen då föräldrarna och Edvin skulle träffa läkaren för kontroll innan 

hemfärd ifrån BB, föräldrarna såg hur läkaren tog i deras barn och de uppfattade en fundersamhet 

ifrån läkarens sätt att agera. Föräldrarna förstod inte, deras känsla var att allt var perfekt och jättebra 

med deras son. Det som hände sedan var att läkaren meddelade föräldrarna att hon hade ”Vissa 

observandum, jag vill att ni stannar ett dygn till så får ni träffa en läkare i morgon”. Med dessa ord 

lämnade läkaren föräldrarna, detta var på en söndag. 

Mamma: Vi blev helt ställda. Pappa: Det var jättekonstigt. Mamma: Vi förstod inte vad hon 
menade eller vad hon syftade på.  

Föräldrarna beskrev att just i den stunden upplevde de att de inte fick fram ett ord, ingen av dem 

frågade läkaren vad hon menade. När föräldrarna sedan var tillbaka på sitt rum, började tankarna att 
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snurra, vad var det läkaren hade sagt? Vad var det hon menade? Föräldrarnas känsla att allt var 

jättebra och perfekt med deras son förbyttes mot känslan att det var något som var jättefel, men 

vad? Medan mamman stannade kvar på rummet sökte pappan upp läkaren för att få svar på deras 

frågor. 

Jag gick tillbaka och frågade henne då sa hon att … jag kommer inte ihåg ordagrant men hon 
sa: `Ja det kan vara Morbus down. `Jag begrep direkt vad det var, jag blev helt iskall, liksom 
stel och så såg hon på mig och trodde att jag inte förstod, så fortsatte hon: `Ja, Downs syndrom 
eller mongolid`, sa hon till sist. Hon var ganska osäker i den situationen, hon visste inte hur hon 
skulle hantera det.

Föräldrarna beskrev en ensamhet, de kände sig ensamma med informationen som det fått av 

läkaren. Efter detta träffade föräldrarna både barnmorskan och undersköterskan som var kopplade 

till familjen, mötet upplevdes som väldigt bra. Familjen kände sig väl omhändertagna av dem och 

föräldrarna förstod att de hade diskuterat sinsemellan om Edvin, de hade förstått redan vid 

förlossningen, eftersom de kunde tyda tecken på Downs syndrom. 

Edvin är född på helgen och föräldrarna fick dagen därpå (måndag) som utlovat träffa en annan 

läkare där mötet beskrivs som mycket lyckat. 

Då kom den mest fantastiska läkaren istället (skratt) som hade gjort det här många, många 
gånger. Läkaren tog ner oss på jorden och gjorde så att vi kunde landa i oss på ett normalt sätt 
(Mamma).

Läkarens bemötande var: 

Rakt, tydligt och ödmjukt, det är få som besitter förmågan att vara både och, oftast lindar man 
in och luddar in för att vara snäll, men det gjorde inte han, det är svårt att förklara (Pappa).

Efter detta möte med läkaren skulle en del kontroller göras, eftersom barn med Downs syndrom 

ibland har problem med hjärtat, tarmar eller ögon berättade mamman. Men läkaren informerade inte 

om dessa risker för föräldrarna, vilket gjorde att de inte kände sig oroliga under undersökningarna. 

Detta möte med den empatiske läkaren, som föräldrarna upplevde som rak och ödmjuk kunde ”väga 

upp” mötet med läkaren som träffat dem vid första läkarkontrollen. 

Habiliteringen kopplades in snabbt och familjen fick träffa kurator och psykolog. Under 

mammaledigheten besökte Edvin och mamman Spädbarnsverksamheten Tittut där de fick träffa 

andra familjer med barn som hade Downs syndrom.

Mamman beskriver att mötena var bra, det var bra personal och barnen lekte, men att en känsla 

av gemenskap inte riktigt infann sig ”Det klickade inte riktigt med de övriga familjerna, men det 

var roligt att träffas ”. Mamman beskriver att mötena ibland var känslomässiga eftersom alla 

familjer inte hade släppt sorgen om beskedet att deras barn hade Downs syndrom. 
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Edvins pappa beskrev hur det var för honom att bearbeta beskedet, han hade tänkt att Downs 

syndrom var ett gravt handikapp och pappans tankar tog sig 20 år fram i tiden, med tankar om allt 

som Edvin inte skulle kunna göra. Pappan beskriver att detta kom av okunskap, han visste helt 

enkelt inte, denna period upplevdes som svår ”Jag kände mig jätte deppig i början, men det vände 

väldigt snabbt när man fått rätt information”. Pappan minns och kan beskriva detta skede, när 

sorgen lämnade honom, han hade haft ett samtal med en god vän och i och med det kom han till 

insikt:

Att jag inte hade förlorat någonting, jag hade fått någonting. 

När Edvin var 20 månader började han på förskolan. Edvin har en hörselnedsättning och när man 

kommunicerar med honom används tecken som stöd (TSS). Förskolan utsåg en pedagog som skulle 

vara ansvarig för Edvins träning enligt Karlstadmodellen vilket är en modell för språkträning. 

Mamma till Linus

Mamman till Linus märkte att det var något som inte stämde när Linus var 2,5 år, Linus som hade 

slutat att använda blöjor började plötsligt kissa på sig, vilket resulterade i oro: ”Man tänkte, men 

varför börjar han kissa på sig, han har ju varit torr både dagar och nätter”. 

Allt började med att Linus började ropa på sina föräldrar om kvällarna när han låg sin säng för 

att sova för natten, Linus ville ha vatten. Linus ropade på sina föräldrar var femte minut, de gav 

honom bara lite åt gången, eftersom de ville minimera risken för att hans kulle kissa på sig under 

natten. En helg åkte mamman bort och pappan var hemma med pojkarna. Mamman kom hem på 

söndag kväll och barnen hade gått och lagt sig. När hon hörde Linus ropa gick hon in till honom, 

hon tyckte att han såg så smal ut, han såg inte ut som han brukade. Mamman gav Linus som vanligt 

bara lite vatten, men den söndagskvällen ropade Linus efter vatten med bara 2 minuter emellan 

gångerna. Mamman som själv har diabetes sedan tonåren gick efter sin blodsockermätare, hon ville 

kontrollera blodsockret på sin son, det var sky högt, de åkte direkt in till sjukhuset för att få vård. 

Mamman berättade att de kom in tidigare än många andra som får diabetes, oftast hinner det gå så 

långt att man hamnat i koma, det kommer av att man får syraförgiftning i blodet. Väl inne på 

sjukhuset fick Linus en insulinpump på mammans begäran, av egen erfarenhet visste hon vad hon 

ansåg var bäst för Linus. 

Det blev en tuff tid framöver, med ständig koll på vad han åt och hur mycket insulin Linus 

skulle behöva. När Linus blodsocker var på en bra nivå, var allt bra, men om nivån var för hög eller 

för låg påverkar det Linus hälsa och han kunde svimma av. Mamman berättade om hur orken ibland 

tog slut när blodsockernivån inte var på en bra nivå. ”När man tänker tillbaka, när Linus låg där på 

mattan [med huvudet liggandes på armen] och körde bilen, det var det han orkade”. Linus kom efter 
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en hel del, när det gäller språket, det handlade om att han helt enkelt inte orkade koncentrera sig. 

Linus var hemma med mamman tills att han var 3,5 år, det var helt enkelt så att mamman inte 

vågade släppa Linus, hon var orolig för att det inte skulle fungera med att Linus skulle gå på 

förskola. Men när Linus var 3,5 år så började han på förskola och mamman kände att hon fick en 

bra kontakt med förskolechefen, hon lovade att Linus skulle få en heltidsresurs. 

Mamma till Anja

Det var så att Anja inte pratade och hon gick inte, men jag tänkte att hon brås nog på mig, för 
det gjorde inte jag heller. 

När Anja var 18 månader, var mamman med henne på BVC. Sköterskan som de träffade tyckte att 

Anja sa för få ord och så reagerade hon på att hon inte börjat gå. Detta resulterade i att de blev 

kallade till en uppföljningskontroll. Mamman mindes inte riktigt om det var den kontrollen eller om 

det var en kontroll efter som de fick göra ett Chat test, det innebär att föräldern får besvara ett antal 

frågor med ja eller nej. Frågan kan vara Tycker barnet om att gunga i ditt knä? När frågorna var 

besvarade visade det sig att Anja behövde genomgå en utredning. Utredningen gjordes när Anja var 

2 år och den visade att Anja inte var som jämnåriga men att hon inte nådde upp till autismdiagnos. 

Undertiden hade Anja börjat på förskola, då var hon 1,5 år. Anjas mamma berättade att på förskolan 

så upptäckte de att det var något med Anja, men att de inte visste vad. Detta besked tog hårt på 

mamman och ett sökande på svar satte fart. Mamman beskrev hur hon och Anjas mormor började 

söka svar. 

Jag började läsa och googla, mamma med. Mamma sa att autism kan det inte vara – det ska 
vara de här sakerna, så är inte Anja, vad kan det vara då? Och så började vi leta. 

Tiden gick och Anja blev 2,5 år, mamman upplevde att Anja inte var glad längre, ännu ett sökande 

tog fart, denna gång vände sig mamman till BVC som i sin tur kontaktade BUP i Kommun C som 

skickade ärendet vidare till Kommun D, där det gjordes en utredning. När Anja var drygt 3 år så 

visade utredningen att Anja hamnade inom autismspektrumet. Processen till utredningen beskrev 

mamman som inte helt lätt:

Det gick inte automatiskt, det var luddigt. Det var liksom ingen specialpedagog i kommunen 
som skulle ta tag i det. 

Anja fick inte en heltidsresurs på förskolan. Föräldrarna blev informerade om en specialförskola av 

förskolechefen som föräldrarna sedan valde att flytta Anja till. 
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Mamma till Pontus

När Pontus kom till världen så låg inte hans höfter på plats, det var höftkulan som inte var där den 

skulle. Pontus fick ligga i Rosen skena för att placera kulan på rätt plats igen. Under Pontus första 

år så var han tydlig med att han inte ville ligga på mage, han tog sig fram genom att hasa sig på 

rumpan istället för att krypa och han började ställa sig upp för att sedan börja gå. Det var i och med 

att Pontus började gå som föräldrarna började reagera på att Pontus ramlade mycket. Pontus hade 

svårt att ta sig fram när han kom till en nivåskillnad, som att ta sig över eller nedför en trottoarkant, 

då ramlade han. Föräldrarna tog kontakt med BVC för att fråga om Pontus balans, och fick till svar 

att motoriken för barn utvecklas olika. Mamman oroade sig därmed inte, och när Pontus var 1,5 år 

så började han på förskola. Föräldrarna berättade för personalen att Pontus var lite sen med att gå i 

trappor, han hade ett eget sätt att ta sig fram i trappor, genom att hasa sig. Pontus började tala tidigt 

och vid 2 års ålder pratade han nästan flytande. Det var genom att Pontus själv kunde uttrycka att 

han hade ont som processen kring Pontus funktionsnedsättning tog fart. Pontus berättade för 

förskolans personal att han hade ont i höfterna. Föräldrarna trodde då att Pontus höftproblem hade 

kommit tillbaka, att det var någonting med höftkulan igen. De tog kontakt med sjukhuset och fick 

komma dit för att röntga och det visade sig att allt var som det skulle. Men läkaren nöjde sig inte 

utan började ställa frågor kring Pontus, detta ledde vidare till ett antal tester. Från det att Pontus var 

2 år till att han blev 5 år så hände det mycket i familjens liv, det handlade om att finna svaret på 

varför Pontus hade svårt med balansen. Processen började med att läkarna tog blodprover på 

Pontus, för att söka svar, men det gav inga resultat. Därefter fick Pontus göra två muskelbiopsier, 

vilket betyder att man tar en liten bit av muskeln för analys. Första gången fick Pontus lugnande 

medicin, vilket mamman upplevde som mycket obehagligt eftersom Pontus inte var sig själv på 

flera timmar efter den lugnande medicinen. Men läkarna misslyckades med att finna svar, så Pontus 

fick göra ännu en muskelbiopsi, denna gång fick Pontus lustgas, vilket mamman upplevde som 

bättre. Inte heller denna gång fann de svar. Läkarna letade även efter svar genom att göra 

reflextester med el-stötar på Pontus, vilket mamman beskriver som fruktansvärt smärtsamt ”Det var 

bland det värsta, när man höll i honom”. Läkarna var fortfarande osäkra på exakt diagnos, men de 

hade kommit fram till att det var något med musklerna ” I början stor grinade jag, för mig var det 

att muskler, det är ju det som gör att man lever”. Pontus fick genomgå många olika tester och det 

upplevde mamman som en svår period i livet. 

Jag är den som varit ledsen och [pappan] har varit den som har lyssnat på vad läkarna har sagt, 
och han var den som sedan kunde berätta för mig. Jag har grinat varje gång. I slutet blev det 
bättre, ibland tröstade Pontus mig, då tänkte jag, nu får jag rycka upp mig lite [skratt]. 

Under processens gång ville föräldrarna få ett barn till, men läkarna avrådde, de hävdade att det var 

25 % risk att deras andra barn kunde få samma funktionsnedsättning, läkarna var rädda för att 
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Pontus hade en muskelsjukdom med dödlig utgång. Men föräldrarna vägrade tänka så, de ville vara 

positiva och sa till varandra, det är 75 % chans att barnet blir friskt! 

Efter den andra misslyckade muskelbiopsin började föräldrarna att ställa krav på sjukhuset och 

det resulterade i att de fick ingå i ett team, som de fortfarande är med i. Teamet innehåller bland 

annat den ledande läkaren och det var i och med detta som svaren kom. När Pontus var 5 år gjordes 

den tredje muskelbiopsin och Pontus blev sövd, denna gång lyckades läkarna. Det visade sig att 

Pontus har en muskelsvaghet, inte i alla muskler utan i vissa. Musklerna runt midjan har svagheten 

och därmed har Pontus svårt att hålla balansen. Pontus har även muskelsvaghet i armarna vilket gör 

att han inte kan ta emot sig när han ramlar.  Pontus hade inte resurs de första åren på förskolan, när 

Pontus var 4 år fick avdelningen 20 resurstimmar per vecka.  

Mamma till Petra 

Mamman berättar att Petra var mycket efterlängtad, föräldrarna hade försökt att få barn i flera år, 

men det gick bara inte, men till slut så kom deras Petra till världen. Mamman märkte redan när 

Petra var 6 månader att det fanns vissa saker som Petra inte gjorde. Petra ville inte rulla från mage 

till rygg och tvärt om. Petra hade även svårigheter med att lära sig att sitta. När Petra var 8 månader 

så var det hörseltest på BVC, sköterskan plingade med små klockor för att se om Petra reagerade på 

ljudet. Petra reagerade inte och en misstanke om hörselnedsättning gjorde att de fick göra en ny 

hörseltest på sjukhuset istället. Men även där rådde tvivel, läkaren vågade inte uttala sig om att 

Petra hörde dåligt. Läkaren ville att de skulle vänta ett år och sedan gör ett nytt test. Vilket visade 

att Petra inte hade någon hörselnedsättning. Petra började på förskola när hon var 1,5 år. Mötet med 

förskolan ur Petras perspektiv beskrev mamman som svår, hon upplevde att hennes dotter inte 

trivdes i förskolan. Mamman berättade att hon tillsammans med en pedagog kom fram till beslutet 

att skjuta upp inskolningen, mamman valde att vara hemma med Petra ett tag till. 

Familjen flyttade till ett nytt område under denna tid som mammaledigheten varade och en ny 

förskola blev aktuell för Petra. Perioden som följde med den nya förskolan upplevde mamman som 

mycket svår, eftersom personalen varje dag signalerade om att det var något som inte stämde med 

Petras beteende. En utredning gjordes på förskolans initiativtagande och den visade att Petra hade 

en lätt utvecklingsstörning. Två år senare gjordes utredningen om, den visade att Petra inte hade en 

lätt utvecklingsstörning. 

Sedan skulle en ny utredning göras efter två år och den visade att Petra inte hade någon lätt 
utvecklingsstörning. Det var samma läkare, hon var osäker, hon trodde det var dyslexi och det 
utreder vi fortfarande. 
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Ett första möte 

Föräldrarnas möte med förskola/skola har sett olika ut, en del har genom ryktesvägen fått berättat 

för sig om hur mötet kan vara, vilket skapat föreställningar om mötet. Det har då handlat om att 

”Kommunen går in med ett för lågt bud och då måste man tjata sig till dem (resurstimmar)” (Edvins 

pappa). Med det menar föräldern att de fått berättat för sig att det kan vara svårt att få barnets behov 

tillgodosett i förskolan, därför att det saknas ekonomiska resurser. 

För min del hade jag redan stridsyxan framme för vi gick in med den inställningen att här måste 
man slåss vi hade hört andra historier, men riktigt så var det ju inte, de var väldigt ödmjuka från 
början (skratt) (Edvins mamma).

Edvins mamma upplevde att förskolan visade henne en ödmjukhet och hon kunde slappna av när 

hon kunde se och höra att förskolan kunde bemöta Edvins behov. En annan förälder i studien 

berättade att även hon blivit bemött med ödmjukhet, av förskolans ledning, i mötet utlovades 

heltidsresurs. Föräldern berättade att detta gjorde henne lugn och hon kände sig trygg. Men att det i 

praktiken inte hade fungerat som utlovat, vilket fick föräldern att tappa förtroende för ledningen. 

Det som inte hade fungerat var att ledningen utlovade resurstimmar samt vikarie till gruppen när 

resurspersonen var sjuk, för att varken individ eller barngruppen skulle bli lidande. Men i vardagen 

visade det sig att detta löfte inte blev som utlovat. Förälderns barn fick alltid sin resurs, men 

gruppen fick vid flera tillfällen ställa in aktiviteter på grund av personalbrist. 

En förälder beskriver det första mötet med skolan som en väntan, föräldern hade kontaktat 

rektorn med en förfrågan om skolstarten och resurstimmar för sitt barn. Rektorn bemötte föräldern 

med att hon då inte visste, men att hon skulle höra av sig. Men rektorn hörde aldrig av sig, det blev 

sommarlov, och inget brev kom. Föräldern betonade i intervjun att hon kände att rektorn inte tog 

henne på allvar, vilket kändes kränkande eftersom frågan var mycket viktig för henne.   

En förälder beskriver ”ett andra hands möte” med skolan, att förskolepersonalen informerat 

personalen på skolan om barnets behov och att de inte förstått vidden av resurs. Detta resulterade i 

att miljön runt barnet inte var anordnad så att barnets behov var tillfredsställda. Detta gjorde att 

deras barn skadade sig på sin första dag i skolan. 

”Ett första hands möte” som en förälder beskrev som positivt var när en pedagog och barnets 

resurs erbjöd sig att komma på hembesök. Detta fick föräldern att känna att personalen tänkte på 

hennes barns bästa, för då kunde hennes barn sysselsätta sig med sina leksaker medan de vuxna 

pratade. Mötet upplevdes också som att det blev ett samförstånd mellan resursen och föräldern ”Det 

var nästan som att prata med sig själv när jag pratade med resursen, jag påbörjade meningen och 

hon avslutade den” (Linus mamma).
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Sammanfattning 

Det första mötet som föräldrarna i studien hade med förskola/skola handlade om att en del föräldrar 

hade förhandsinformation om att det kunde vara svårt att få resurstimmar för sitt barn. Föräldrar har 

upplevt att de fått ett gott bemötande, där de upplevt att barnets uppehälle på förskolan skulle 

arrangeras på ett bra sätt, men att det inte fungerade som utlovat i vardagen. Mötet har även skett i 

”andra hand”, med det menar jag att förskolan berättat om barnets funktionshinder till pedagoger på 

skolan. Mötet mellan förskola och skola angående barnets funktionhinder föll inte väl ut, skolan 

förstod inte förskolans information. Missförståndet i kommunikationen ledde till att miljön runt 

barnet blev till en risk vilket ledde till att pojken skadade sig. En förälder beskriver mötet i ”första 

hand” vilket var ett hembesök. Mamman upplevde att pedagogerna tänkte på hennes barns bästa 

samt att dialogen mellan skola-hem kändes tillitsfull.  

Positivt

Föräldrarna har olika upplevelser av mötet i vardagen. En förälder beskriver att pedagogerna har 

varit de som stöttat både dem som föräldrar och deras barn så bra i de vardagliga mötena och att det 

har format deras barn, vilket har resulterat i att deras barn har ett gott liv idag. Det har handlat om 

att personalen hjälpt till under utredningen genom att filma deras barn så att läkarna lättare kunde få 

en helhetsbild av barnet. Det har även varit att pedagogerna haft en dialog med föräldrarna där de 

informerat om vad de gjort, i syfte att pröva sig fram i vardagliga aktiviteter. En förälder berättade 

om det goda med att personalen själva la märke till och såg till att det alltid fanns stöttning, detta 

gjorde att föräldrarna kände sig trygga. Tryggheten förstärktes än mer när barnet var ca 4 år för då 

fick avdelningen resurstimmar. Föräldern berättar även hur pedagogerna arbetade med hela 

barngruppen med att inkludera deras barn, vilket har resulterat i trygghetskompisar för deras barn. 

”På dagis har vi fått det absolut bästa, de har varit med från resans start och stöttat oss” (Pontus 

mamma). 

Flera föräldrar beskrev det vardagliga mötet med barnets resurs (samt annan personal som 

tränar barnet, resurstimmar kan vara en förstärkning i barngruppen där flera vuxna samverkar runt 

barnet) som värdefullt. De berättade hur resursen ordnat saker för barnet, som att anpassa miljö och 

pedagogik, vilket ledde till att barnet utvecklades på ett optimalt sätt. Föräldrarna förklarade att 

resursen ordnat med redskap, anpassat lekar och att resursen var ”självgående”. Med ”självgående” 
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menade föräldrar att de uppskattade när pedagoger löste uppgifter självständigt och med kreativitet. 

Det kunde vara att en handledare från Hörselhabiliteringen presenterar ett moment i träningen för 

pedagogen och att pedagogen tog emot handledarens förslag och anpassade pedagogiken till barnet.

Du måste ta eget ansvar som pedagog och föra kunskapen vidare, det är inte bra om det är ett 
för stort glapp (mellan handledare och pedagog) att man sitter och väntar på direktiv, det skall 
vara en gyllene medelväg (Edvins pappa).

Föräldrarna beskrev även värdet av den dagliga informationen som viktig. Två av föräldrarna 

beskriver mötet med barnens resurser som mycket positivt. Föräldrarna upplevde att de får en bra 

återkoppling med information kring sitt barn samt att barnet blir ”ett vanligt” barn tack vare 

resursen. En förälder berättar om en återkoppling som sker via telefon och en annan via en 

anteckningsbok i kombination med ett vardagligt fysiskt möte. Dessa möten gör att föräldrarna får 

en helhetsbild, vilket är relevant för att möta upp och tolka barnet i hemmet. 

Vi har koll på varje dag för att veta hur vi ska lägga upp resten av dagen. Tillexempel mat, han 
behöver extra energi när han får kämpa med sina muskler så blir han trött, vilket kan vara i flera 
dagar (Pontus mamma).

En förälder berättade att resursen förde ”dagbok”, där hon mycket detaljerat fört anteckningar om 

barnet. Anteckningarna läste föräldern och resursen tillsammans vid hämtning, föräldern beskrev 

mötet som mycket positivt och tryggt. ”Mötet med [resursens namn] var toppen, vi hade dagliga 

möten, hon skrev i en bok […] det var väldigt, väldigt bra” (Linus mamma). En annan förälder 

betonar att det är viktigt vad som skrivs i boken.

Det är stor skillnad på om det är han (manlig lärare) som skriver eller om det är hon (kvinnlig 
lärare). Det är som två skilda världar. Hon skriver ”I dag har det varit en jobbig dag, hon har 
slängt böcker.” Han skriver också att min dotter varit arg, men han vill ha hjälp av mig och han 
skriver ”Fråga gärna hemma ” (Petras mamma).

En förälder upplever att förskolan hade en bra framförhållning gentemot hennes barn. Det handlade 

om att förbereda barnet inför en avdelningsflytt samt ny personal. Barnet fick succesivt slussas in i 

den nya miljön, så när det var dags att byta avdelning var barnet trygg och förberedd. Föräldrar 

beskriver även hur erfarenhet och professionalitet är av stor vikt för deras barn och för familjen. De 

beskriver att förskolan har en specialpedagog anställd med gedigna kunskaper som gagnar dem, 

som är mycket uppskattat av föräldrarna.

Det som känts positivt i mötet är när pedagogerna ser och förstår vad barnet behöver. Det 

betonade samtliga föräldrar som har barn i förskola/skola. Det handlade om att finnas till hands, så 

att barnet kunde fungera som de övriga barnen. Det handlar om att vara lyhörd för barnet, att se vad 

barnet var på väg i leken eller ta vara på barnets intresse. ”Han [läraren] har konkreta exempel med 
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saker som hon tycker om, hon tycker om djur och så blandar han in matematik och språk” (Petras 

mamma).

Det har kommit en yngre kille (pedagog på fritids), han har koll på vissa bitar, han har sett det 
vi har efterlyst hela tiden, om han går förbi så kan han se om Pontus vill komma upp (Pontus 
har svårigheter med att resa sig från sittande till stående). Det har jag sagt till honom också, att 
det är skönt att det finns någon som du (Pontus mamma).

Linus mamma känner att hennes barn ”vuxit” sedan mötet med resursen, med det menar hon att 

resursen har lärt Linus att tolka sina egna behov. Detta har visat sig genom att Linus har fått en 

självmedvetenhet av vad han behöver (t.ex. mäta sitt blodsocker) och att han sedan kan berätta detta 

för resursen. 

Sammanfattning 

Det som föräldrar har upplevt som positivt i mötet är när de märkt att pedagogerna gjort sitt bästa 

för barnet och familjen. Mötet handlade om att förskolas pedagoger gett information om hur barnet 

fungerade i olika situationer och detta gav viktiga ledtrådar till läkare när de letade efter svar på 

funktionsnedsättningen. Flera föräldrar i studien berättade att den dagliga kontakten var viktig för 

dem, de upplevde att de fick en helhetsbild av barnet, vilket gjorde dem trygga. Den dagliga 

kontakten skedde muntligt, via kontakt bok eller via telefon. Informationen gav ledtrådar till 

föräldrar om hur barnets hälsa var efter förskole/skolvistelsen. I pedagogers berättelser kunde 

föräldrar höra att deras barn blivit inkluderade i det sociala sammanhanget och att pedagogerna 

prövat att stödja barnet på olika sätt, för att lära sig hur de kan utforma en god pedagogik miljö för 

barnet. Mötet mellan habilitering och pedagogen kändes meningsfullt för föräldrar när de märkte att 

pedagogen/resursen kunde ta emot informationen från habiliteringen och anpassa 

pedagogiken/träningen till deras barn. En förälder beskriver att hon uppskattat när förskolan 

förberedde hennes barn när barnet skulle byta avdelning, genom att låta barnet skolas in succesivt. 

Denna handling gjorde både barnet och föräldrarna trygga. Att pedagoger ligger steget före 

uppskattades även av andra föräldrar, de berättade att när pedagoger var lyhörda för deras barns 

funktionsnedsättning, skapas en miljö runt barnet som tillät barnet att ”vara som alla andra barn”. 
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Negativt 

Det beskrivs även dagliga möten som svåra, det kan vara att inte våga säga till om något känns fel, i 

rädsla att det skall slå tillbaka på deras barn. En mamma berättade att hon hade svårt för att ge 

kritik, hon tyckte att det kändes jobbigt. Det som var jobbigt var att hon inte ville upplevas som en 

jobbig mamma som ställde krav och hon var rädd för att hennes barn skulle missgynnas av att hon 

tog upp saker som hon irriterat sig på. 

Det fanns dagliga möten som upplevdes ångestfyllda. Ångesten kom av att personalen varje 

dag informerade mamman om negativa händelser kring hennes barn. Föräldern upplever att hon 

blivit kränkt i mötena, hon menar att personalen inte har rätt att prata om ens barn, på ett sätt som 

får en att tro att det är något fel på barnet. ”Det blev inte bra, jag hade ont i magen varje gång jag 

skulle hämta, jag visste att de skulle säga något till mig varje gång” (Mamma till Petra).

Det beskrivs även besvikelser dels att en förälder kände sig ”rutten som förälder” för att det utlovats 

vikarier till barngruppen när resursen var sjuk/ledig. Föräldern fick dåligt samvete inför de andra 

föräldrarna i barngruppen. Föräldern berättade om att aktiviteter för barngruppen ställts in när 

avdelningen inte fått vikare, och att det hände vid upprepade tillfällen. Eller å andra sidan som en 

annan förälders upplevelse var att känna sig förtvivlad över att det inte finns tillräckligt med 

resurstimmar, att ens barn inte får göra något meningsfullt och utvecklande. En mamma berättar om 

sin frustation när det gäller resurstimmar, hennes barns avdelning fick inte 100 % resurs. Detta 

resulterade i att under förmiddagen och eftermiddagen fick barnet ingen hjälp till att kunna ingå i 

aktiviteter. 

En förälder berättade att hon tyckte att det var svårt med samtal som ägde rum i hallen när 

samtalet handlade om barnet. Föräldern tyckte inte om att föra samtal över barnets huvud. 

Två föräldrar beskriver olika slags möten på skolan där de upplevde att de i mötet blev 

ignorerade och inte lyssnade på. Det handlade om mötet med: rektor, studierektor, skolpsykolog 

och skolsyster. Dessa möten har kommit till av olika skäl och oftast har en orsak till mötet varit att 

föräldrarna känt oro, ilska och ibland har mötena präglats av att föräldrar känt att skolan agerat utan 

att lägga alla korten på bordet. Exempel på detta var när skolan gjort egna undersökningar bakom 

ryggen på föräldrarna. En förälder berättade hur hon känt sig förvirrad av att hon helt plötsligt 

började få telefonsamtal från sitt barns läkare. Läkaren berättade för föräldern att skolsköterskan 

ringt och ställt frågor kring funktionsnedsättningen. Föräldern beskrev en smärtsam process som 

sattes igång i och med detta. Där föräldrarna främst känt att de inte blivit respekterade som 

kompetenta föräldrar när det gäller att veta vad som är bäst för deras barn. Det handlade om 

uttalanden ifrån psykologen som mamman beskriver som kränkande, att tillexempel säga att vi gör 

som läkaren säger för hon vet bäst, eller hävda att 20 års erfarenhet av att vara skolsköterska skulle 
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ge tillräckliga kunskaper. Föräldern beskriver att hon upplevde att de inte lyssnade, att de inte vill 

förstå att individer är unika och olika, att behoven för dagen styr hur mycket resurs barnet behöver. 

Ett annat exempel är när skolan frågat föräldrar vilka önskemål de har när det gällde en ny 

klassammansättning och sedan frångått önskemålen. Med förklaringen att skolan sätter ihop klasser 

efter barnets bostadsadress för att barnen ska kunna gå hem tillsammans efter skolan. Föräldrarnas 

önskemål var viktigt för dem eftersom barnets funktionsnedsättning var känt av barnets kompisar, 

vilket gjorde att miljön blev trygg och säker tillsammans med dem. 

Det uttrycks frustration över att föräldrar hela tiden måste lägga sig i eller att de upplevde att 

de måste övervaka skolan. En förälder beskriver hur de som föräldrar behöver lägga sig i för sitt 

barns rätt att bli sedd, respekterad och inkluderad. Det har handlat om att mamman och pappan 

ringt skolan för att ifrågasätta skolans rutiner. Detta skedde när barnet berättade att de haft en 

brandövning och att personalen glömt honom. 

Det har även handlat om att kämpa för att barnet skall få känna sig som alla andra. Det har 

handlat om rätten till att leka på rasten, vilket barnet inte fick då pedagogen ropat in barnet för att få 

den stretchingen som han behöver. ”Vi fick ta tag i det, vi reagerade på att de tog in honom på en 

rast, han ska inte behöva känna sig annorlunda” (Pontus mamma). Föräldern kontaktade skolan för 

att driva rätten för sitt barn att vara inkluderad och inte bli exkluderad ur fritidsaktiviteterna. 

En förälder beskriver även hur barnet blivit exkluderad på gymnastiken. Det kom fram genom 

att skolan kontaktade hemmet, de ville informera om att barnet hamnat i konflikt på gymnastiken. I 

samtalet blev det tydligt att det inte fanns en planering för hur och vad barnet skulle göra på 

gymnastiken. Det visade sig att barnet suttit ombytt med resursen och tittat på när kompisarna haft 

gymnastik. Efter denna vetskap ifrågasatte föräldern skolans agerade och idag har hennes barn 

gymnastik anpassat efter barnets funktionsnedsättning.  

En förälder har vid flera tillfällen hamnat i situationer där hon inte har kunnat lämna sitt barn 

på skolan, på grund av personalbrist eller vikarier. Hennes känsla kring detta är att hon inte blir 

sedd av ledningen. Föräldern menar att när ledningen sätter in vikarier på skolan så vill hon att de 

ska kontakta henne. 

Sammanfattning

En förälder upplever att hon inte vill eller kan ta upp problem med förskolans personal. Det finns en 

rädsla för att kritiken skall slå tillbaka på hennes barn. En annan förälder beskriver att mötet kan 

upplevas ångestfyllt och kränkande när man som förälder varje dag får lyssna till ”vad barnet ställt 

till med”. En förälder berättade att det var jobbigt när pedagoger talade om deras barn, när barnet 
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lyssnade. Ett annat dilemma var när det handlar om resurstimmar, antingen kan barngruppen bli 

lidande eftersom pedagogen måste finnas tillhands för barnet. Eller så kan barnet bli lidande, 

eftersom barnets funktionsnedsättning inte kräver full tillsyn. Föräldrar känner även obehag när 

skolan agerat utan att lägga alla kort på borden. Föräldrar vill bli kontaktade och respekterade i 

mötet samt att deras önskemål skall bli hörda. Föräldrar upplever att de ständigt måste övervaka 

skolan i syfte att se till att deras barn får ”vara som alla andra”, föräldrar beskriver att det funnits 

situationer där barnet blivit exkluderat ur verksamheten. Detta på grund av att ledingen glömt att 

informera föräldern att det inte funnits någon ordinarie pedagog på skolan, eller att pedagoger inte 

haft en planering att utgå ifrån för att inkludera barnet i aktiviteten. 

Viktigt 

Jag fann 9 punkter som jag tolkade att föräldrar såg som viktiga i mötet med förskola/skola. Dessa 

punkter ger nycklar till vad föräldrar finner som eftersträvansvärt i mötet. 

 

• Att få signaler om att pedagoger kan och vill ha synpunkter ifrån föräldrar, utan att 

uppfattas som ”jobbiga”

Pedagoger som ger signaler till föräldrar att berätta om hur de ser på barnets vistelse samt vad de 

önskar att barnet skall få pedagogiskt, kan leda till att pedagoger får fler perspektiv och finna vägar 

till att möta föräldern på. 

• Att lyfta frågor kring skuld och/eller irritation i samband med frågor kring resurstimmar

Föräldrar har upplevt att deras barns särskilda behov antingen utgjort hinder för verksamheten ”Vi 

kan inte göra den här aktiviteten, det hände många, många gånger” eller frustation över att se sitt 

barn ”bara vara” i verksamheten.

Ibland blir man jätte irriterad, att hon inte får de optimala förutsättningarna för att utvecklas, för 
hon behöver ju också jätte mycket (Anjas mamma).

Pedagoger behöver tänka över hur de signalerar om att bemöta föräldrar med frågor om hur de 

upplever situationer. Situationer som när gruppen går före barnets behov, eller det motsatta att 
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gruppen blir lidande. Det handlar om att ge föräldrar tilltro att våga komma med tankar kring det 

som känns jobbigt i en välkomnad dialog, att föräldrar får chans att känna – hon/han vill lyssna.  

• Att fler än en professionell kan barnets behov, så att barnet kan bli bemött och förstådd i 

den dagliga verksamheten  

När resursen är sjuk eller har gått för dagen så efterlyser föräldrar att andra i arbetslaget skall kunna 

ersätta dennes arbetsuppgifter. Föräldrar vill att barnet skall få kunna kommunicera, röra sig, tränas, 

stretchas oavsett vilka som arbetar med deras barn. Edvins mamma och pappa berättade om att det 

var viktigt för dem att Edvin fick lära sig att förhålla sig till fler än en vuxen. Och då behöver fler 

än en pedagog på förskolan kunna tala med TSS (tecken som stöd). 

De som jobbar med honom dedikerat kanske inte har det intresset att lära sig det, man känner 
att det känns konstigt. Samtidigt kan jag tycka att man kanske inte har det intresset, men har 
man ett barn med det språket, så är man lite skyldig att lära sig det. Det handlar om att våga, 
man kanske är lite rädd, det kan vara så att det här med tecken (vid hörselnedsättning), att man 
känner sig obekväm, dumförklarad. Man måste över den där barriären vi har hört många gånger 
från pedagoger att det känns konstigt. De lägger ribban för högt, vi tycker att det är bra om man 
kan tio tecken (Edvins mamma och pappa).

• Att pedagoger betonar det som varit bra, istället för att beskriva ett icke önskvärt beteende 

vid dagliga möten

Men det som gör mig arg är att jag lyssnade på förskolan jag trodde helt klart att det var fel på 
min dotter, de kan ju det här de är ju experter. De kunde ha mött mig mer professionellt, att 
även om det är jobbigt så har de ingen rätt att uttala sig om att de tror att mitt barn har en 
diagnos, eller säga – ni borde göra en utredning (Petras mamma).

Att få höra tråkiga incidenter dagligen, blev ett dagligt fenomen för en förälder. Att få negativa 

bilder varje dag upplevde mamman som kränkande. Känslor av sorg och ilska kom av orden som 

uttrycktes ”Idag har hon rivits, idag har hon gråtit” (Petras mamma). Ett önskvärt bemötande hade 

varit om pedagogen kunde beskriva någonting som hade varit bra istället. Vilket betyder att när 

föräldrar får höra hur dagen varit i en helhet, där pedagogen beskriver hur de valt att stötta barnet, 

när man gör det upplever föräldrar att pedagoger har en vilja att förstå. 

• Att pedagoger inte för samtal över barnets huvud 

Att tala om barnet, när barnet lyssnar upplevs som jobbigt. Det handlar om att föräldern blir osäker 

över hur mycket barnet förstår om det de vuxna talar om, vilket gör att det blir svårt att föra en 
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dialog. Föräldrar föredrar att prata om barnet vid andra tillfällen. Stunder där de blir ensamma, som 

efter ett möte med habiliteringen, då får föräldrarna en stund i lugn och ro med pedagogen. 

Det har blivit så ypperligt att hon [handledare från habiliteringen] lagt alla samtal på förskolan, 
det är viktigt att personalen är med också. Jag är ofta kvar en stund efter, då är alla barn ute, då 
kan jag prata om det som jag vill ta upp med ansvarsfröken (Anjas mamma).

• Att föra en rak och tydlig kommunikation med föräldrarna, när förändringar kan påverka 

barnets tillvaro/hälsa i skolan 

Föräldrar som har barn med en funktionsnedsättning är beroende av att miljön är anpassad runt 

barnet. När något i miljön fattas kan detta utgöra fara och i vissa fall livsfara.  Därför är det viktigt 

att yrkesverksamma inom förskola/skola särskilt sätter sig in i denna problematik och tar hänsyn till 

detta. 

Föräldrar vill att skolan skall ringa föräldrarna när det inte finns ordinarie personal. När 

kontakten mellan skola och hem inte fungerat upplever föräldern att skolan inte respekterar och 

bryr sig om att föräldern tycker att det är viktigt. Flera föräldrar beskriver oro över olika situationer, 

har de tänkt över miljön inför ny årskurs? Kommer resurstimmar att finnas kvar nästa årskurs? Hur 

går det nu, när resursen gått för dagen?

• Att ledningen skall se föräldrar som experter på sitt barn

Föräldrar har de bästa kunskaperna betonar föräldrarna – skolans ledning behöver fråga föräldrarna 

för att få en helhetsbild av vad just deras barn behöver. 

• Att ledningen skaffar sig bättre kunskaper om barnet inför ett möte 

Detta kommer av att föräldrar beskrivit att de i mötet uppfattat att när ledningen och föräldrar talat 

med varandra upplevde föräldrarna att ledningen inte hade en klar bild av deras barn. Föräldrar 

upplevde att ledningen talade om ett generellt barn inte om just deras barn. 

• Att inte behöva övervaka skolan, att skolan istället agerar med att vara steget före

Att övervaka kom av att föräldrar fått vetskap om antingen via barnet eller via resurs att barnet 

blivit exkluderad vid olika tillfällen. ”Vi tar för givet att när resursen går för dagen så tar någon 

annan över men så var det inte. De hade brandövning, det var ingen som hade koll på mitt barn, han 
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ropade på personalen `vänta på mig, vänta på mig` men de struntade i honom” (Pontus mamma). En 

förälder känner att deras barn blir för beroende av resursen, om fler vuxna haft kunskaper kring 

barnets behov så hade inte barnet blivit exkluderat när resursen/resurstimmar inte var i 

schemalagda. Att vara steget före är när pedagogen stöttar barnet att leva ett ”vanligt” liv, där 

barnet får ”vad barnet behöver” och göra som alla andra. Det handlar om att anpassa aktiviteter, att 

vara engagerad som pedagog.  

Visa lite mer intresse. Alla har sitt eget sätt att jobba, en del kan vara öppna för förändringar, 
medan andra kör sitt race (Pontus mamma).

Pedagogen hade lånat hem böcker, hon hade läst på, det säger så himla mycket … efter det 
mötet kunde jag andas ut (Linus mamma).

Sammanfattning resultat 

Uppsatsen syfte har varit att vidga pedagogers förståelse för hur föräldrar upplever mötet med 

förskola/skola, för att mötet med föräldrar som har barn i behov av särskilt stöd ska kunna bli så bra 

som möjligt. Föräldrars presentationer visar att föräldrars känsloupplevelser kring processen att 

söka svar på funktionsnedsättningen, många gånger var en svår och jobbig period för föräldrarna. 

Tre av föräldrarna upplevde sådana svårigheter under tiden som barnet gick i förskolan. 

Det som föräldrar beskriver som positivt kan sammanfattas med uppsatsens titel ”Det skall 

vara en gyllene medelväg” vilket innebär att när pedagoger tar initiativ till att berätta, skriva eller 

ringa föräldrar för att förmedla hur barnets dag har varit. Detta var mycket uppskattat därför att det 

gav ledtrådar till hur föräldrar kunde förstå och tolka sitt barn på eftermiddagen och kvällen. Den 

gyllenen medelvägen handlade även om att pedagoger anpassade miljö och pedagogik för barnet så 

att barnet utvecklades samt att anpassningen gjorde att barnet blev delaktig och inkluderad i 

barngruppen/klassen. 

Resultatet visar även vad det är föräldrar vill att pedagogerna förbättrar i mötet. Det föräldrar 

finner svårt i mötet är att förmedla sina önskningar kring barnets vistelse, dels har de svårt att ge 

kritik och sedan upplevs hallen som en svår plats att mötas på. Det kan förstås som att föräldrar vill 

möta förskolans/skolans yrkesverksamma under andra förhållanden. Föräldrar känner även dåligt 

samvete när barngruppen får stå tillbaka på grund av sitt barns behov. Vilket kan ses som att 

föräldrar önskar att ledningen informerar avdelningens föräldrar, detta för att ta bort skuld från 

föräldrarna. De finner även det svårt att mötas när de inte blir bemötta med respekt för sina och sitt 

barns behov. Det betyder att föräldrar vill att förskola/skola skall ha en god bild av vem de möter. 

Föräldrar känner sig underlägsna, överkörda och arga när de märker att skolans ledning driver en 
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fråga som visar att de inte har en helhetsbild av barnets liv. Föräldrar önskar även att hela 

arbetslaget skall visa att de vill möta barnets behov. Föräldrar vill att deras barn skall befinna sig i 

en miljö där pedagoger kan kommunicera och stötta barnet så att de kan vara ett barn som ”alla 

andra”. Resultatet visar att när resurstimmarna inte finns för barnet skapas glapp dessa glapp är 

motsatsen till ”Det skall vara en gyllene medelväg”. Det handlar om att professionella inte 

engagerat sig och det gör att barnet blir exkluderat ur verksamheten. Resultatet visar att dessa glapp 

gör att föräldrar aldrig kan ge upp, de måste ständigt och jämt övervaka förskola/skola så att deras 

barn får vara med på; rasten, gymnastiken, få sin träning, få stretching och få kommunicera med 

fler än en pedagog när barnet kommunicerar med TSS samt rätt till resurstimmar för sitt barn. 
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Diskussion 

Nu följer en diskussion kring studiens resultat kopplat till uppsatsens frågeställningar. Uppsatsens 

frågor var att ta reda på hur föräldrarna upplevde mötet med förskola/skola, att se vad föräldrar 

ansåg att pedagoger behövde tänka på i mötet. Samt vilka känslor och upplevelser föräldrarna bar 

på i samband med att de var föräldrar till ett barn i behov av särskilt stöd. 

”Den gyllene medelvägen”

Enligt barnkonventionens artikel 3 skall barnets bästa alltid komma i främsta rummet och enligt 

artikel 5 och 18 har föräldrar ansvaret för barnet och de skall se till att barnets rättigheter tillgodoses 

(www.barnombudsmannen.se, 2011-05-05). Enligt läroplanerna för förskola och skola (Lpfö, 98; 

Lpo, 94) skall förskola/skola skapa en god relation med föräldrarna. Resultatet visade att när 

pedagoger förmedlade barnens dag och visade engagemang för barnets vistelse så nådde 

barnkonventionens och läroplanernas mål och riktlinjer föräldrarna. 

I studien framkom det att mötet uppskattades när pedagoger handlade genom den gyllene 

medelvägen. Den gyllene medelvägen uppnåddes när pedagoger berättat om barnets dag och när 

pedagogik och miljö anpassats till barnet. Föräldrar förklarade att detta var mycket viktigt för deras 

barns skull, när pedagogen berättat om barnets dag, kan föräldrar få ledtrådar till hur barnet mår och 

när pedagogik och miljö är anpassat till just deras barn känner föräldrarna att barnet är i goda 

händer. 

Samtal och relationer 

Kommunikationen i mötet med pedagoger/resurser kan förklaras med begreppen rapportering och 

planering (Markström, 2005). När pedagoger rapporterar sker en information av hur barnet har 

agerat och handlat under dagen och planeringen kommer av hur pedagogiken formats för barnet. 
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Förskola/skola har enligt studien lyckats med att skapa tillitsfulla relationer. Enligt Flising m.fl. 

(1996) skapas denna tillit av att verksamheten är tydlig med att förklara för föräldrarna vad som är 

förskolans/skolans mål och riktlinjer. Författarna förklarar det med att när pedagogerna är tydliga 

med att förklara vad som lärs ut, varför och på vilket sätt det lärs ut så skapas ett tillitsfullt klimat. 

Det kan även ses som att förskola/skola varit tydliga med att synliggöra föräldrars och pedagogers 

ansvar i mötet (Andersson, 1999; Gren, 2007). Vilket Andersson (1999) betonar är viktigt att 

tydliggöra för både pedagoger och föräldrar. Andersson refererar till föräldrabalkens kapitel 6, där 

står det att föräldrars ansvar är att se till att barnets behov är uppfyllt. När man tittar i läroplanen för 

förskolan (Lpfö, 98) står det att förskolan tydligt skall förmedla mål och innehåll så att inflytande 

möjliggörs till föräldrarna. Om man då kopplar resultatet till föräldrars upplevelser i mötet med 

pedagoger när mötet känns gott, har föräldrar blivit stöttade av förskola/skola i och med att 

pedagoger berättat för föräldrar vad de gjort, på vilket sätt de gjort och varför, vilket stämmer 

överens med vad Flising m.fl. (1996) skriver i deras handbok om att skapa bra föräldrakontakt. 

Pedagogers förhållningssätt gentemot föräldrarna kan förklaras med att de har en förmåga att 

använda sig av ett metaspråk (Colnerud & Granström, 2002). Ett metaspråk är när 

pedagoger/resurser kan beskriva vad barnet varit med om, hur barnet reagerade och hur 

pedagoger/resurser beskriver fortsatt planering för barnet. Studien visade att föräldrarna 

uppskattade när pedagoger/resurser beskrev barnets dag, genom detta gav föräldrar insyn i hur 

barnet blivit inkluderad i aktiviteter samt att föräldrar fick ledtrådar till hur barnet mådde och då 

kunde de lättare tolka barnet på eftermiddagen och kvällen. Att möta föräldrar på detta sätt 

beskriver litteraturen (Höstfält, 2007; Erikson, 2004) med begreppet partnerskap. Höstfält (2007) 

skriver att när pedagoger söker en dialog med föräldrar så finns goda chanser till att förskola/skola 

får föräldrars mandat. Att få föräldrars mandat handlar om att man i mötet söker ett partnerskap 

genom att ställa frågor till föräldrar som kan ge svar på hur läraren skulle kunna bemöta barnet i 

verksamheten (muntlig kommunikation, Stockholms universitet, M. Waller, 5 maj 2010). Det 

handlar om att vara nyfiken på föräldrars tankar och denna nyfikenhet bjuder in föräldrar till dialog 

(a.a.). På detta sätt kan pedagoger bygga upp en förtroendefull relation (a.a.). Att bjuda in föräldrar 

med nyfikenhet kan ge signaler till föräldrar att de kan diskutera med förskola/skola utan att 

uppfattas som jobbiga, detta är viktigt då resultatet pekar på att föräldrar inte alltid vågar kritisera 

verksamheten. Det är även viktigt ur en annan synvinkel nämligen att vara medveten om vad som 

kan utgöra hinder för att föräldrar skall vilja samverka med förskola/skola. Dessa hinder beskriver 

Hornby och Lafaele (2011) genom sin modell för PI (parental involvement/föräldrars engagemang). 

Modellens nivå för föräldrar-familj beskriver att föräldrars tidigare möten har stor betydelse för hur 

de i framtiden väljer att samarbeta med förskola/skola. Det är därför viktigt att pedagoger visar ett 

tydligt ansvar i mötet med föräldrarna för att reducera hinder för samarbetet. 
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För att få en överblick på vad resultatet visat inte fungerar i mötet kan man göra det med 

Eriksons (2004) isärhållandets princip för att se vad som utgör glapp i relationen.  Ett glapp som 

studien visar var att samtalets karaktär spelar roll för hur samtalet tas emot. En av föräldrarna 

upplevde att mötet vid hämtningar på förskolan präglades av oreflekterad information vid det 

dagliga mötet, Colnerud och Granström (2002) beskriver detta med begreppet vardagsspråk. 

Föräldern kände ångest inför varje hämtning på eftermiddagen. Studien visar att när pedagoger 

endast berättade om de negativa händelserna runt barnet, utan att reflektera kring hur situationen 

kunde förbättras gjorde att föräldern tänkte ”det är något fel på mitt barn”. Författarna Jensen och 

Jensen (2008) betonar att det är pedagogens ansvar att möta föräldrar i processer som är jobbiga där 

också pedagogen behöver vara villig att lyssna till föräldrars perspektiv och se till att ingen blir 

kränkt i mötet. 

När pedagoger för en envägskommunikation till föräldrar är det paternalistiskt (Höstfält, 2007). 

Många föräldrar beskriver att pedagogerna i förskola/skola verkar veta bättre än föräldrarna, vilket 

även det kan förstås som ännu en princip som isärhåller förskola/skola från föräldrarna. Föräldrar i 

studien berättade till exempel att de i mötet fått höra av skolans psykolog att det var bäst att lyssna 

till läkares information om hur mycket resurs barnet behövde. Vilket föräldern upplevde som 

kränkande eftersom hon som förälder känner barnet bäst. Förälderns känsla kan jämföras med vad 

Lindblad (2006) studie kommit fram till;

Att som förälder bli bekräftad som person lägger grunden för tillit till de professionella. Det 
sker när föräldrarna erfar, att de professionella ser dem som unika människor med egna behov 
och känslor. Erfarenheter av att bli negligerad som person lägger grunden för misstro mot de 
professionella (s. 31).

Föräldrars berättelser ger en bild av att relationerna blev tillintetgjord av att föräldrar inte fick gehör 

för sin bild av barnets behov av resurs. Andersson (2004) som har intervjuat 40 föräldrar i syfte att 

få förståelse för vad som fungerat och vad som inte fungerat i mötet mellan skola-hem, kom fram 

till att långt ifrån alla föräldrar är nöjda med mötet. Föräldrar i Anderssons studie visade att det 

fördes en kamp mellan föräldrars och skolas bild av barnet. Vilket även ett par av mina intervjuer 

visade i mötet med skolan. I Hornby och Lafaeles (2011) modell för föräldrar-lärare nivån ses 

denna konflikt som ett hinder för att föräldrar skall vilja samarbeta med pedagogen. Hornby och 

Lafaele skriver att när målet för mötet skiljer sig på vissa punkter skapas frustation hos både 

pedagogen och föräldern. 

När man vänder blicken mot förskolan så är det en förälder i resultatet som beskrev att hon och 

förskolan hade olika bilder av barnet. Föräldern berättade att förskolan bemötte föräldern varje dag 

med att berätta om ett icke önskvärt beteende. Föräldern berättade att hon inte fört en kamp om sin 

bild av barnet, för hon tänkte att de är experter på barn. I studien framkom även att det kunde vara 
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svårt att ge kritik för att man inte ville bli betraktad som en jobbig förälder samt man var rädd för 

att ens barns skulle fara illa av att kritisera förskolan. Om man tittar på vad Markström (2005) 

funnit i sin forskning om kommunikationen i utvecklingssamtalet har Markström kommit fram till 

att mötet präglades av att föräldrar och pedagoger sökte en likvärdig bild av barnet i förskolan. Mitt 

resultat är inte inriktad enbart på utvecklingssamtalet men när man ser på hur två av föräldrarna i 

resultatet känner inför mötet med förskolan, kan man uppfatta att det finns en rädsla och en känsla 

av underlägsenhet i mötet. Med det menar jag att föräldrar säger att de litar på förskolas expertis 

och ändå känner ångest eller när de inte vågar tala om för pedagogerna när det känns svårt. 

För att relationen skall bli fruktbar krävs ett möte som präglas av tvåvägskommunikation, 

vilket kan förstås genom partnerskaps principen (Erikson, 2004). För att mötas i en 

tvåvägskommunikation behöver pedagogen vara reflekterande över sina egna perspektiv och kunna 

ta in andras perspektiv (Jensen & Jensen, 2008). Det innebär enligt Jensen och Jensen (2008) att 

pedagogen är klara över sina egna handlingar och uppfattningar samt att kunna omvärdera dessa i 

mötet med föräldrarna. 

Känslor och värderingar 

I ett möte med föräldrar som har ett barn med en eller flera funktionsnedsättningar kan mötet med 

pedagoger möjliggöras genom att bemötandet präglas av att föräldrar blir erkända av de 

professionella när de gäller att ha kunskaper om barnet (Lindblad, 2006). Som professionell kan 

man ha i åtanke att processen som föräldrar går igenom när tillexempel föräldrarna och barnet går 

igenom en utredning, kan vara svår. Detta kan man utläsa ur resultatet under rubriken Presentation. 

Studien visar att processerna varit olika långa för föräldrarna och att möten har sett olika ut. Det har 

handlat om att föräldrar upplevt oro, ensamhet och smärta på olika sätt. En förälder beskriver ett 

sökande efter svar på gåtan kring sitt barns funktionsnedsättning. En annan förälder beskriver hur 

sonen fick stå ut med provtagning efter provtagning. Två föräldrar berättade att när en läkare 

utstrålade osäkerhet i mötet så förstörde läkaren deras totala lycka som nyblivna föräldrar.  Mötet 

med läkaren gav enbart frågor och inga svar, föräldrarna beskrev att en ensamhet infann sig. Detta 

har även Lundströms (2007) studie visat, Lundström beskriver att papporna kände sig nonchalerade 

och respektlöst bemötta av professionella samt att mammorna berättat om att professionella lämnat 

dem ensamma, vilket gjort att de känt att de professionella inte brytt sig om dem. 

Föräldrars presentationer i resultatet ger ledtrådar till att få förståelse för att det kan vara en 

smärtsam process att genomgå utredningar, provtagningar och bli bemötta med osäkerhet. Detta 

kan förstås som viktigt att tänka på när pedagoger möter föräldrar i förskola/skola, eftersom de 
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flesta av barnen i studien genomgick utredningar när de gick i förskolan. Och i Congius (2010) 

uppsats framgick det att föräldrar önskade att pedagoger skulle ha förståelse för att det periodvis 

kunde vara jobbigt att vara förälder till ett funktionsnedsatt barn. 

Flising m.fl. (1996) menar att det är viktigt att pedagoger är medvetna om sina värderingar och 

grundantaganden och kritiskt granska dem för att skapa ett tillitsfullt klimat i mötet med 

föräldrarna. Med det menar jag att resultatet i studien visar att mötets karaktär spelar roll för hur 

mötet skall bli. Detta kommer av våra inre värderingar (muntlig kommunikation, Stockholms 

universitet, M. Waller, 5 maj 2010) vilket kan förklaras med begreppen paternalism och 

partnerskap, vilket jag redogjort för ovan (Höstfält, 2007). Med dessa begrepp vill jag tydliggöra 

hur makten i hur orden formas leder till hur föräldrar känner sig när pedagoger väljer det ena eller 

det andra bemötandet. Vilket Caiman (muntlig kommunikation, Stockholms universitet, W. Caiman 

25 jan. 2008) beskriver med ”geting ögon” och ”goda ögon”, Caiman betonar att de inre 

värderingarna ger signaler till föräldrar att mitt barn är inte omtyckt eller mitt barn är omtyckt. 

Värderingar och grundantaganden är viktiga för pedagoger att bli medvetna om menar Törnblom 

(refererad i Tidningen förskolan, Nöjd, 2010-08-13) hon hävdar att förskollärare tenderar att gå 

ifrån läraruppdraget, vilket är att utgå ifrån läroplanens mål och riktlinjer när pedagoger uttrycker 

ett tyckande om föräldrarna. Detta tar även Gren (2007) upp som en risk, hon menar att det 

pedagoger uttrycker om föräldrar, när de inte hör skapar värderingar om föräldrar. Gren menar att 

detta skapar hinder för det genuina mötet mellan föräldrar och förskola/skola. I studien kan denna 

problematik förstås, när en förälder upplevde att skolan gjorde egna undersökningar om förälderns 

barn utanför förälderns vetskap vilket gjorde att förtroendet i mötet mellan föräldrar och skola blev 

raserat. När föräldrar berättat om detta blir de bemötta på samma sätt som föräldrarna i Lundströms 

(2007) avhandling. Lundström beskrev att föräldrar upplevde att professionella inte tog sig tid med 

dem och att de kände att de inte blev talade till vilket upplevdes som respektlöst. 

Föreliggande studie visar att föräldrars förtroende för förskola/skola kan handla om hur ett 

möte utspelar sig. Ett möte mellan förälder och pedagoger kan beskrivas som ” ett första hands 

möte” där föräldern beskrivit att hon upplevt att pedagog och resurs såg till hennes barns bästa, när 

de valt att göra ett hembesök. Föräldern upplevde att kommunikationen präglats av samförstånd, 

vilket gjorde att hon fått en god bild av resurs och pedagog. Detta är i kontrast till ”ett andra hands 

möte” vilket en förälder beskriver är när pedagoger från förskolan lämnat information om barnets 

funktionsnedsättning till pedagoger på skolan. Mötet resulterade i att pedagogerna i skolan 

missförstod informationen vilket ledde till att barnet skadade sig på sin första skoldag. Slutsatsen av 

detta är att en rak och direkt kommunikation med föräldrarna kan reducera missförstånd, vilket 

även föräldrarna i studien önskar bli bemötta med. 
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Metoddiskussion

Min metod för att söka svar på uppsatsens syfte formar hur resultatet lyftes fram av mig, om man 

hade använt en annan ansats/teori så hade resultatet tolkats genom detta (Carlsson, i Ahlberg, 

2009). Mitt val den fenomenologiska ansatsen sökte svar på hur föräldrar upplevde, kände och 

tänkte, vilket är ansatsens styrka. Styrkan ligger i att föräldrar berättat om hur de upplevt mötet, där 

känslor, handlingar och engagemang berättats. Och det som måste begrundas i en livsvärldsansats 

är att forskarens livsvärld tolkas in, vilket är en svaghet. 

Forskarens förförståelse kan bli en belastning och leda honom/henne att dra slutsatser som inte 
har tillräcklig grund i empirin. Att beskriva sin livsvärld, vilket referenterna uppmanas göra, är 
också svårt att göra explicit. Det är därför omöjligt att komma fram till en definitiv sanning 
(Carlsson, i Ahlberg, 2009, s. 247).

Ansatsens val styrde hur jag formulerade mig i intervjuerna till föräldrarna. Det innebar att jag 

förutsättningslöst lyssnade till föräldrars berättelser om deras barn och deras möten med 

förskola/skola. Intervjuerna inleddes med att föräldrar fick berätta om hur de märkte att det var 

något speciellt med deras barn. Därefter berättade de om olika upplevelser som de haft i samband 

med mötet med förskola/skola. Jag hade kunnat välja att intervjua föräldrarna med fasta frågor, på 

detta sätt hade det kanske varit lättare att sammanställa resultatet. Men eftersom jag hade en 

fenomenologisk ansats valde jag att låta föräldrarna berätta, vilket jag upplevde att föräldrarna 

uppskattade ”Det är så roligt att prata om sitt favoritämne” och att ” Det är skönt att få prata av sig 

lite”. 

I urvalet av föräldrar har jag fem olika funktionsnedsättningar som underlag för resultatet, 

vilket gav en variation. Detta var inte något jag avsiktligen sökte utan det var slumpen som 

avgjorde det. Men i efterhand anser jag att det var en styrka för resultatet eftersom det gav en bredd 

åt syftet. Eftersom tidsramen för uppsatsen var begränsad till 10 veckor valde jag att ta kontakt med 

föräldrar som jag hade hört talas om eller som jag kände till, genom tidigare kontakter. Detta kan 

vara till en nackdel, eftersom föräldrarna då kan uppleva att de inte kan tala fritt om ämnet. Detta är 

en del av forskningseffekten som Repstad (2007) tar upp. Jag påverkade en del av informanterna 

genom att de visste om att jag arbetat som barnskötare, detta kan antingen påverka dem att inte 

vågar tala om ”allt”, eller så hade det en motsatt effekt, att de vågade berätta om allt eftersom de 

hoppades på en förbättring. 

Under forskningsprocessen valde jag att låta föräldrarna bestämma över datum, tid och plats. 

Detta gjorde att valet av intervjuplatsen kan påverka forskningsresultatet.  Med det menar jag att 

genomföra intervjuer i forskarens hem kan påverka föräldrar, eftersom de kan uppleva att de känner 

sig tryggare i sin hemmiljö. Men jag vill ändå argumentera för att låta föräldrar bestämma själva, 
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eftersom intervjuerna ”inkräktar” på vardagens alla måsten. Jag hävdar att forskaren behöver vara 

flexibel. 

Avslutande diskussion 

Denna uppsats har gett mig ledtrådar till att få förståelse för hur föräldrar önskar bli bemötta och 

hur de önskar att arbetet med barnet skall bedrivas. Som lärare behöver jag lyssna till föräldrars bild 

av barnet och bygga upp min förståelse kring barnets problematik därifrån. I arbetet med barnet kan 

sedan ledtrådarna användas i det pedagogiska arbetet. När ledtrådarna används av pedagoger kan 

föräldrar känna att de blir respekterade och lyssnade på. Det kan leda till nya goda möten där 

föräldrarna får uppfattningen om att pedagogen gör sitt bästa för just deras barn. 

För att skapa en ”gyllene medelväg” i det dagliga mötet behöver lärare berätta för föräldrar hur 

dagen varit, hur de stöttat barnet samt förklara varför arbetslaget valt att utföra 

aktiviteten/träningen/pedagogiken på just det sättet. Jag skriver arbetslaget eftersom detta är en 

önskan som föräldrar beskrivit, föräldrar vill att fler pedagoger än en avsatt resurs kan barnets 

behov. Vilket skall vara lärares strävan enligt barnkonventionen och läroplanen för förskolan. I 

barnkonventionens artikel 23 står det att samhället skall lära om funktionshindret så att barnet kan 

bli stöttat. I artikel 2 står det att barn inte får diskrimineras, vilket innebär att barn med 

funktionsnedsättning skall göras delaktig i verksamheten (www.barnombudsmannen.se, 2011-05-

05). I förskolans läroplan står det: ”Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för 

utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl 

behöver stöd i sin utveckling ” (Lpfö, reviderad, 2010, s. 11).

Fortsatt forskning 

Eftersom många föräldrar beskriver ett genuint möte genom ”en gyllene medelväg” så skulle det 

vara intressant att forska kring hur pedagogerna gör, tänker och känner i ett lyckat möte med 

föräldrar. Detta skulle kunna ge information om vad för utstrålning som eftersöks av föräldrarna. 
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Bilaga 1, information till föräldrarna 

Till informanterna XXXX 2011-03-23

Katja Virtanen

Mejl adress XXXXX

Mobil nr. XXXXX

Hej!

Jag heter Katja Virtanen och är lärarstudent vid Stockholms universitet. Jag läser min sista kurs 

som är mitt examensarbete och det är en uppsats på avancerad nivå som jag skriver vid Special 

pedagogiska institutionen. Uppsatsen skall handla om hur föräldrar till barn i behov av särskilt stöd 

upplever olika möten med förskola/skola. 

Detta är ett stort intresse för mig eftersom flera kurser samt litteratur poängterat att barnets hjärta  

når vi via föräldrarna, det är ni som är experter om ert barn och det är därför jag vill skriva en 

uppsats om detta. 

Det som ni berättar för mig ger mig och andra lärare insyn i hur ni upplever samarbetet, vilket ger 

oss förståelser för er livsvärld. Det ger oss förståelse för hur vi kan göra ett bättre arbete med 

barnen. Samt att er berättelse ger lärare verktyg till att reflektera över vad som fungerar bra och om 

de inte fungerat så kan era berättelser ge förståelse för svårigheterna. 

Som informant är du etiskt skyddad, era namn kommer att vara fingerade och jag följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) vilket 

innebär:

Informationskravet: att jag berättar för dig att det är frivilligt för dig att delta och att du när som 

helst kan välja att avbryta samarbetet. Och att syftet är att få tillgång till ert perspektiv så att lärare 

kan möta er på ett bra sätt. 

Samtyckeskravet: att jag frågat dig om du vill medverka.

Konfidentialitetskravet: att alla namn och orter är fingerade för att skydda familjens identiteter. 

Nyttjandekravet: uppgifterna om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Då examensarbetet är färdigt kommer det att publiceras i databasen DIVA, så att alla kan ta del av 

det. 

Tack för din medverkan Vänligen Katja Virtanen 
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