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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att belysa föräldrars upplevelser av samarbete med och stöd i skolan samt 

att finna framgångsfaktorer för samarbete mellan hem och skola när det gäller barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Med hermeneutisk fenomenologisk ansats har 

intervjuer genomförts med föräldrar till barn med NPF.  

 

Resultatet tyder på att föräldrarna i denna studie uppskattar när skolpersonal bryr sig om deras barn, 

lyssnar på dem som föräldrar och tar deras åsikter på allvar. De efterlyser också kunskap om NPF i 

skolan. Några ledord för ett gott samarbete mellan hem och skola tycks enligt denna studie vara 

dialog, kommunikation, information, tillit, trygghet och kunskap om NPF. Olika känslouttryck har 

visat sig i föräldrarnas uttalanden och ställs i relation till vad skolan skulle kunna göra. För att söka 

finna sådan lärdom, har jag använt mig av olika perspektiv såsom bland annat ett relationellt och ett 

sociokulturellt perspektiv för att förklara tänkbara orsaker till missförstånd.  

 

En slutsats är att skolan bör tänka på att vara öppen gentemot föräldrar och göra dem delaktiga i 

arbetet kring deras barn. De bör ta reda på hur föräldrar helst vill att kommunikationen ska ske och låta 

föräldrar vara med i planeringen av åtgärder för att stödja barnet. Framför allt bör skolan visa att de 

bryr sig om barnet och vill lära känna det för att kunna se styrkor och områden där barnet behöver 

extra stöd.  
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Inledning 
I tidigare uppsats har jag skrivit om framgångsfaktorer för inkludering av elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolan (Arvidsson, 2012).1 Den studien fokuserade 

på pedagogers upplevelser av inkludering varför jag i denna studie vill vända mig till föräldrar och 

lyssna på deras upplevelser av samarbete med skolan. För att lyckas med inkludering av elever i behov 

av särskilt stöd i skolan och på så sätt främja elevernas psykiska hälsa och deras kunskapsutveckling, 

menar jag att det är av intresse att hitta framgångsfaktorer för detta samarbete.  

 

Det framgår i Statens beredning för medicinsk utvärdering (2013) att personer med 

autismspektrumtillstånd (AST) och deras anhöriga behöver bli mer delaktiga då det handlar om vård 

och skola. Vidare efterlyses studier av hur samhällets insatser organiseras kring desamma vilket gör 

min forskning högst relevant. Ahlberg (2013) menar att specialpedagoger är väl medvetna om att 

självkänslan påverkar elevens framgångar i skolan. De förstår problematiken som uppstår i det dagliga 

arbetet i skolan och skulle kunna utgöra en bro mellan vetenskaplig kunskap och lärares beprövade 

erfarenhet. Därför anser jag mig, i min blivande profession som specialpedagog, ha nytta av den 

kunskap som aktuell studie kan bidra med. I Statens beredning för medicinsk utvärdering (2013) finns 

studier som visar att föräldrar upplever brister i kunskap och utbildning hos skolpersonal samtidigt 

som andra studier visar att föräldrar är nöjda med dialog, individuella program och kunskap om de 

involveras i processen. 

I bakgrunden definieras begreppet inkludering (Nilholm, 2006). Det finns flera sätt att förhålla sig till 

inkludering och det är inte alltid självklart vad som är bäst för det enskilda barnet. Åsikterna går isär 

huruvida det är önskvärt eller inte att alla barn går i samma klass i skolan. Något som alla ändå kan 

skriva under på tycks vara att alla människor ska känna delaktighet i samhället oavsett sina egna 

förutsättningar. Frågan är bara huruvida målet uppnås genom tillfällig segregering i skolåldern eller 

inkludering i den vanliga skolan redan från början.  

                                                      
1 I studien förekommer förkortningen NPF som står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, då det är ett begrepp som föräldrarna 

kände sig bekanta med och själva använde då de talade om sina barns diagnoser. I bakgrunden redogörs för några olika diagnoser som räknas 

som NPF.  
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Bakgrund 
Under denna rubrik redogörs för tidigare forskning kring samarbete mellan hem och skola. Då 

respondenterna har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), följer en genomgång av 

AST och ADHD. En rubrik behandlar hinder och möjligheter i barns sociala och kognitiva utveckling. 

Avslutningsvis definieras och diskuteras begreppet inkludering och dess för och nackdelar.  

Tidigare forskning - samarbete 
Samarbete kan förstås ur olika perspektiv. Det kan handla om den kontakt som föräldrar och 

skolpersonal har kring barnet i form av möten och telefonsamtal. I Johansson och Wahlbergs (1993) 

avhandling menar författarna att hem och skola ska ha en plattform att mötas på för att bryta skolans 

isolering från samhället, något som också påverkar den pedagogiska praktiken i skolan och får 

föräldrar och elever att känna sig delaktiga i den dagliga verksamheten. Ett exempel på samarbete i 

avhandlingen var att eleverna besökte en förälders arbetsplats. Författarna avser med begreppet 

samarbete i sin avhandling ”… när elever, föräldrar och lärare alla tillsammans eller i olika 

kombinationer arbetar med områden som är relaterade till den pedagogiska praktiken.” (a.a., s.12). 

Författarna menar att en skolklass utgör en dynamisk enhet av elever, föräldrar och lärare som 

tillsammans besitter gruppkrafter värda att titta närmare på.  I studien användes så kallad triangulering 

i form av enkäter, intervjuer och skriftlig rapportering med avsikt att få ett brett underlag av empiri. 

Studiens syfte var bland annat att titta på samarbete mellan hem och skola utifrån möjligheter och 

hinder. Denna avhandling handlar om samarbete mellan hem och skola generellt och inte om 

samarbete med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. Den visar att föräldrar i årskurs ett kan känna 

sig osäkra i mötet med skolan men att de blir tryggare allt eftersom de får bli delaktiga i skolan. 

Samtalsämnen som uppskattas mer än skolämnen av lärare och föräldrar då de samtalar med varandra 

är sådana av social karaktär. Att den pedagogiska verksamheten påverkas positivt av 

föräldraengagemang framgår också. 

 

Blomqvist (2012) skriver om samarbetsprocesser mellan Barn och Ungdomspsykiatri (BUP), 

Socialtjänst och skola men även om vad som sker mellan de professionella och föräldrar och barn. 

Blomqvist (2012) menar att det finns lite forskning om samarbete som utgår ifrån föräldrars 

upplevelser varför hon i studien har valt ett klientperspektiv. Hon lyfter fram vikten av samarbete i 

synnerhet när det handlar om barn med psykiatriska problem i kombination med skolsvårigheter. 

Studiens metod är intervjuer och observationer under samarbetsmöten med eller utan familj. Resultatet 

visar att de professionella kan uppleva ett slags ifrågasättande om föräldrar är tydliga med vad de 

anser att sitt barn har behov av och efterfrågar en specifik insats. Intervjuade föräldrar upplever att 
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vissa professionella verkar vilja samarbeta medan andra undviker samarbete. Det verkar vara lättare att 

känna sig lyssnad på och skapa relationer med enskilda kontakter.  

 
Föräldrarnas och de professionellas berättelser om enstaka personals förmåga att samarbeta handlar möjligen om 

att vissa professionella lyckas skapa en relation till föräldrarna där föräldrarna känner sig lyssnade och förstådda 

samtidigt som dessa professionella lyckas skapa en relation till andra professionella där de också känner sig 

förstådda och lyssnade på (a.a., s.181).  

 

Föräldrar i studien upplever ofta att de måste kämpa för att få rätt stöd för sitt barn. De upplever att de 

hela tiden måste slåss för insatser till barnet även om de fått alla insatser som organisationerna kan erbjuda. De 

upplever ändå att de inte fått hjälp. Åtminstone inte hjälp som medför att de upplever förändring för barnet (a.a., 

s.192). Författaren återkommer gång på gång till ett maktperspektiv som innebär att experternas 

synvinkel hela tiden dominerar och förhindrar att föräldrars synpunkter tillåts komma fram. Blomqvist 

(2012) lyfter fram gynnsamma faktorer för samarbete där en är ledningens inställning till densamma. 

Det finns förväntningar på gott samarbete hos professionella som ställer stora krav på samarbete som 

leder till förändring för barnet. Föräldrar och personal får en känsla av vanmakt och förtvivlan när 

hjälpen inte infinner sig. 

 

Fylling och Sandvin (1999) har genomfört en intervjustudie i Norge på temat föräldrasamarbete i 

skolan med lärare och föräldrar som respondenter. De hade upptäckt att trots att mycket samarbete 

sker i förskole- och skolåldern, så finns endast handböcker i hur detta samarbete ska gå till utan att 

man tagit reda på hur samarbetet upplevs. De skriver i artikeln att samarbetet mellan lärare och 

föräldrar till barn i behov av särskilt stöd naturligtvis är både starkare och mer komplext än samarbetet 

mellan hem och skola generellt. Många föräldrar klagar på bristande information och är missnöjda 

med barnets utbildning. Föräldrar uttrycker även att de inte känner sig lyssnade på eller tagna på allvar 

i skolan. Lärare verkar generellt sett mer nöjda än vad föräldrarna är, med samarbetet mellan hem och 

skola men nämner svårigheter såsom bristande intresse hos föräldrar, orealistiska förväntningar på 

barnet och sociala svårigheter i hemmet som problematiskt. Vidare beskriver Fylling och Sandvin 

(1999) att föräldrar kan ses som samarbetspartners, kunder eller som några som ska implementera det 

som skolan bestämmer. Det är vanligare att föräldrar till barn som har beteendestörningar, av lärare ses 

som del av barnets problem än om barnets svårigheter handlar om skolämnen. Föräldrar uppfattar att 

åtgärdsprogram ofta författas av skolan och att föräldrar får tycka till om dessa innan de börjar gälla. 

En förälder som själv är speciallärare reagerade på sitt barns åtgärdsprogram då skolan beskrivit 

hennes barn som en person med dåligt självförtroende. Hon menade att skolan bara ser svårigheter.  

Många av de föräldrar som kände missnöje med skolan, tvekade att beklaga sig då de var rädda för att 

det skulle påverka deras barn negativt. Detta kan förklara varför fler lärare än föräldrar uttryckte att de 

var nöjda med samarbetet. Författarnas slutsats är att föräldrar av skolan ses som samarbetspartners 
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när de gör det som skolan föreslår och som klienter när de ifrågasätter skolans idéer. Då blir de istället 

en del av sitt barns problem som skolan måste lösa. Den ojämna maktbalansen mellan hem och skola 

är ett hinder för utveckling av bra samarbete menar författarna (a.a.). 

 

Syftet med Ahlefeld Nissers (2009) avhandling har varit att beskriva möjligheten att genomföra 

deliberativa samtal i skolan mellan kollegor och med föräldrar och elever. Studien bygger på samtal 

som 15 specialpedagoger haft där de fått beskriva vad de själva värderat som bra eller mindre bra 

samtal. Specialpedagogerna har fört loggbok om genomförda samtal som de haft med kollegor, 

föräldrar, elever och lärare. De 15 specialpedagogerna har även intervjuats.  ”Ordet deliberativt kommer 

från deliberation och kan härledas från latinet, deliberare, afväga” (a.a., s.27).  Författaren menar med 

deliberativa samtal att man lyssnar på varandras olika åsikter och låter alla komma till tals för att sedan 

kunna enas om ett gemensamt mål. Hur vi talar, skriver och handlar påverkar hur samtalet uppfattas av 

de som deltar. Ett samtal får möjlighet att bli deliberativt först när deltagarna är medvetna om att deras 

ordval och förhållningssätt bidrar till att forma världen. Ahlefeld Nisser (2009) förklarar skillnaden 

mellan samverkan och samarbete genom att säga att samverkan är att ”… skapa delaktighet genom 

gemensamt meningsskapande…” medan samarbete är ”… vad de som verkar tillsammans gör i praktiken” 

(a.a., s.43). En slutsats av studien är att specialpedagoger behöver ha kommunikativ kompetens vilket 

innebär att de har förmåga att kommunicera och samverka mellan olika yrkesgrupper och med hemmet 

på ett sätt som gör att alla får komma till tals och bli förstådda.  

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 
I Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD (Socialstyrelsen, 2004) beskrivs 

huvudsymptomen vid ADHD. Dessa är uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och hyperaktivitet. 

Detta medför ofta svårigheter med att planera sin vardag, vänta på sin tur och att kontrollera sitt humör 

vilket i sin tur leder till misslyckanden i samspel med andra. Det är vanligt att barn med ADHD känner 

sig ängsliga och mister tron på sin egen förmåga. I längden kan misslyckanden leda till depressioner 

och oro.  

Vid diagnosticering av personer med ADHD används manualen DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders). Det finns tre undergrupper till ADHD, nämligen ADHD med i 

huvudsak uppmärksamhetsstörning, ADHD med i huvudsak överaktivitet/impulsivitet och ADHD 

med en kombination av dessa två så kallad ADHD kombinerad typ. 

Det är inte ovanligt med tilläggsdiagnoser för personer med ADHD. Några är depression, 

trotssyndrom och tvångssyndrom. Det är möjligt att dessa tilläggsdiagnoser är en del av att ha ADHD 

men även en följd av att inte ha blivit förstådd. Genom att stödja personer med ADHD tidigt i skolan 

minskar risken att dessa barn utvecklar tilläggsdiagnoser. De som inte får tillräckligt stöd i tid löper 

stor risk att hamna i fel umgänge och kriminalitet.  
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Några andra diagnoser som använts är DAMP och MBD men idag brukas mest diagnosen ADHD med 

olika innebörd som specificeras. DAMP kan beskrivas som ADHD med motorisk klumpighet. MBD 

är en förklaring till svårigheterna och står för minimal brain dysfunction.  

Cirka 3-6 procent av alla barn i skolan har ADHD vilket betyder att det går en till två barn med ADHD 

i varje klass. Fler pojkar än flickor får diagnos ADHD (a.a.). 

Cirka hälften av alla barn med ADHD har även läs- och skrivsvårigheter. 

Autismspektrumtillstånd (AST) 
Man brukar tala om autismspektrumtillstånd som ett paraply under vilket fem olika diagnoser 

(Autistiskt syndrom, Asperger syndrom, Autismliknande tillstånd, Atypiskt syndrom och 

Desintegrativ störning) samlas (SLL Autismforum). Gemensamt för dessa diagnoser som står med i 

diagnosmanualen DSM-IV-TR är genomgripande störningar i utvecklingen. Man vet inte säkert hur 

många som har AST men uppskattar att det ligger mellan 0,6 till 1 procent av befolkningen, alltså 

några stycken på varje skola (a.a.). 

Autistiskt syndrom, Asperger syndrom och Genomgripande störning i 
utvecklingen utan närmare specifikation (UNS) 
 Diagnoskriterierna för Autistiskt syndrom används inte längre men bestod av tolv symptom fördelade 

på tre områden nämligen; störningar i förmågan till socialt samspel, störningar i förmågan att 

kommunicera och begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter. 

Minst ett av de tolv symptomen skulle ha uppträtt före treårsåldern (a.a.). 

 

Det som idag benämns Asperger dök upp först på 1920-talet men fick inte förrän på 1990-talet en 

internationellt accepterad definition. Idag diagnosticeras ingen med Asperger längre utan man 

använder AST istället. För att få en diagnos för Asperger syndrom krävdes att två kriterier uppfylldes, 

nämligen att personen hade en allvarlig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel och att 

den hade begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter. Det fick 

heller inte föreligga någon utvecklingsstörning hos den som hade Asperger syndrom vilket fortfarande 

kan vara fallet vid Autistiskt syndrom. Personer med Asperger syndrom har alltid normalbegåvning 

eller ännu högre intelligens (a.a.). 

 

I vissa fall uppfylldes inte alla kriterier för Autistiskt syndrom eller Asperger syndrom men liknade 

dessa diagnoser och då användes termen Genomgripande störning i utvecklingen utan närmare 

specifikation (UNS) eller andra synonymer som autismliknande tillstånd eller atypisk autism (a.a.). 

 

I Sverige används både den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV-TR och 

Världshälsoorganisationens (WHO) manual ICD-10. Nu finns även en ny manual kallad DSM-5 som 
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utarbetats av Amerikanska Psykiatriförbundet eftersom mycket ny forskning har kommit sedan 2000 

vilket gjort det nödvändigt att se över diagnoskriterier.  

De fem diagnoser som redogjorts för ovan håller just nu på att övergå till en enda diagnos kallad 

Autismspektrumtillstånd men med tillägg för så kallade dimensioner. Dessa tillägg kan till exempel 

vara verbal och intellektuell förmåga (a.a.). 

Inkludering 
Rättvisa kan ibland vara att någon får mer än en annan, eller att någon slipper göra det som andra 

måste göra skrev Ljungblad, (2004) i sin bok Matematik en mänsklig rättighet. Det är en devis som 

säger något viktigt om hur vi måste tänka kring barn i behov av särskilt stöd i skolan för att de ska 

känna sig inkluderade.  

 

Nilholm (2006) diskuterar begreppet inkludering i förhållande till sin föregångare integrering. I mitten 

av 1900-talet började begreppet integrering att användas som en motvikt till den institutionalisering av 

avvikande personer, som förekommit alltsedan 1800-talet. Det fanns olika anledningar till att börja 

integrera avvikande grupper i samhället. Bland annat ansågs levnadsförhållandena på institutionerna 

vara oacceptabla och dessutom visade forskning på positiva effekter av integrering.  

 
I ett skolsammanhang betyder då inkludering att skolan (som en helhet) ska vara organiserad utifrån det faktum 

att barn är olika (delarna). Integrering, å andra sidan, innebär att barn, vilka definierats som ”avvikande”, ska 

passas in i en helhet som ”från början” inte organiserats utifrån det faktum att barn är, och har rätt att vara olika. 

(a.a., s.14) 

 

Även Ahlberg (2013) menar att inkludering handlar om att barn är olika och har rätt att vara olika och 

att skolan ska organiseras utifrån detta faktum. Integrering däremot innebär att elever som uppfattas 

som ”avvikande” ska passa in i skolmiljön utan att några förändringar i miljön görs. Författaren 

framhåller vidare att inkludering innefattar deltagande och att om en elev inte lyckas lära sig det 

förväntade i skolan så kan eleven heller inte känna sig delaktig.  

 
Delaktighet och lärande är således två aspekter i skolans praktik som måste beaktas samtidigt. Tillsammans 

utgör de grundbulten i skolans verksamhet och skapar förutsättningarna för att en elev ska kunna fullgöra sin 

skolgång utan att uppleva misslyckanden och tillkortakommanden (Ahlberg, 2001, s.26). 

 

Skidmore (2004) beskriver två skolor med olika synsätt på specialpedagogik och inkludering. Personal 

på den ena skolan menade att skolan när den ger specialpedagogiskt stöd utanför klassrummet, sänder 

fel signaler till eleven. It teaches students to fail and then tells students ‘I can help you, you need me’! 

(a.a., s.54). Den här skolan satsade mycket på fortbildning av personal. Har de svårigheter med en 
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elev, då ska inte eleven åtgärdas utan personalen hitta ett annat sätt att arbeta. I den andra skolan hade 

man för vana att låta en speciallärare arbeta avskilt med elever i behov av särskilt stöd. Det tillsattes en 

skolutvecklare som ansåg att det är omöjligt för endast en speciallärare att ge varje elev hjälp i 

klassrummet. Man kan inte tvinga barnen att passa lärarens sätt. Istället efterlyste skolutvecklaren ett 

team som kunde utveckla lärarnas kunskap om andra sätt att lära ut (a.a.).  

Andersson (1999) ifrågasätter inkludering till varje pris och menar att inkludering till och med kan 

skada eleven. Hon redogör för två möjliga orsaker till att segregera elever. Den ena går ut på att rädda 

eleven från klassen och den andra på att man vill rädda klassen från eleven. Detta innebär att man i ena 

fallet vill ge eleven de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan medan det också kan handla om att 

göra sig av med det störande momentet i klassrummet. Författaren menar att elever som är i behov av 

mycket vuxenkontakt och enskilda instruktioner blir lidande i stora klasser. Författaren påtalar att det 

naturligtvis finns fördelar med att segregera elever i särskilda undervisningsgrupper. Där finns ofta 

kompetenta lärare, färre elever, större vuxentäthet, ett lugnare tempo och man kan betona den 

känslomässiga och sociala utvecklingen vilket leder till att eleverna får ett större självförtroende. Till 

nackdelarna kan enligt Andersson (1999) nämnas risken för att eleven upplever sig själv som 

annorlunda vilket påverkar deras självkänsla negativt. Författaren tar upp att det finns elever som har 

det svårt redan från början och om skolan skall vara rättvis måste resurserna fördelas på ett bra sätt. 
Detta förutsätter ett fungerande samarbete mellan dem som arbetar med eleverna, dvs. lärarna, och dem som 

bestämmer över resurserna, dvs. skolledning och ansvariga politiker (a.a., s.75). Författaren menar vidare att 

det är de vuxnas ansvar att utforma skolmiljön så att den gynnar alla elever. Såvida detta inte är 

möjligt, mår eleverna bättre segregerade från den vanliga skolan (a.a.). Även Tjernberg (personlig 

kommunikation, 5 feb, 2013) är av den åsikten och poängterar anpassningen av skolan och 

undervisningen. Det är när individens förutsättningar möter omgivningens krav som svårigheter och 

möjligheter uppstår (a.a.). 
 

Westling Allodi (2007) skriver att barn i behov av särskilt stöd numera har möjlighet att delta i vanlig 

klass tack vare internationella dokument såsom Salamancadeklarationen och UNESCO, men att det 

fortfarande är en långsam process att överge segregationstänkandet i skolan. Salamancadeklarationen 

(Unescorådet, 2006) är ett dokument som klargör gemensamma åsikter för bland annat 92 regeringar 

som fanns representerade vid världskonferensen om undervisning av elever med behov av särskilt stöd 

i Salamanca i Spanien, 1994.2 I deklarationen framhålls att utbildningssystemen ska utformas på ett 

sådant sätt att elevers olikheter tillvaratas. Det effektivaste sättet att verka för gemenskap och bekämpa 

diskriminering är enligt denna deklaration, att arbeta för en skola där alla elever kan delta och få sina 

behov tillgodosedda. Därför uppmanas alla regeringar att: 

                                                      
2 I den svenska översättningen av deklarationen används uttrycket elever med behov av särskilt stöd. 
Vidare har orden inclusion och inclusive education översatts med integrering och inte med inkludering, 
något som jag reagerat på.  
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– i sina politiska riktlinjer och anslagstilldelningar prioritera förbättringarna av  

sina utbildningssystem så att de kan ta emot alla barn, oavsett individuella skillnader eller svårigheter 
(Unescorådet, 2006, s.11). 

 

Genom att sprida kunskap i specialpedagogisk utbildning vill Skrtic (2005)  att pedagogerna ska 

omkonstruera sina metoder som främjar demokrati, gemenskap och delaktighet. Han ser en 

demokratisk risk med att kategorisera människor utifrån inlärningssvårigheter likväl som utifrån till 

exempel kön, klass osv. 

 

Rosenqvist (2007) skriver att specialpedagogisk forskning idag fokuserar på normalitet, avvikelse och 

differentiering. Beroende på vilket synsätt personal i skolor och myndigheter har kommer stödåtgärder 

att utformas som kategoriska eller relationella. Ett kategoriskt perspektiv leder till segregering av 

eleven medan ett relationellt perspektiv hos personalen sätter in åtgärder för att anpassa miljön så att 

eleven inkluderas. För att lyckas med så kallade relationella insatser poängterar författaren vikten av 

specialpedagogisk forskning och en förbättrad lärarutbildning. Detta förutsätter dock studier av 

verkliga situationer för att komma åt dilemmat som det innebär att konfigurera retoriska mål med 

verkligheten. Då krävs studier på individ-, grupp- och organisationsnivå, menar Rosenqvist (2007).3 

 

Många röster både från medicinskt och pedagogiskt håll menar att det särskilda stödet inte ska vara 

beroende av en diagnos för att sättas in. Ändå ökar antalet utredningar vilket leder till ökade kostnader 

i skolan. Det kan ju bero på den ökade kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den 

ökande avskiljningen av elever i behov av särskilt stöd kan förklaras med att kommunerna inte ger 

skolorna tillräckligt med pengar för att skapa en fungerande inkludering, menar Ahlberg (2013). 

Möjligheter och hinder för elevers sociala och 
kognitiva utveckling 

Beteende och språk 
Askland och Satoen (2007) beskriver att Vygotskij såg utvecklingen som en del av en social och 

historisk process och menar att vi därför måste sätta individens handlingar, beteende och kompetens i 

ett sammanhang för att kunna förstå dessa. Författarna skriver vidare om den nyckelroll som Vygotskij 

menar att språket har som verktyg för att kunna kontrollera sitt eget tänkande men även sitt eget 

beteende. Även Dysthe (2003) tar upp detta centrala tema hos Vygotskij och refererar till den svenska 

översättningen av ett av hans huvudverk, Tänkande och språk (2001). När små barn talar samtidigt 

som de utför handlingar är det uttryck för en internalisering av yttre tal till tänkande. Dysthe (2003) 
                                                      
3 En sådan studie på initiativ av Specialpedagogiska institutet (SIT, referens Kerstin Göransson) har sedan 
Rosenqvist (2007) skrev detta, gjorts. 
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menar att om språket är så förknippat med tänkandet, så är det viktigt att skapa gynnsamma 

förhållanden för språklig samverkan elever emellan och mellan lärare och elev.  

 

Askland och Satoen (2007) ser en risk med att utvecklingsteorier blir en karta för att förstå alla barn. 

Kartan stämmer bara för ”vanliga” barn och alltså inte för alla. Exempel på några som stod för dessa 

normaliserande kartor är Piaget, Erikson och Freud. Författarna menar att pedagogerna måste vara 

intresserade av de olika barnen och ha en vilja att lära känna dem. Författarna skriver vidare att barnets 

temperament påverkar hur det klarar av anpassningar till olika sociala situationer. Temperamentet är 

således en viktig faktor när man vill förutsäga något om risken att utveckla psykisk ohälsa eller god 

psykisk anpassning. En förutsättning för barnets psykologiska anpassning menar Askland och Satoen 

(2007) är samspelet med andra människor. 

 

Broberg, Almqvist och Tjus (2003) vill framhålla betydelsen av tidig prevention och menar att 

tidsfaktorn är den största risken för att misslyckas komma tillrätta med svårigheter. Det gäller med 

andra ord att sätta in stöd i tid för de elever som har sämre förutsättningar än andra att lyckas i skolan. 

Författarna skriver att barn som har svårigheter med att förstå outtalade regler för samvaro med andra 

människor, ofta får det svårt i skolan och att detta lägger grunden till ett livslångt utanförskap. Barnet 

får en negativ identitet och upplever sig själv som misslyckad. För att motverka detta behöver vuxna 

vara lyhörda för barnets behov och samtidigt vara konsekvent vid gränssättning. Då vågar barnet lita 

på auktoritetspersoner (Broberg et al., 2003).  

 

Askland och Satoen (2007) skriver om hur viktigt det är att omvärlden, alltså hem och skola stödjer 

barnet i dess utveckling av egenvärde. Då måste barnet få lov att försöka flera gånger och få beröm för 

att det anstränger sig men framförallt erbjudas stöd i att förstå varför inte allt går som planerat. De kan 

med andra ord behöva en ”vägvisare” en vuxen att reflektera tillsammans med. I skolan är det viktigt 

att utnyttja lämpliga situationer för diskussioner om till exempel regelbrott när det faller sig naturligt 

att samtala om dem. 

 

Tidiga insatser och samarbete 

I Kort om ADHD (Socialstyrelsen, 2004) poängteras vikten av tidiga insatser för barn med ADHD. 

Risken finns att en dåligt anpassad skolmiljö bidrar till att förstärka symptomen av ADHD vilket kan 

leda till utåtagerande beteende. Barnen behöver struktur och anpassningar utifrån deras behov. Skolan 

och förskolan har en roll där det är viktigt med förståelse för barnet och att sätta in riktat kartlagt stöd. 
Samarbetet mellan hem och skola, och en någorlunda gemensam uppfattning om barnet och dess sätt att fungera, 

är viktiga faktorer för framgång (a.a., s.43).  
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Måhlberg och Sjöblom (2004) talar om en samverkansmodell där man ser föräldrar som en oersättlig 

resurs och därför använder medverkan av föräldrar på så sätt att de låter föräldrar delta i skolan 

intensivt i början av en inskrivning.4 Detta menar författarna öppnar upp för dialog mellan hem och 

skola som skapar förståelse för varandra vilket underlättar samarbetet kring barnet.  

 

Det är viktigt att föräldrarna känner sig välkomna och behövda när de är med i skolan (a.a., s.118). Författarna 

anser att det är viktigt hur man som skolpersonal närmar sig föräldrar så att de inte känner sig 

ifrågasatta vilket ofta leder till försvarsställning och dålig kontakt mellan hem och skola. 

AST – familjestöd och tydlighet 
I Statens beredning för medicinsk utvärdering (2013) poängteras behovet av stöd för familjer som har 

ett barn med AST. Då barnet har svårt med de sociala spelreglerna och med kommunikationen 

påverkas syskon och familj, släkt och vänner samt skolan. Om familjen får ett pålitligt stöd från 

samhället, dämpas oron som föräldrar känner både i nuet och inför sina barns framtid (a.a.). 

Skolsituationen för elever med Asperger menar Andersson (1999) behöver anpassas genom att bli mer 

konkret och innefatta strukturerad undervisning som underlättar förutsägbarheten. Vanlig undervisning 

är ofta verbal vilket kan orsaka missförstånd. Elever med Asperger kan behöva en person som på ett 

begripligt sätt förklarar tillvaron, sociala regler och mänskliga relationer. Författaren skriver om elever 

med Asperger som riskerar att fara illa i skolan då de utsätts för överkrav och som på grund av sitt 

avvikande beteende kan drabbas av mobbning. De upplever ofta skolan kaotisk då de missförstår 

mycket mer än vad vi tror. Eftersom dessa elever har svårigheter med att generalisera och lära sig av 

sina erfarenheter blir varje situation som ny. Det förklarar varför elever med Asperger blir helt ställda 

vid plötsliga förändringar. De behöver således rutiner och förberedelser.  

Pedagogik vid dyslexi 
Myrberg (2007) menar att en förklaring till att allt fler elever får läs- och skrivsvårigheter i dagens 

skola, kan vara att de elever som har störst behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling får hjälp av de 

minst kvalificerade lärarna. Specialundervisning ges utan insikt om elevens svårigheter. Ofta ersätter 

skolan speciallärare med elevassistenter som saknar specialpedagogisk utbildning. Författare skriver 

vidare att klasstorleken är en viktig faktor som påverkar möjligheten för lärare att organisera 

undervisningen och följa upp varje individ (a.a.). 

 

Tjernberg (personlig kommunikation, 5 februari, 2013) hävdar att lärare ska ha möjlighet att bilda små 

grupper om inte fler än fyra elever för att kunna uppnå kvalitet i läs- och skrivutvecklingen. Hon 

                                                      
4 Måhlberg och Sjöblom är specialpedagoger som arbetat många år tillsammans på skol- och 
behandlingsinstitution FKC Mellansjö, en lösningsinriktad skol- och behandlingsinstitution med trettio 
elevplatser åk 1-9, ett så kallat HVB-hem (hem för vård eller boende). 
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poängterar vikten av tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter och stödinsatser på ett tidigt stadium 

för att förhindra misslyckanden hos eleven. Lärare behöver ha kunskap om läs- och skrivprocessen och 

de behöver visa hur man skriver genom praktisk handling. Mycket går att göra i stor grupp men 

kvalitativa strukturerade textsamtal med elever förutsätter små grupper. Tjernberg (a.a.) nämner 

föräldrasamverkan som en framgångsfaktor för att lyckas möta alla olika elever i skolan. Effektiv 

schemaläggning och en positiv tro på eleverna är enligt författaren några andra viktiga faktorer. Vid 

läs- och skrivsvårigheter kan kompensatoriska hjälpmedel användas såsom datastöd, bildstöd, 

textsamtal, inläst text och anpassade redovisningsformer (a.a.). Carlsson (2009) skriver att det för 

personer med läs- och skrivsvårigheter kan underlätta läsandet vid främmande text om de får texten 

uppläst eller förklarad. Då behöver de inte lägga så mycket energi på avkodning och läsförståelse. 

Bildstöd och diskussioner kan bidra till förståelse av texten. 

Teoretiska utgångspunkter 
Eliasson (1995) beskriver att forskaren för att kunna se samband och dra slutsatser behöver kunna se på 

det studerade objektet ur olika synvinklar. Det behövs några olika perspektiv för att förstå en sak på flera 

sätt det vill säga för att kunna göra en tvärvetenskaplig analys. Därför tänkte jag att jag gick in hos en 

optiker för att välja ut ett antal olika glasögonpar som jag kunde alternera mellan då jag analyserade mitt 

resultat. Det fanns ett stort utbud i butiken men jag fastnade för en handfull perspektiv som presenteras 

nedan. 

Organisations- och systemperspektiv  
Med detta perspektiv söks förklaringar till skolsvårigheter i skolan. Organiserandet av undervisningen, 

målsättningar, situationer och handlande studeras (Ahlberg, 2013). Skrtic (2005) menar att det är 

byråkratin i utbildningssystemet som är orsak till uppkomsten av särskilda utbildningssystem för 

elever i behov av särskilt stöd. Han efterlyser en flexibilitet i skolan med innovation och kreativitet. 

Inom detta perspektiv menas att lärare bör försöka att vara mer kritiska till sin egen undervisning och 

vara öppna för att ändra på sin praktik när situationen kräver det. Exempel på forskningsfrågor kan 

vara hur specialpedagogiskt stöd organiseras eller vilka samverkansformer som finns inom skolans 

organisation. Skrtic menar att reflektion är vägen ur gamla traditioner i skolan. Specialpedagogiskt 

arbete bör enligt honom bestå av samarbete och lösningsinriktat tänkande. Skidmore kan också sägas 

stå för detta förhållningssätt (Ahlberg, 2013). 
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Sociokulturellt perspektiv 
Detta perspektiv handlar om hur språket används på en skola och hur det ges uttryck i handlingar och 

samspel. Här passar det att tala om olika skolkulturer med olika diskurser eller förhållningssätt. 

Kommunikation kan sägas vara ett fundament för samvaro. Barn lär utifrån en kontext. Det är ett sätt 

att se språklig kommunikativ kunskapsutveckling. 

Perspektivet har en intention att söka förståelse för handlingar och samspel (Ahlberg, 2013). 

 

Relationellt perspektiv   
Med detta perspektiv söks förklaringar till skolsvårigheter i mötet mellan elev och omgivning. 

Relationerna som studeras inom det relationella perspektivet finns på olika nivåer, nämligen individ, 

grupp, skola och samhälle (Ahlberg, 2013). Inom detta perspektiv ställer man sig frågor som; hur 

möter skolan elevers olikheter? Vilka grundförutsättningar är nödvändiga för att lyckas med en skola 

för alla? Det handlar om interaktion och relationer mellan eleven och miljön.  

Kategoriskt perspektiv 
Tvärtom mot det relationella perspektivet söks förklaringar till skolsvårigheter i det kategoriska 

perspektivet, hos eleven själv. Här kan man tala om elever med svårigheter medan man i ett 

relationellt perspektiv ser elever i svårigheter. De två senast beskrivna perspektiven kan ses som 

idealtyper som inte blir helt synliga i praktiken men som kan fungera som ögonöppnare vid reflektion 

hos praktiker kring sitt eget förhållningssätt.  

Kommunikativt relationsinriktat perspektiv 
(KoRP) 
Med detta perspektiv söker man efter förändringar i miljön för att kunna ge eleven förutsättningar att 

lyckas i skolan. Samspelet mellan människor är det som är centralt i perspektivet (Ahlberg, 2013). 

Inom detta perspektiv finns förväntningar på att den specialpedagogiska forskningen ska ge lösningar 

på hur skolan ska kunna möta alla elevers olikheter. Det handlar också om ansvarsnivåer i 

skolverksamheten, skolans styrning, specialpedagogisk organisering och socialt samspel. Människan 

lär på olika sätt, i olika situationer med olika redskap och hjälpmedel. Kommunikation och interaktion 

är viktiga begrepp för att förstå samvaro.  

Dilemmaperspektiv  
Detta perspektiv belyser hur motsättningar i skolans officiella styrdokument blir synliga i skolans 

praktik i form av problem som lärare försöker lösa i sin vardag. Det som i officiella texter kan 

identifieras som dilemman menar Ahlberg (2013) i vardagen blir till problem som skolpersonalen ska 
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lösa. Ett exempel kan vara att alla elever ska lära sig samma saker, på samma sätt och på samma tid. 

Att alla elever ska undervisas i en och samma klass kan då också ses som ett dilemma eftersom alla 

har rätt till en likvärdig utbildning och att hänsyn ska tas till varje elevs behov.  

 

Studiens syfte 
Syftet med studien är att belysa föräldrars upplevelser av samarbete med och stöd i den skola deras 

barn gått eller går i samt att finna framgångsfaktorer i samarbetet mellan hem och skola kring barn 

med NPF. 

Frågeställningar 
Vad har föräldrarna för upplevelser av samarbetet med skolan? 

Vad har föräldrarna för upplevelser av stödet i skolan? 

Vilka kan framgångsfaktorerna sägas vara då det gäller samarbete mellan hem och skola kring 

barn med NPF? 

Metod 
Under denna rubrik förklaras val av ansats och metod.  Ansatsen för denna studie är hermeneutisk och 

utifrån denna förutsättning har jag valt att göra en intervjustudie med öppna frågor.  

Hermeneutik  
Hermeneutiken bygger på en idé om den stora sanningen, så som den framställs i heliga skrifter 

(Assarsson, 2011). Gadamer (1900-2002) menade att inte ens bibeln står för hela sanningen då man 

för att förstå en text måste ta hänsyn till den tid och det sammanhang i vilken den är skriven. Filosofen 

Dilthey (1833-1911) förklarade skillnaden mellan naturvetenskaplig forskning och humanvetenskap 

och menade att den förstnämnda var möjlig att beskriva och förklara medan människans sätt att 

uppleva sin livsvärld aldrig går att beskriva utan måste försöka förstås. Gadamer framhöll vikten av 

tolkarens egna upplevelser då han eller hon ska bedriva forskning (Assarsson, 2011).  
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Det är inte möjligt att helt identifiera sig med andra människor. Vi kan aldrig uppfatta någon annan 

människas livsvärld. Förståelse för andra människor är alltid relativ vår egen bakgrund, och teorin måste 

formuleras med detta i åtanke. Sanningen hos teorin är således relativ dess sociala och historiska sammanhang 

(Hartman, 2004, s.189). Vi tolkar andras livsvärld i relation till vår egen livsvärld och då sker en av 

Gadamer kallad horisontsammansmältning. Det är så nära vi kan komma sanningen och förståelsen av 

någon annans livsvärld (a.a.). Författaren skriver om tre uttryck som är centrala vid en hermeneutisk 

undersökning. Det första är individers livsvärld som utgör det objekt som ska undersökas. Det andra är 

förståelsen som vi försöker att nå med undersökningen. Det tredje är den tolkning som forskaren gör 

för att nå förståelse för individers livsvärld. Det kan ses som en process för att komma fram till ett 

resultat samtidigt som en tolkning ibland kan stå för själva resultatet. Författaren avser tolkning som 

en process och väljer att kalla slutprodukten av denna process för förståelse. 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver hermeneutikens sanningsbegrepp som ”betydelse, som 

uppdagandet av en djupare mening än de omedelbart evidenta” (a.a., s.48). Med detta som 

utgångspunkt menar jag att intervjusvaren inte ordagrant säger vad respondenterna upplever utan 

kräver tolkning utifrån det sammanhang i vilket de yttras.  

 

Val av metod 
Valet av metod föll på semistrukturerade intervjuer. Ansatsen bestämmer vilken metod för 

datainsamling som ska väljas. Vid hermeneutisk ansats utgörs det empiriska materialet av texter vilket 

i aktuell studie motsvaras av transkriberade intervjuer (Westlund, 2009). 

 

För att verkligen få ta del av respondenternas sanna upplevelser av skolsamarbete valdes 

semistrukturerade intervjuer. Föräldrarna fick då möjlighet att ägna mer intervjutid åt det som låg dem 

varmast om hjärtat. Intervjuerna kom att likna berättelser mer än intervjuer där respondenten talade 

relativt fritt om sin upplevelse av samarbete i skolan. Samtliga respondenter valde att berätta om ett av 

sina barn från tiden då de gick i förskola och vidare upp i skolan. Detta gjorde att jag som intervjuare 

bara behövde ställa förtydligande frågor och göra sammanfattningar för att undersöka om jag hade 

förstått allting så rättvist som möjligt. Till detta användes en intervjuguide (se bilaga 1). I kvalitativa 

undersökningar fokuseras respondentens egna uppfattningar och därför använder sig forskaren av en 

mindre strukturerad intervju än vid kvantitativ undersökning vilket passar min studie. I kvalitativa 

intervjuer tillåts respondenten av sväva ut och på så sätt avslöja var han/hon lägger tyngdpunkten, visa 

vad den upplever som viktigt. Kvalitativa intervjuer ger fylliga innehållsrika svar (Bryman, 2011). 
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Även självrapporter som Szlarski (2009) menar hör hemma i fenomenologisk forskning skulle kunna 

tillämpas i denna studie för att visa omfattningen av samarbete mellan hem och skola. Vidare är 

självrapporter bra för att säkra tillförlitligheten i studien genom kompletterande insamling av empiri 

(a. a). Därför fick alla respondenter en dagbok att fylla i under fyra veckor (se bilaga 2). 

Forskningsprocessen 

Urvalsförfarande 
Jag valde att göra en intervjustudie med fyra föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser. Trost 

(2010) beskriver risken med ett för stort antal intervjuer som kan göra materialet ohanterligt och 

förhindra överblick vilket kan göra att man missar viktiga detaljer som är gemensamma för 

respondenterna eller som skiljer dem åt. I studien kunde jag använda mig av målinriktat urval och 

vände mig till en intressegrupp där jag sannolikt skulle finna respondenter med den erfarenhet som jag 

sökte vilket passade studiens syfte (Bryman, 2011). 

Intervjuguidens konstruktion 
En intervjuguide (se bilaga 1) till en mer eller mindre ostrukturerad intervju bör vara formulerad för att 

täcka upp de områden som ska belysas. Endast ett fåtal frågor behövs i guiden som ska fungera som en 

minneslista för forskaren och ge forskaren möjlighet att förstå den intervjuades livsvärld. Intervjun 

måste erbjuda flexibilitet i själva intervjusituationen (Bryman, 2011, Fejes & Thornberg, 2009). 

Kontakter knöts  
Första kontakten knöts med mejl. Därefter skickades missivbrev (se bilaga 3) och dagbok med 

adresserat och frankerat svarskuvert med posten. Efter tre veckor mejlades en påminnelse om att 

dagboken snart skulle återsändas till mig. Efter fem veckor sändes ytterligare en påminnelse. 

Intervjuns genomförande 
Kvale och Brinkmann (2009) nämner tolv aspekter på kvalitativa intervjuer ur ett fenomenologiskt 

perspektiv där känslighet är en. Den kunskap och erfarenhet som intervjuaren har om ämnet för 

intervjun påverkar utfallet vilket kan ha både positiva och negativa konsekvenser för resultatet. Är 

intervjuaren insatt i ämnet kan det ge förförståelse samtidigt som det kan vara en risk att intervjuaren 

inte intar en förutsättningslös inställning.  

Första intervjun genomfördes i ett konferensrum på respondentens arbetsplats och varade i cirka en 

timme. Andra intervjun genomfördes i ett bokat rum på ett bibliotek då respondenten var på resande 

fot. Tredje intervjun hölls hemma hos respondenten då det var en lugn plats eftersom ingen var 

hemma. Den fjärde intervjun skedde också den hemma hos respondenten i en annan stad än den som 

jag bor i. Alla intervjuer tog ungefär lika lång tid i anspråk. Några av respondenterna kände sig osäkra 
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i början och ville först att jag skulle ställa frågor till dem. Men denna osäkerhet släppte relativt snabbt 

och jag behövde inte leda dem rätt i samtalet.  

Inspelning och transkribering 
Fördelen med att spela in intervjuerna är att forskaren kan lyssna många gånger och att fokus kan ligga 

på att formulera följdfrågor utan att vara upptagen av antecknande. Den intervjuade kan naturligtvis bli 

nervös av inspelningsförfarandet men fördelarna överväger nackdelarna. Under själva intervjun 

behöver forskaren vara flexibel och beredd att ändra ordning på frågorna, ställa följdfrågor, samt vara 

beredd på eventuella tekniska missöden. Det är inte ovanligt att respondenten kommer på saker att 

säga efter att intervjun är över. Då gör forskaren bäst i att inte sätta på inspelningen igen utan lyssna 

och föra anteckningar så snart det går (Bryman, 2011). För att vara säker på att inte missa något 

använde jag mig av både diktafon och iphone vid inspelningen.  

 

En del ord var återkommande i intervjuerna vilket uppmärksammades vid transkribering varpå jag 

sökte efter vissa ord i transkriberingarna. Dessa vanligt förekommande ord kunde användas för 

ytterligare tolkning men också för att bekräfta de tolkningar som jag redan gjort. Westlund (2009) vill 

likna tolkningsprocessen vid detektivens sökande efter bevis för att anhålla en misstänkt. Genom att 

låta studien ha kvalitativa inslag och till exempel räkna hur många gånger en viss utsaga förekommer i 

resultatet, kan dessa delar bidra till en trovärdig helhet.  

 

Vid transkribering skrevs så ordagrant som möjligt med talspråk, ljud såsom ”eh” och ”skratt”. Detta 

gjordes för att kunna se nyanser i svaren. Dock gjordes citaten om till skriftspråk även om vissa 

detaljer som till exempel ”skratt” fick vara kvar för att visa hur citatet yttrats.  

Studiens deltagare 

Kort presentation av studiens deltagare 
Nedan följer en kort presentation av studiens deltagare, familj, NPF-diagnoser och yrkeserfarenhet i de 

fall där respondenten har eller har haft yrke med anknytning till pedagogik, annat yrke är i denna 

studie ovidkommande. Det som kan vara av intresse är om respondenterna har kunskap om NPF eller 

skola. 

 

Anneli 

Anneli är utbildad barnskötare med erfarenhet från förskola men arbetar inte längre inom det området. 

Hon har man och två barn med NPF-diagnoser. Familjen bor i en större mellansvensk stad. Annelis 

barn går i förskoleklass och lågstadium i en kommunal grundskola. Anneli har låtit utreda sig som 

vuxen och har själv ADHD. Familjens barn har jag valt att kalla Charlie och Joy.  
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Moa 

Moa bor i en mellanstor stad i norra Sverige. Hon har varit aktiv i en anhörigförening för NPF. Hon 

har man och tre barn med NPF-diagnoser. Flera av barnen har gått i olika privata skolor. Hon har låtit 

utreda sig som vuxen och har själv ADHD. Familjens barn har jag valt att kalla Robin, Andrea och 

Jona.  

 

Jenny 

Jenny har arbetat en del som assistent till barn med NPF och med informationsgrupper till vuxna med 

NPF. Hon har man och ett barn med NPF som bytt från en kommunal skola till en så kallad 

resursskola. Familjen bor i en större mellansvensk stad. Hon har låtit utreda sig som vuxen och har 

själv ADHD. Familjens barn har jag valt att kalla Jean. 

 

Lisa 

Lisa bor i en mindre mellansvensk stad. Hon har man och ett barn. I sitt arbete möter hon vuxna som 

hon presenterar nya arbetssätt för och använder sig då av pedagogisk kunskap. I släkten finns andra 

personer med Autism och ADHD. Familjens barn har jag valt att kalla Alexis.  

Trovärdighet 
Begreppen reliabilitet och validitet brukar användas vid kvantitativa studier medan begreppen 

tillförlitlighet och trovärdighet kan lämpa sig bättre i kvalitativa studier (Fejes & Thornberg, 2009). 

För att tolkningen ska vara trovärdig kan olika metoder användas. Genom att registrera återkommande 

ord och fraser i det empiriska materialet, kan slutsatser dras (Westlund, 2009). Dessa slutsatser kan 

jämföras med tolkningar av materialet som redan gjorts för att så att säga bevisa trovärdigheten i den 

valda metoden. Jag lät söka efter vanligt förekommande ord såsom trygg, förstå och lyssna i de fyra 

intervjuerna vilket stärkte trovärdigheten i mina tolkningar.  Dagbok för fyra veckor användes för att 

ytterligare styrka trovärdigheten i studien och på så sätt få reda på hur ofta kontakten skedde och vad 

samarbetet mellan hem och skola bestod av (Szlarski, 2009). Eliasson (1995) menar att våra egna 

erfarenheter utgör drivkraften att söka kunskap. Vem vi själva är påverkar både vad vi vill söka förstå 

och våra möjligheter att förstå det undersökta. Våra erfarenheter påverkar våra inlevelsemöjligheter och 

vilka frågor vi ställer (Eliasson, 1995, s.18). Westlund (2009) skriver att forskaren bör upplysa läsaren om 

sin förförståelse för det studerade fenomenet för att på så sätt ge läsaren möjlighet att se hur denna 

förförståelse eventuellt har kunnat påverka tolkningen av resultatet. 

Fejes och Thornberg (2009) skriver om två förhållningssätt som behöver kombineras för att uppnå 

trovärdighet i en studie, nämligen kritiskt tänkande, som innebär att forskaren prövar och ifrågasätter 

sina tolkningar, och kreativt tänkande, som innebär att våga prova nya infallsvinklar under sin 
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tolkningsprocess. Jag har hela tiden varit medveten om att mina egna förutfattade meningar kan utgöra 

ett filter som förhindrar objektivitet. Fast lika mycket ett hinder har mina personliga erfarenheter av 

barn med NPF, både privat och i mitt yrke som lärare, gett mig goda möjligheter att förstå 

respondenterna på ett empatiskt sätt. Att ha denna vetskap om mina personliga värderingar kallas i 

Fejes och Thornberg (2009) för att forskaren är sensitiv. Forskaren bör även ha tolerans för olika 

tolkningar och arbeta tålmodigt för att hitta ledtrådar. Vidare tror jag att jag varit en god 

kommunikatör i det hänseendet att jag kunnat leva mig in i respondentens berättelse, varit en god 

lyssnare som respondenterna känt sig trygga med (a.a.).  

 

Forskningsetiska aspekter 
Deltagande i studien kan för respondenterna innebära att känslig information avslöjas, något jag varit 

noga med att ta hänsyn till vid användningen av citat i resultatet.  

Min roll i förhållande till respondenterna är att även jag är förälder till ett barn i behov av särskilt stöd 

vilket kan vara både en fördel och en nackdel vid tolkningen av empirin. I intervjusituationen kan det 

framförallt vara en fördel då respondenterna kan känna sig trygga med att jag förstår deras berättelse 

relativt väl.  

Forskaren har makt genom att ha tolkningsföreträde. Därför är det viktigt att vara noggrann och 

försöka att hitta olika tänkbara förklaringar till slutsatser.  

 

Informationskravet uppfylldes då jag i missivbrevet lät respondenterna förstå att deltagandet är 

frivilligt och att det när som helst kan avbrytas. I brevet framgick syftet med studien och informerades 

om att studien var en del av min Specialpedagogexamen.  

 

Samtyckeskravet uppfylldes i och med att respondenten besvarade mejl, bokade tid för intervju och tog 

emot missivbrevet samt att de muntligt fick veta att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att det ska vara omöjligt att identifiera en uppgiftslämnare. För att 

uppfylla detta krav har jag avidentifierat respondenterna, ändrat namn och kön på deras barn samt 

endast angett deras bostadsort som större eller mindre stad i någon del av landet. Fler pojkar än flickor 

är till exempel utåtagerande och det kunde då vara tokigt att byta ett pojknamn till flicknamn och 

tvärtom. Om studien hade gjorts med ett genusperspektiv hade kön varit av största vikt men då min 

studie undersöker aspekter på samarbete funderade jag på om ”hen” kunde vara ett sätt att 

avidentifiera här. Även om hen kan få några läsare att lägga energi på att försöka förstå huruvida 

barnet är pojke eller flicka, så bestämde jag mig till slut för att anonymiteten är viktigare än att det 
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framgår om barnet i behov av särskilt stöd är pojke eller flicka och valde att ge barnen könsneutrala 

namn såsom, Charlie, Kim och Robin.  

Då en av respondenterna kände oro över att bli igenkänd och bekymrade sig över hur det kunde 

påverka hennes barn om det var tvunget att gå tillbaka till en gammal skola, ville jag visa citat som 

fanns med i resultatet för att få dessa godkända av henne. Då talspråk kan te sig konstigt i nedskriven 

form har jag i möjligaste mån gjort om respondenternas citat till skriftspråk.  

 

Nyttjandekravet handlar om att insamlad empiri inte får användas för annat ändamål än den avsedda 

forskningen. Efter examination kommer inspelningarna att raderas och uppgifterna kommer inte att 

användas till någon ytterligare forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

Resultat 
I resultatet redovisas intervjuerna var för sig med citat som illustrerar de känslor som väcks hos 

föräldrarna i samband med olika händelser. Efter de fyra intervjuerna tas likheter och skillnader upp 

mellan föräldrarnas upplevelser. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver om den objektiverande 

hermeneutikens cirkel som symboliserar helhetens och delarnas beroende av varandra för att få en full 

förståelse. Med utgångspunkt i detta förhållande redovisas denna studies resultat med inledande 

sammanfattningar för att ge läsaren en helhet av intervjuerna för att lättare kunna förstå delarna som 

utgörs av citat ur intervjuerna, tolkade utifrån olika perspektiv.  

 

Syftet med studien är att belysa föräldrars upplevelser av samarbete med och stöd i den skola deras 

barn gått eller går i samt att finna framgångsfaktorer i samarbetet mellan hem och skola kring barn 

med NPF. 

 

Frågeställningar 

Vad har föräldrarna för upplevelser av samarbetet med skolan? 

Vad har föräldrarna för upplevelser av stödet i skolan? 

Vilka kan framgångsfaktorerna sägas vara då det gäller samarbete mellan hem och skola kring 

barn med NPF? 

Sammanfattning av intervjuer 

Intervju 1 (Anneli) 
Anneli beskrev sig själv som en mycket driftig och envis person med erfarenhet av barn i förskola och 

barn med funktionsnedsättningar. Redan när hennes första barn endast var några år, reagerade hon på 
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att Joy gjorde tokiga saker. Hen gick på en Montessoriförskola. Anneli beskrev att lärarna inte alls 

förstod sig på Joy. När föräldrar på förskolan gått samman och upprättat ett åtgärdsprogram för Joy 

utan att ens prata med Anneli och hennes man, bytte de förskola från Montessori-förskolan till 

Målarlådan. Inte förrän efter att både Joy och hens småsyskon Charlie lämnat Montessori-förskolan 

kom en anmälan till socialtjänsten om omsorgssvikt från den förskolan. Under tiden på nästa förskola 

utreddes Joy och fick sin ADHD-diagnos. Inför sexårsverksamheten tittade Anneli på två tänkbara 

kommunala skolor där den ena var förhållandevis liten och hade en bra skolgård varpå hon kontaktade 

rektorn för denna och fick en plats. Där har det fungerat förhållandevis bra med gott samarbete mellan 

hem och skola. Anneli säger ifrån när det uppstår svårigheter hemma och får genast respons vilket hon 

uppskattar.  

 

Då sa jag till dem "nä vet du vad, jag har bråk varenda gång jag ska göra läxor (till specialpedagogen, 
min anmärkning) Joy säger att hen inte behöver göra det idag, alltså det finns ingen tydlighet det här 
med när hen ska göra det här. Så jag vill att ni skriver upp när hen förväntas göra det här bladet och 
när förväntas hen göra det där. (Anneli) 

 

Snart fick både Charlie och Anneli sina ADHD-diagnoser och förskolan föreslog att Charlie skulle gå 

om sexårsverksamheten. Anneli upplevde att förskolan inte signalerat riktigt hur illa det var och blev 

lite överraskad över detta. Charlie mådde dåligt, sade hemma att hen inte tyckte om sig själv osv. Hen 

tyckte att det var för mycket ljud i förskoleklassen. Då bad Anneli om ett möte för att göra något åt 

problemet och fick genast respons hos rektorn som satte in en resursperson 9-15 varje dag som kunde 

stötta vid till exempel samlingar och vid matsalssituationen. 

När Joy började i skolan gick Anneli ut med ett brev till alla föräldrar där hon berättade lite om sitt 

barns svårigheter. Hon var ofta med i skolan och bekantade sig med Joys klasskamrater och svarade på 

frågor som de kanske hade. Anneli menade att det är bra för henne själv att ha en relation med 

klasskamraterna när Joy blir äldre. Anneli berättade om Charlie som är impulsiv och älskad av sina 

kompisar. Hon berättade om engagerad personal som lyssnade till hennes kunskap om dels 

funktionsnedsättningen men också om hur just hennes barn fungerar.  

 

Men jag får ju höra av Maj-Britt (en personal, min anmärkning) att "Jag är så glad att jag har dig här! 
Ska du inte ha något mer barn?!" (skratt) Näe, nu räcker det. (Anneli) 

 

Anneli menade att personalen lyssnar på henne som förälder och att skolan går att få tag i när hon 

behöver prata, att föräldrarna vet vart de kan vända sig. Det menar Anneli är väldigt viktigt att låta 

personalen förstå hur just hennes barn fungerar. När Anneli har berättat på BUP om sin kamp har de 

lite skämtsamt sagt att hon väl får starta något eget. Hon känner sig trött men tagen på allvar. Citatet 

menar jag visar att Anneli kämpar och upplever att BUP ger henne erkännande samtidigt som det visar 

hur trött hon känner sig.  
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"Du får väl starta nå annat". skratt "ja, bara, jo kanske" men man måste orka också, det är det jag 
känner också man orkar ju inte hur länge som helst. Ska man hålla på lära upp alla genom hela livet 
för mina barn? Det är inte meningen. Det måste finnas andra möjligheter. Du måste utbilda 
personalen bättre. Eller jag vet inte vad. (Anneli) 

 

Intervju 2 (Moa) 
Moas samtliga barn gick sina första år i en privat skola startad av föräldrar. Moas äldsta barn Andrea 

fick sin diagnos ADHD som vuxen medan Jona redan som 5-åring var diagnosticerad med ADHD. 

Jonas skolgång beskrevs som väldigt välfungerande och hen fick rätt anpassningar och bemötande i 

skolan från allra första start. Moa berättade om de anpassningar som hon menade var så självklara i 

den privata skola som hennes tre barn gått i från förskoleklass till och med femman. Skolan var relativt 

liten och lärarna lyssnade på henne som förälder och de såg till varje elevs behov vilket gjorde att hon 

kände tillit till personalen. Miljön var inredd med en pedagogisk tanke, lugnande färger, avskalat på 

väggarna och flexibla lösningar. Moas tonåring Robin hade en bra skolgång i de lägre årskurserna. 

Samtidigt som Moa uttryckte att barnens första skola var anpassad utifrån barnens behov kunde hon 

oroa sig för hur det skulle gå för Robin när hen skulle gå vidare till högre årskurs. Skolpersonalen 

menade att Robin fungerade så bra och inte behövde utredas för någon funktionsnedsättning. Att på 

högstadiet förflytta sig mellan olika klassrum, att ha många olika lärare och hålla reda på sina saker 

var inte lätt för Robin. Sedan var det skolbyte igen inför årskurs 7 och Moa såg till att få komma på 

möte hos rektorn med förhoppning om att förbereda Robin genom att få träffa sina lärare och titta på 

skolans lokaler i förväg men möttes av en rektor som hon menade saknade kunskap om NPF och 

ifrågasatte mötet. Så småningom fick föräldrarna till en utredning som ledde till diagnoserna Asperger, 

Tourettes och Dyslexi. Moa gav uttryck för frustration när hon berättade hur hennes barn mådde sämre 

och sämre då hen hade börjat på högstadiet och sökte hjälp utanför skolan. Hon berättade om hur 

skolan gjorde tappra försök att ändra i schemat men menade att de inte hade de rätta glasögonen, för 

NPF, på sig, så det blev aldrig riktigt bra. Robin försökte att ta sitt liv och Moa vände sig till skola, 

socialtjänsten och BUP men ingen kunde hjälpa henne då de vill invänta den barnpsykiatriska 

utredningen. 

 

”Jo, jo, men det är ju lätt att avvakta om det är någon som försöker ta sitt liv. Men hallå!”(Moa) 

 

Moa redogjorde för åtskilliga försök att få rektorer att förstå Robins behov av tillrättalagd skoldag. 

Under intervjun framkom att föräldrarna blivit anmälda till socialtjänsten med misstankar om att deras 

barn skulle fara illa i hemmet. Moa fick sedan kontakt med rektorn.  

 

Bara hen får de rätta förutsättningarna hemifrån med sömn och mat och hygien” (citerar rektorn, min 
anmärkning) Men vänta lite nu ”du har missat en bit där. Hen har Asperger” (skratt) Det här med 
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hygien är något vi kämpar med dagligdags. Det här med frukost och gå och lägga sig i tid är också 
någonting som vi inte nonchalerar utan jobbar med. Och sen så är det ju inte därför han inte är på 
skolan utan de måste få skolan att vara så pass intressant att det finns någon mening med att gå dit för 
hen ser ingen mening. (Moa) 

 

Föräldrarna fick komma till socialtjänsten och svara på frågor angående anmälan och en del handlade 

om att Robin far illa av konflikter med sin mamma. Moa citerade sig själv när hon på socialtjänstens 

kontor förklarar för sitt barn vad anmälan handlade om.  

 

”Ja men, du vet när du inte ville gå till skolan och jag försökte få dig till skolan så ibland så kanske 
jag tappar humöret som jag inte borde göra men som jag kanske gör ibland. För jag är inte mer än 
människa och blir arg. Och då är det ju inte så konstigt om du pratar med Kalle (assistenten, min 
anmärkning) när du kommer till skolan om du också är arg eller ledsen och så där”.  

Jaha, men om det inte vore för mamma, skulle jag ju inte gå till skolan alls (citerar sitt barn, min 
anmärkning). (skratt) (Moa) 

 

Intervju 3 (Jenny) 
Jenny har arbetat i skola och förskola för många år sedan och känner sig kunnig på området. Hennes 

barn Jean fick diagnos ADHD och Dyslexi i 10-årsåldern. Jenny beskrev hur Jean redan på lågstadiet 

uttryckte att hen inte tyckte om sig själv och sitt liv och inte var värd att leva. Föräldrarna tog kontakt 

med BUP och fick till en utredning medan skolpersonalen menade att de inte kunde se att Jean hade 

några svårigheter i skolan. Läraren tycktes inte orka med den stora klassen med många lite busiga 

elever. Det var en tid som präglades av möten som kom till varje gång som Jean dippade. Föräldrarna 

känner trygghet om de vet att någon bryr sig om deras barn. Ett citat om mentorn på Jeans första skola 

får förtydliga detta.  

 

För hon brydde sig från hjärtat och inte bara hade honom som en siffra utan hon brydde sig verkligen. 
Hon pratade med oss. Hon pratade med hen. Hon hade lite extra… omsorg om hen. Hon försökte se 
till att hen fick läxorna på rätt sätt osv. Hon försökte hjälpa hen med att städa på skolbänken. Hon 
försökte så gott hon kunde och dona och liksom se till att hen hade lite trygghet. (Jenny) 

 

Hen fick en del enskild undervisning hos specialpedagog men snart upphörde detta till förmån för 

inkludering. Skolan hade en tanke om att alla elever skulle få undervisning i klassrummet och det fick 

även gälla Jean.  

 

Och de sa att ”såhär och såhär blir det i fyran, då får hen en specialpedagog som är specialiserad på 
dyslexi”. Gud vad bra. Sen kom vi till fyran. Det visade sig, jag förstod ju det här i efterhand, vår 
skola var pilotskola för inkludering. Allt det här med att få gå till specialpedagog, sitta i eget rum, det 
bara föll.  (Jenny) 

 

En annan sorts avståndstagande beskrivs i följande citat där Jenny försöker att komma med egna tips 

men blir avfärdad. Föräldern menade att skolpersonal inte förstod att olika barn fungerar olika. 
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Och när vi försökte närma oss dem och säga ”Kan man… så här kanske istället för… då kanske det 
fungerar”. Då fick man höra ”nä, de hade varit med om sådana här barn förut och det var så här man 
gjorde, man skulle inte ge efter för då tog de hela kakan… ungefär så. (Jenny) 

 

Föräldrarna vill ha kommunikation med skolan och förståelse för sitt barns behov. 

 

Han (rektorn, min anmärkning) berättade för oss att ”näe, det finns inga pengar.” Och då sa min man 
att ”det kan ju inte du säga enligt skollagen” och då sa han att ”det har jag aldrig sagt.” Ungefär på 
den nivån låg konversationen. (Jenny) 

 

När hen fick sin diagnos erbjöds alla lärare en informationsträff som hölls av BUP men endast en 

lärare kom. När föräldrarna ställde krav hos rektorn, upphörde kontakten med all personal på skolan 

utom med Jeans klasslärare. Skolan undvek Jenny och hennes man.  

 

Jean mådde dåligt, kände ångest och lämnade klassrummet gång på gång men ingen kom efter utan 

hen blev sittande i korridoren. En kort period hade Jean en egen elevassistent som sedan drogs in. 

Under den tiden kände sig både Jean och föräldrarna trygga och det skapade ångest hos barnet när 

assistenten togs bort. Jenny och hennes man hittade en resursskola som de lät Jean byta till och det var 

en viktig vändpunkt för hela familjen.5 Plötsligt fanns det personal som kunde ta hand om Jean när hen 

behövde extra stöd både i undervisningen och då Jean ville springa därifrån. Små saker kan ge stor 

glädje. Det visade Jenny när hon berättade om personalen på den privata resursskolan. 

 

Hur de tar hand om barnen och att de inte ger upp på hen. Outtröttligt. Sådana här saker som, en av 
hens klasslärare, hon tar bilder på hens matteuppställningar som en belöning till Jean med sin egen 
privata mobil skickar hon mms till mig. Jaa, för mig är det… Det är en jättebelöning för hen och 
(skratt) för mig också. (Jenny) 

 

Då Jean börjat på resursskolan blev Jenny uppringd och fick höra att hennes barn inte mådde bra. Hon 

beskrev hur hon upplevde att hon genast föll från det nyvunna hoppet ned till förtvivlan över att det 

skulle bli som tidigare. 

 

Jag kände bara ”näe, fy f-n nu kommer allting bara tillbaka” men så djupt andetag och så förklarade 
jag för elevassistenten… (Jenny) 

  

När Jenny får frågan om det är någon skillnad på kontakten mellan hem och skola i de två skolor som 

Jean har gått i skrattar hon.  
                                                      
5 Resursskola är en skola där spetskompetens finns och där man anpassar lokaler, gruppstorlek, 
pedagogik och personaltäthet utifrån elevernas behov. 
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(skrattar) Ja, (skratt) skillnaden är ju att jag kan när det behövs vilket det har behövts så har vi haft 
daglig kontakt med skolan. (Jenny) 

 

Intervju 4 (Lisa) 
Lisa och hennes man började tidigt att undra över saker i sitt barns utveckling och ställde många 

frågor till förskolan där Alexis gick. Där svarade de artigt att det är väldigt olika hur snabbt barn 

utvecklas och att de inte kunde se något som var konstigt. När BVC kom med varningssignaler, 

vågade förskolan också reagera på Alexis udda sätt att vara. En utredning visade att hen hade autism. 

Föräldrarna erbjöds att sätta sitt barn i en resursförskola men avstod då de ansåg att Alexis trivdes så 

bra med sina förskollärare och kände att det kunde göra mer skada än nytta att byta miljö. Förskolan 

fick handledning av habiliteringen som gav dem i uppdrag att göra vissa övningar med Alexis. Trots 

att förskolan enligt Lisa endast gjorde cirka 25 procent av allt som habiliteringen föreslog, är hon i 

efterhand nöjd med förskolans arbete med Alexis. Inför skolstarten besökte föräldrarna en privat skola 

som bekanta hade rekommenderat. Där berättade en personal om ett lösningsinriktat perspektiv och 

om det skulle behövas så fanns en grundsärskola i anslutning till grundskolan. Därför önskade 

föräldrarna att placera Alexis där.  

 

Som jag förstod det så var han lärare för särgruppen på något sätt. Och det blev ett sådant där 
fantastiskt möte och han var jätteengagerad.  (Lisa) 

 

Äntligen fick hon träffa någon som verkade förstå hur hennes barn kunde fungera och som såg 

lösningar. Men rektorn beslutade om en annan skola för barnet, en skola i samma koncern men som 

saknade grundsärskola vilket ledde till besvikelse hos föräldrarna. Moa berättade om bristande 

kommunikation, dålig kunskap om NPF på skolan och en ständig kamp för att få personalen att se och 

ta hänsyn till Alexis behov. Lisa berättade om en cykelutflykt där bristande kommunikation mellan 

hem och skola lett till oro både hos föräldrarna och hos Alexis som inte fått veta i god tid vad som 

skulle hända i skolan. Vidare berättade Lisa om den inskolning som Alexis skulle få på Fritids. Hon 

beskrev hur hon kände sig otrygg när personal på Fritids inte följde deras överenskommelse första 

dagarna på lovet och uteblev vid en för hennes barn viktig introduktion.  

 

"Du var är Camilla någonstans då?" "Oj, hon börjar nog vid tio idag." (svarar Fritidspersonal, min 
anmärkning) "Vem ska ta hand om Alexis då? Vem ska introducera hen?" "A men det skulle jag 
kunna göra, vad ska jag göra?" (svarar Fritidspersonal, min anmärkning) "Du ska visa bilderna och så 
ska du visa, du måste förklara hur det fungerar på Fritids. Hen har aldrig varit på Fritids på ett lov". 
(Lisa) 
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De (skolpersonalen, min anmärkning) såg inte när Alexis mobbades av andra barn. En annan källa till 

frustration kan vara när föräldrar inte upplever att någon ser deras barn och vad som händer dem. 

Åtminstone var det aldrig någon som kontaktade Lisa och berättade hur saker var i skolan.  

Bristande kommunikation kan också vara när skolan sätter agendan för ett möte utan att fråga 

föräldrarna vad de vill att mötet ska handla om. Tid fanns inte för samtalsämnen som föräldrarna ville 

behandla. Det kan vara frustrerande att själv se lösningar som skulle kunna användas i skolan men där 

skolan inte ser möjligheter att förändra i miljön.  

 

Planeringen är den att "ni kan inte ha någon förväntning på att han ska ha någon kvalitet på sin 
Fritidstid eller liksom att han får stöd i att leka med andra. Utan han kan få sitta i ett rum och bli 
ostörd och det finns en lärare/…/ Fram till klockan fyra har han en egen resurs. Och de ser inte att 
den skulle kunna vara aktiv i att låta honom delta i andra lekar eller kanske själv starta någonting runt 
honom. (Lisa) 

 

Kommunikationen kan också vara bristfällig på så sätt att skolan inte informerar om beslut som har 

tagits på skolan. Lisa vill att personalen ska förstå hennes barn och skriver en dagbok som hon mejlar 

till dem. Jag frågade vad hon fått för respons och svaret tyder på att hon inte känner sig lyssnad på.  

 

Ingen respons alls. Jag har inte fått respons en enda gång. Inte på en enda mening. Men de läser det 
nog. (Lisa) 

Likheter och skillnader  

Inte lyssnad på och inte tagen på allvar 
Respondenter känner sig inte tagna på allvar av skolan då de berättar att ingen hör av sig och ingen vill 

samtala med dem. I ett fall handlade det om absolut avståndstagande medan det i ett annat handlade 

om att skolan föredrog mejlkontakt framför annan kontakt.  

 

 Vi skällde och ställde till ett himla väsen. Då tyckte de inte att det var så himla häftigt längre. Då 
skar de av all kontakt med oss. Jeans mentor var den enda kontakten på skolan. För alla andra 
ignorerade oss. Mejl, telefonsamtal. (Jenny) 

 

Vad kan det handla om att skolan tar avstånd till föräldrarna? Är det kanske en osäkerhet? Tidigare 

forskning visar att de professionella kan uppleva ett slags ifrågasättande om föräldrar är tydliga med 

vad de anser att sitt barn har behov av och efterfrågar en specifik insats (Blomqvist, 2012). Flera 

uttalanden som respondenterna gjorde visar att de visste vad de ville (få till utredningar och sätta in 

speciella åtgärder). En förälder som försökte komma med egna förslag på förhållningssätt i skolan 

bemöttes med en för henne avfärdande kommentar. 
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 ”nä, de hade varit med om sådana här barn förut och det var så här man gjorde, man skulle inte ge 
efter för då tog de hela kakan” (citerar personalen). (Jenny) 

 

Då kände sig föräldern inte tagen på allvar. Att sedan personalen bröt all kontakt med föräldrarna, 

kunde upplevas som att inte vara lyssnad på. Här kan en koppling göras till vad Fylling och Sandvin 

(1999) kommit fram till då det gäller hur föräldrar till barn med beteendestörningar ses som en del av 

problemet. 

Hopp och förtvivlan 
Respondenterna gav uttryck för hopp och förtvivlan. En förälder hade sett fram emot särskilt stöd för 

sitt barn men då hösten kom hade skolan fattat nya beslut som gjorde att stödet uteblev. I det andra 

fallet handlade det om att en rektor fattade beslut om att sätta hennes barn i en annan skola än den som 

föräldrarna hade önskat.  

 

Vi hade ju sagt argumentet att vi ville ha det för att man vet ju aldrig, man kan ju pendla (mellan 
grundskola och grundsärskola, min anmärkning) och då kan det vara skönt att det finns redan där och 
man kan bolla med den läraren och man kan vara lite med dem och redan där förstod vi att den 
dynamiken som jag trodde var självklar, den kommer inte att finnas där. Det förstod jag ju ganska 
snabbt då när de inte ens förstod varför jag tyckte att Skogstäppan (skolan som även hade 
grundsärskola, min anmärkning) skulle vara bäst. (Lisa) 

 

I de båda exemplen bestod hoppet av att föräldrar såg framför sig att barnet skulle få stöd i skolan. 

Besvikelsen bestod i att stödet sedan uteblev eller att barnet inte placerades i den skola där stöd i form 

av grundsärskola fanns. I båda fallen hade beslut fattats utan att involvera föräldrarna. I Jennys fall 

handlar det egentligen inte bara om förtvivlan över att det inte blev som föräldrarna tänkt sig utan det 

handlar också om att beslut fattats över deras huvuden. Ingen personal har frågat dem vad de tror 

skulle vara bäst för deras barn.  

 

Frustration, vanmakt, kamp och oro 
Samtliga respondenter gav något exempel på oro och kamp. I första intervjun hade föräldern kämpat 

för att barnen skulle få rätt stöd i förskolan och skolan och få rätt skolplacering samt oroat sig för 

framtiden. I andra intervjun hade föräldern först oroat sig för sitt barns skolbyte från årskurs fem till 

sex, sedan kämpat för att få rätt stöd i skolan och upplevt vanmakt då hon vänt sig till olika instanser 

utan att kunna hjälpa sitt barn när hen mådde dåligt. I tredje intervjun hade föräldern upplevt mycket 

frustration och oro för sitt barn och kämpat för att få stöd i skolan. Till slut hade hon hittat en skola där 

hon slapp oroa sig. I sista intervjun kämpade föräldern fortfarande för att barnet skulle bli förstått och 

få stöd i skolan. Hon kämpade för att få till ett samarbete med skolan och efterlyste kommunikation.  
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Jag sov med hen på natten, vi var med till skolan, hen gick inte till skolan, vi ringde till BUP för att få 
tid och hjälp, vi ringde till barn- och ungdomshabiliteringen och bad dem att skynda på utredningen 
för den hade inte kommit igång. Vi ringde till socialtjänsten och frågade ”vad ska vi göra?” Och alla 
skyller på varandra (skratt). Så. ”Utredningen är inte gjord så vi måste avvakta den”. (Moa) 

 

I resultatet uppgav alla respondenter att de kämpat för att deras barn skulle få stöd i skolan och 

förskolan. Flera kämpade också för att få rätt skolplacering. Flera respondenter oroade sig för hur det 

skulle gå för deras barn i framtiden och längre upp i skolåldern.  

 

Jag har ju kämpat, jag har haft kompisdagar och tagit hem en kompis så nu börjar det ju lossna för 
hen. Men de (skolpersonalen) måste ju förstå också att de måste ge hen det sociala. Nu när det blev 
tvåan så tyckte de väl, nu kan vi släppa det, nu har det ju funkat för hen. (Anneli) 

 

I Blomqvist (2012) studie upplever föräldrar att de måste kämpa för att deras barn ska få stöd. 

Respondenterna i aktuell studie redogjorde för liknande upplevelser i intervjuerna. Blomqvist (2012) 

skriver vidare att både föräldrar och personal kan känna vanmakt när hjälp inte visar sig. Moa i 

intervju 2, upplevde vanmakt då hon vände sig till olika instanser utan att lyckas få fungerande hjälp 

för Robin som mådde psykiskt dåligt.  

Lyssnad på, tagen på allvar 
Tre av respondenterna har blivit lyssnade på någon gång och även den fjärde har i viss utsträckning 

fått respons på förskolan då hon föreslagit övningar för sitt barn. I intervju 1 kunde föräldern ge många 

exempel på situationer då skolpersonalen hade lyssnat på henne.  

 

Jag vill att vi sätter oss ner. Vi måste få till någon ändring typ resurs eller vad det är. Och då sa 
rektorn. Vi tar mötet nu. (Anneli) 

 

Rektorn hade till exempel ordnat ett möte när hon uttryckt oro över sitt barn i skolan och åtgärder hade 

vidtagits i form av insatt elevassistent. Anneli kände sig alltid välkommen i skolan och personalen 

brukade be henne om råd kring hennes barn. I intervju 2 beskrev Moa hur den första skolan hade en 

dialog med henne om hur de kunde anpassa miljön för hennes barn som hade ADHD. I intervju 3 

kunde Jenny prata sig varm om den resursskola som Jean fått byta till, där de lyssnade till hennes 

förslag om hur de kunde bemöta hennes barn.  

 

Kan du göra ett försök?” ”Ah” sa han ” vet du vad, då ska jag luska lite och så återkommer jag”. Jag 
kunde inte tro att det var på riktigt! Att han verkligen förstod vad jag sa, och att han tog det på allvar. 
Och efter många samtal fram och tillbaka både med mig och med min man, och jag vet att Sören, min 
man pratade med Jean också, så stannade hen på skolan.(paus) Jag var liksom nästan i chock, kan 
man säga. (Jenny) 
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När Jenny i intervju 3, talar om hur hon känner att personalen lyssnar på hennes förslag på hur de kan 

bemöta Jean, känner hon sig lyssnad på och tagen på allvar. På resursskolan är personaltätheten högre 

än på en vanlig skola vilket underlättar möjligheten till kontakt då det inte går lika många barn per 

vuxen. Och enligt Blomqvist (2012) så verkar det lättare att skapa en relation till en enskild person. 

Moa i intervju 2, beskrev ett gott samarbete mellan hem och skola i de lägre årskurserna där båda 

parter tilläts komma med förslag om åtgärder och anpassningar i skolmiljön. Där hade man vad 

Ahlefeld Nisser (2009) kallar deliberativa samtal. Ur ett relationellt perspektiv kan man här se 

exempel på hur miljön påverkas av allas inblandning och hur föräldrarna som tillåts vara delaktiga, 

påverkas så till vida att de känner sig tagna på allvar. I Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(2013) finns studier som visar att föräldrar är nöjda med bland annat dialog och individuella program 

om de tillåts vara involverade i processen.  

Misstänkliggjord  
Två av respondenterna hade blivit anmälda till socialtjänsten utan att detta kommunicerats till dem 

innan. De upplevde att de inte fått en chans att ventilera detta med (för)skolan. Anneli kände sig kränkt 

och väldigt arg då man väntat med att göra anmälan tills hennes barn inte längre gick på den förskolan 

och Moa menade att anmälan gjorts på felaktiga grunder som till exempel att hennes barn inte skötte 

sin hygien vilket hon menade handlade om hens Asperger och inte var något man kunde skylla 

föräldrarna för.  

  

Du vet jag blev galen "Om ni tycker att mitt barn far så illa hade inte jag velat att ni väntat tre 
månader med att anmäla." Näe, de väntade för att de vågar ju inte möta mig. (Anneli) 

 

Olika bild av barnet - Föräldrar vill ge sin bild 
Anneli i intervju 1 var nöjd med att för det mesta ha fått ge sin bild av Joy och Charlie i skolan och på 

förskolan även om hon menade att de på den första förskolan inte förstod hennes barn, vilket hon 

förklarade med att personalen saknade kompetens. Moa i intervju 2 hade goda erfarenheter av att ha 

fått ge sin bild av barnen i den första skolan och uttryckte att hon visst fick tillfällen att berätta om 

Robin på högstadieskolan men att kunskap om NPF saknades så att de inte förstod vad hon menade. 

Detta blev väldigt tydligt, menade hon när hon bestämt möte med den nya rektorn inför skolstart i 

årskurs 7.  

 

Jag grinade nästan när jag gick därifrån. Det var fruktansvärt. Vad som var meningen med det här 
mötet var ju att Robin skulle få bekanta sig med lokalerna kanske se lärarna och liksom komma igång 
innan de började. Men det blev något helt annat. (Moa) 

 

Jenny i intervju 3 hade haft ganska många möten på Jeans första skola och berättat hur hen fungerar 

men upplevde att de inte tog henne på allvar och att de även där saknade kompetens att möta alla 
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elever. De mest uppenbara exemplen på svårigheter att få ge sin bild av sitt barn gavs i den sista 

intervjun vilket framgår i citaten där Lisa uttrycker att hon valt att vara aggressivt aktiv.  

 

Nej, nu kör vi den här strategin att vi är väldigt aggressivt aktiva hela tiden, observerar allting som 
händer. Jag gör veckodagböcker till dem att så här känner Alexis, så här säger Alexis. Då kommer det 
mer som en helhet så att de kan se att såhär upplever jag hen hemma och då märker vi att hen är rädd 
för den och den personen eller så och sen så ... (Lisa) 

 

Samtliga respondenter kunde vittna om svårigheter med att få ge sin bild av barnet. De kunde uppleva 

att personalen även om de lyssnade, inte kunde förstå deras barn då de saknade kunskap om NPF 

vilket ledde till frustration hos föräldrarna. Lisa i intervju 4, fick inte någon kontakt alls med 

personalen utan hade känt sig tvungen att hitta en egen strategi för att nå fram med sitt budskap, 

nämligen att vara aggressiv och inte ge upp. Hon skrev dagbok och mejlade till skolan i hopp om att 

de skulle läsa den och förstå hennes barn.  

Vad föräldrarna önskade var att personalen skulle lyssna på dem. Ur ett kommunikativt relationellt 

perspektiv kan deras känslor förklaras med att de har behov av samspel med personalen för att få 

spegla barnets situation i deras uppfattning.  

Bristande kommunikation 
Två av respondenterna upplevde stora brister i kommunikationen. Det var Jenny i intervju 3 som 

råkade ut för att Jeans skola slutade att besvara mejl och telefonsamtal. De hamnade i en konflikt med 

skolan då de ställde krav på att deras barn skulle få rätt stöd i skolan. Även Lisa i intervju 4 var 

missnöjd med kommunikationen då hon var hänvisad till mejlkontakt som ofta ledde till missförstånd. 

Hur hon än försökte så menade hon att personalen aldrig förstod henne.  

 

Det är väldigt tydligt att de inte har tid att träffas och inte tid att prata och ska man meddela sig, ska 
man meddela sig på mejl och då blir de förbannade för de missförstår vad man säger och sådana 
saker. (Lisa) 

 

I viss mån även Moa i intervju 2 upplevde brister i kommunikationen med rektorn på högstadieskolan 

då han inte verkade förstå henne. Hon upplevde att ledningen på högstadieskolan motarbetade henne 

och till och med ibland kunde ignorera hennes förslag bara för att hon ”inte skulle få som hon ville”.  

Trots att Jenny kontaktade skolan skedde ingen kommunikation och samarbetet blev lidande. När hon 

ställde krav på särskilt stöd för sitt barn i skolan avbröts kontakten mellan hem och skola. Fylling och 

Sandvin(1999) skriver att föräldrar visar missnöje med information, något som också gäller aktuell 

studie. Lisa tog gång på gång upp bristen på kommunikation och att kommunikationen fungerade 

dåligt via mejl. Föräldern upplevde det som ett avståndstagande. När Alexis elevassistent fråntogs 

ansvaret för hen, informerades aldrig Lisa. Detta medförde att föräldern fick lägga mycket onödig 
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energi på att vara arg på den person som faktiskt inte längre hade ansvaret vilket också bidrog till oro 

hos föräldern.  

Fungerande kommunikation 
Två av respondenterna har upplevt fungerande kommunikation, Moa i intervju 2, då hennes barn 

fortfarande gick i de lägre årskurserna och Anneli i intervju 1, när barnen kommit upp i skolåldern. 

Exempel på hur kommunikation skett mellan respondenterna och skolan är; muntlig kontakt, mejl, 

sms, elevvårdskonferenser (EVK) och telefon.  

 

Det är leksaksdag säger Emma "åh jag hade tänkt messa dig men jag glömde bort" (personal till 
förälder, min anmärkning) Hon vet ju att jag glömmer bort också. (Anneli) 

 

Fungerande kommunikation gör föräldrar nöjda. Moa i intervju 2, beskrev den dialog som hela tiden 

fanns mellan hem och skola där man tillsammans diskuterade anpassningar utifrån barnens behov. 

 

Men det som är exceptionellt bra på den här (skolan, min anmärkning) det är att de har respekten och 
förståelsen för eleverna. Så att man har en dialog tillsammans helt enkelt och vi jobbar tillsammans 
för hur det ska fungera. (Moa) 

 

 Sett ur ett relationellt perspektiv verkar skolan förstå vikten av att se helheten kring barnet, något som 

uppskattas av föräldrarna. Tillgängligheten spelar stor roll för om kommunikation ska fungera. 

Exempel på olika informationskanaler är olika former av skriftlig kommunikation och muntlig 

kommunikation via telefon eller olika typer av möten. I Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(2013) ingick studier som visar på föräldrars nöjdhet när de får vara involverade i sina barns skolgång.  

Otrygghet 
Tre av respondenterna gav uttryck för att de kände sig otrygga med att ha sina barn i skolan. Moa i 

intervju 2 beskrev hur Robin hade ett udda beteende och ställde många frågor i skolan vilket gjorde att 

andra elever drev med hen. Jenny i intervju 3, beskrev hur Jean på den första skolan, hade lämnat 

klassrummet och att ingen följde efter och letade rätt på hen. Lisa i intervju 4, berättade hur personalen 

inte introducerade hennes barn vid nya aktiviteter fast det var överenskommet och hur hon inte fick 

information i tid om utflykter vilket ledde till att Alexis inte fick förberedelse.  

 

Sen så kände jag bara när jag hade åkt nästan hela vägen till jobbet att "Nej, hon klarar inte det här, 
hon förstår inte vad hon ska göra" (fritidspersonal, min anmärkning) så jag åker tillbaka. Och när jag 
kommer tillbaka så står hen likadant. Hen har fortfarande inte blivit introducerad, hen står med 
fingrarna i munnen i det här stora rummet. (Lisa) 

 

Föräldrar kan uppleva otrygghet om de inte är säkra på att personalen ser vad som händer deras barn i 

skolan. Flera respondenter kände sig oroliga över att deras barn kränktes av andra elever i skolan och 
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att ingen vuxen såg detta. På högstadiet är det många olika lärare som endast ser en liten del av 

elevens dag vilket Moa i intervju 2, menade gör det svårt att upptäcka mobbning och reagera. 

 

Då står läraren först och berättar vad du ska göra. Och då ställer Robin 70 miljoner frågor under 
tiden. Sen när läraren har berätta klart så frågar Robin ”Vad ska jag göra?” och då reagerar de andra 
eleverna ”men är du dum? Fattar du inget?” ”Det har hon ju precis sagt” osv eller ”tyst Robin”. Sen 
går du till nästa lektion och så gör du samma sak där  /…/så vet inte den läraren heller så Robin fick 
ju liksom jättemycket på sig från de andra eleverna medan läraren inte reagerade för i en klass så gör 
man ju så. Man säger ju till varandra. Så att de förstod ju aldrig att hen fick så himla mycket. (Moa) 

 

Lisa gav flera exempel på när rätt personal inte fanns på plats vilket påverkade hennes och hennes 

barns trygghet. Föräldern upplevde inte att hon kunde lita på att saker blev som man hade bestämt.   

Trygghet 
Samtliga respondenter hade någon gång upplevt trygghet i mötet med (för)skolan. Anneli, intervju 1, 

menade att skolpersonalen till och med brydde sig om henne som förälder och påminde om olika 

saker. 

 

Jag tror att mycket kanske att föräldrarna har samma svårigheter som sina barn i alla fall om man har 
ADHD så får man nog räkna med det att hur kan vi stödja de här? (Anneli) 

 

Moa, intervju 2, uttryckte att personalen på den första skolan lyssnade på henne och tog vara på 

hennes tips och idéer. Jenny, intervju 3, berättade om personalen på resursskolan som pratade med 

henne och sökte lösningar tillsammans för att kunna bemöta hennes barn på rätt sätt.  

 

Det känns jättebra för jag vet att de tar hand om hen.  Jag är inte rädd för att hen ska sitta ensam i 
korridoren och gråta. Jag är inte rädd för att de ska släppa ut hen på skolgården och hen ska springa 
och gömma sig som hen gjorde här. Hen var borta i över en timme och de ringde inte. Det är jag inte 
rädd för, inte alls. Så att det är ju en jättestor trygghet. (Jenny) 

 

Hon berättade också om Jeans lärare i den gamla skolan som hade hjärtat på rätta stället.  

 

Hon pratade med oss. Hon pratade med hen. Hon hade lite extra… omsorg om hen. Hon försökte se 
till att hen fick läxorna på rätt sätt osv. Hon försökte hjälpa hen med att städa på skolbänken. Hon 
försökte så gott hon kunde och dona och liksom se till att hen hade lite trygghet. (Jenny) 

 

Ibland kan goda relationer bidra till sådan trygghet att föräldrar väljer det framför kompetensen i 

annan skola vilket framkom när Lisa och hennes man hade blivit erbjudna att sätta sitt barn i en 

resursförskola för barn med Autism men hade tackat nej då de kände att tryggheten fanns i den 

förskola där Alexis redan gick.  
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Vi kände att det inte alls skulle fungera för oss för att det enda stället som vårt barn fungerade något 
sånär på var ju på dagis och hen hade en så stark relation till dagmammorna, kanske inte till barnen, 
men till vissa dagmammor, så vi kände inte alls att det var läge att lyfta hen. Vi sade att vi tror på 
sunt förnuft och lite utbildning. Och det ångrar jag inte. Jag tyckte att det gick jättebra. (Lisa) 

 

Blomqvist (2012) avhandling visar att relationer lättare skapas mellan enskilda kontakter vilket 

bekräftas i respondenternas uttalanden om specifika pedagoger som betytt mycket för dem. 

Föräldrarna berättar om assistenter och lärare som sms:ar och håller kontakt med föräldrarna, personal 

som visar på framsteg som barnen gör i skolan, även då framstegen är små. De visar på olika sätt att de 

bryr sig om barnet och i flera fall även bryr sig om föräldern när de påminner om olika saker. 

Föräldrarna verkar uppskatta en rak kommunikation även då nyheterna inte är goda.  

 

Vi har fått rapporteringar varje vecka om hur det har gått och jag har varit ganska tydlig med att om 
jag får en rapportering där det står att allting är guld och gröna skogar, då tror jag inte på det. Jag blir 
mer lugn om det står att det har gått åt h-e någonstans. Därför att då har man sett det och sen försöker 
man göra någonting åt det. (Moa) 

 

Information som gör att föräldrarna slipper oroa sig över hur det förhåller sig kring barnet, inger 

trygghet hos föräldrarna och de känner tillit till personalen. I samtliga intervjuer har ökad kunskap och 

bättre förståelse för NPF i skolan efterlysts men trots detta värderar föräldrar trygghet högre. Ett 

exempel på detta var då Lisa i intervju 4, valde att låta Alexis gå kvar på förskolan där hen kände sig 

trygg tillsammans med förskollärarna, och tackade nej till en erbjuden plats i en resursförskola.  

Några vanligt förekommande ord 
Några vanligt förekommande ord (se bilaga 4) i intervjuerna var lyssna, förstå och trygg i olika 

sammanhang och former.  

I en intervju förekom ordet förstå i betydelsen att hon förstod personal som slutade att arbeta på en 

skola där hon inte fick gehör för sitt sätt att vilja arbeta. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta 

förstås som att skolkulturen inte stämde överens med vad just den läraren värderade som viktigt i 

mötet med eleverna.  

Min känsla och uppfattning efter intervjuer och analys är att Anneli i intervju 1, kände sig trygg och 

lyssnad på medan Moa i intervju 2 inte alls kände sig trygg och lyssnad på i skolan. Genom att titta på 

förekomsten av ordet lyssna och se hur det använts i transkriberingarna blev det tydligt att Anneli 

använt sig av ordet i betydelsen att hon blivit lyssnad på tre gånger medan Moa i intervju 2, beskrivit 

att hon sex gånger inte blivit lyssnad på. En annan förälder som kunde uppfattas som otrygg och orolig 

över hur hennes barn har det i skolan är Lisa i intervju 4, och det är också i den transkriberingen som 

ordet trygg förekommer tre ggr och då i betydelsen otrygg. Lisa är också den föräldern som använder 

ordet förstå i betydelsen att personalen inte förstår barnet sju gånger i sin intervju. Detta kan förklara 

varför hon är den som valt att vara aggressivt aktiv (hennes eget uttryck). 
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Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras nedan temana som framträtt i resultatet ovan under nya rubriker 

utformade i linje med frågeställningarna. Där resoneras om tänkbara förklaringar till föräldrars 

upplevelser men också tänkbara bakomliggande förklaringar till uppkomna situationer. Därefter följer 

förslag till fortsatt forskning.  

 

Syftet med studien är att belysa föräldrars upplevelser av samarbete med och stöd i den skola 

deras barn gått eller går i samt att finna framgångsfaktorer i samarbetet mellan hem och skola 

kring barn med NPF. 

Samarbete 
Studiens deltagare har gett exempel på både fungerande samarbete och när det fungerat mindre bra.  

När föräldrarna upplevt att personalen är tillgänglig, alltså går att få tag på, har de oftast en positiv 

upplevelse av samarbetet. Samarbetet kan beskrivas ur två aspekter menar jag där den ena är 

möjligheten till kontakt, att det finns tid och någon att samtala med. Den andra aspekten är hur 

personalen i kontakten lyssnar till vad föräldern har att säga. Då handlar det om att lyssna aktivt, att 

lyssna för att man vill veta. Samarbete kan inte fungera utan kommunikation. Och kommunikation 

bygger på ett ömsesidigt lyssnande för att samtalsparterna ska kunna mötas. Envägskommunikation 

leder inte till samarbete.  

 

De föräldrar som har goda erfarenheter av samarbete har beskrivit det som att personalen har lyssnat 

på dem och tagit deras synpunkter på allvar till exempel då Moa i intervju 2, föreslog var i 

klassrummet hennes barn ville sitta för att kunna arbeta ostört eller då Anneli i intervju 1, fick till ett 

möte då hon oroade sig för sitt barn varpå skolan omgående satte in stödåtgärder. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv kan det upplevda samarbetet förklaras med att berörda skolor har utvecklat en skolkultur 

som välkomnar föräldrar.  

 

De föräldrar som hade negativa erfarenheter av samarbete beskrev hur de inte blev lyssnade på, inte 

tagna på allvar eller inte kunde lita på att beslut som tagits verkligen gällde. Vad det beror på att 

skolan och föräldrarna inte kunde samarbeta kan jag inte veta säkert då endast föräldrar fått uttala sig i 

aktuell studie. Men ur ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv kan en önskan om någon att tala 

med om sitt barn skönjas samt en önskan om att få ge sin bild av barnet. Att föräldrar i aktuell studie 

inte kände sig lyssnade på skulle kunna bottna i att lärarna inte fått reflektera kring sin praktik 

tillsammans med en specialpedagog. 

 



40 

 

Alltså de hade ju en agenda då med saker som de tyckte var intressant. Och då skrev jag det väldigt 
tydligt att det här inte är det mötet jag har kallat till. Det här är också ett viktigt möte, det här är 
detaljer om vad vi ska göra varje dag. (Lisa) 

 

Två av studiens deltagare hade varit med om att få känna hopp om särskilt stöd för att sedan bli 

besvikna. Ur ett organisatoriskt perspektiv skulle besvikelsen kunna ha en grund i att personalen inte 

varit tydlig eller inte tagit ansvar för utlovade åtgärder. Skulle en tydlighet från skolans håll genom till 

exempel åtgärdsprogram med kortsiktiga och långsiktiga mål, åtgärder, ansvarig personal och tid för 

utvärdering kunna ta bort en del oro hos föräldrarna? 

 

Extra utsatta för mobbning är enligt Andersson (1999) personer med Asperger. De föräldrar som i 

aktuell studie var mest oroliga för att deras barn skulle kränkas av andra var föräldrar till barn med 

AST. Andersson (1999) skriver vidare att personer med AST är i behov av rutiner och förberedelser, 

något som skolan i Alexis fall brast i att ge hen vid till exempel cykelutflykten. Lisa gav flera exempel 

som kunde tyda på att skola och fritids hade organisatoriska problem då rätt personal inte fanns på 

plats vilket påverkade henne och hennes barns trygghet. Föräldern upplevde att hon inte kunde lita på 

att saker blev som man hade bestämt.   

Två av respondenterna kunde vittna om hur de blivit anmälda till socialtjänsten utan att ha fått 

information om skälet till att en anmälan gjorts. Båda respondenterna menade att skolan inte förstod 

hur de skulle bemöta barnen och därför sökte svar på svårigheterna hos föräldrarna. Här ser jag en risk 

att föräldrar till barn med NPF på något sätt måste vara dubbelt så bra föräldrar för att duga. Man 

skulle kunna likna det vid att kvinnor i manligt dominerade yrken brukar mena att de måste vara 

dubbelt så bra som männen för att duga.  Då Moa i intervju 2, menade att anmälan gjorts på felaktiga 

grunder såsom Robins Asperger problematik, kunde ju okunskap om NPF också vara en bidragande 

orsak till att anmälan gjordes. Här funderar jag på om dessa anmälningar till socialtjänsten kan vara ett 

sätt att söka en syndabock när framstegen hos eleven inte infinner sig. Eller så kände skolan en 

befogad oro och då har de anmälningsplikt.  

 

Fylling och Sandvin (1999) menar att en ojämn maktbalans kan utgöra ett hinder för att utveckla ett 

gott samarbete mellan hem och skola. Samma författare skriver att det är vanligt att just föräldrar till 

barn med beteendestörningar uppfattas av skolan som en del av barnets problem. Sett ur ett 

organisations- och systemperspektiv skulle brist på kommunikation och samverkan kunna förklaras 

med att personalen i skolan hänger kvar vid ett förlegat synsätt på den roll som skolan utgjorde i form 

av förebild och expert. I och med senare års skolreformer behöver skolan använda ett nytt sätt att styra 

sin organisation likt ett företag med ett ”kund-sälj-köpförhållande” som Tallberg Broman (2013) 

uttrycker det. Delaktighet kan ses som ett uttryck för demokrati. Juul och Jensen (2009) förklarar att 

skolan har en lång tradition av att se relationen mellan föräldrar och pedagog som ett möte mellan en 

expert och en icke-expert och menar att det behövs en revidering av relationen. Här kan pedagoger och 
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rektorer känna sig osäkra och tro att de måste sitta inne med sanningen eller expertkunskapen vilket 

leder till konflikt med föräldrarna. Blomqvist (2012) skriver om den förtvivlan som personal kan 

känna när de inte lyckas hjälpa eleven och menar att det kan finnas ett maktperspektiv som betyder att 

experternas synvinkel dominerar och att föräldrar inte tillåts ha synpunkter. 

Stöd 
Föräldrarna i studien efterlyste särskilt stöd för sina barn, som bygger på kunskap om NPF. De menar 

att personalen inte alltid förstår deras barns sätt att fungera. De önskade ibland enskild undervisning 

eftersom de tycker sig veta att deras barn har behov av arbetsro i en miljö utan alltför många intryck. 

Det kan också behövas enskilt stöd med anledning av att barnet behöver enskilda instruktioner och 

förklaringar som det inte kan ta till sig i klassrummet. Barnen kan vara i behov av bildstöd, 

påminnelser och tekniska hjälpmedel såsom datorer med läs- och skrivpedagogiska program eller 

längre tid för att utföra vissa uppgifter.  

Ur ett samhälls- och strukturperspektiv kan en övertro på inkludering skönjas i intervju 3, när skolan 

inte ville ge Jean enskilt stöd utan menade att alla elever skulle inkluderas. I intervju 4, beskrivs hur 

föräldrarna inte kan förvänta sig att barnet ska få stöd under fritidstid något som ur ett organisations- 

och systemperspektiv kan tolkas som att personalen utan att reflektera över sin praktik, utesluter 

möjligheten att anpassa miljön utifrån barnets behov. 

En förälder var nöjd med det stöd i form av elevassistent som hjälpte hennes barn med att förklara det 

sociala samspelet i skolan. Men då barnet börjat med medicin mot sin ADHD och började fungera lite 

bättre, var föräldern rädd att skolan skulle dra in stödet. Av detta kan vi lära att det är viktigt med 

kontinuitet och långsiktighet för att föräldrar ska kunna uppleva trygghet och känna tillit till skolan. 

 

Då Jennys barn kom till resursskolan menade hon att ett uppbyggnadsarbete började för att ge Jean 

självförtroende och självkänsla tillbaka. Hon var nöjd med det stöd som det innebar att personalen 

förde en dialog med henne och hennes man om hur de kunde stödja Jean för att hen skulle vilja stanna 

på skolan. Där fick hen uppmuntran och beröm för de framsteg hen gjorde, oavsett hur små de var, 

något som inte brukade ske på den gamla skolan. Där hade personalen avfärdat hennes försök till att 

komma med tips.  

 

En förälder upplevde vanmakt när hon kände att hon vände sig till olika instanser utan att få hjälp när 

hennes barn mådde psykiskt dåligt. Ur ett samhälls- och organisationsinriktat perspektiv kan 

svårigheterna handla om dålig samverkan mellan olika instanser så som Socialtjänst, BUP och skola 

som istället för att hjälpa barnet låter tiden gå med ursäkten att den barnpsykiatriska utredningen inte 

är färdigställd. 
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Framgångsfaktorer 
En slutsats av denna studie är att föräldrar känner sig nöjda när de görs delaktiga i sina barns skolgång 

och när de vet att någon bryr sig om deras barn. Troligen skulle en studie med respondenter till barn 

som inte är i behov av särskilt stöd visa liknande resultat och jag menar därför att dessa 

framgångsfaktorer kan vara användbara i mötet med alla barn. Trygghet värderas på ett sätt högre av 

föräldrar än vad kunskap om NPF görs. Samtidigt är kunskap om NPF något som föräldrar efterfrågar. 

Vilka är då framgångsfaktorerna för att få föräldrar att känna sig nöjda och delaktiga? Ett försök till 

genomgång av framgångsfaktorer listas nedan. Framför allt bör skolan visa att de bryr sig om barnet 

och vill lära känna det för att kunna se styrkor och områden där barnet behöver extra stöd.  

Omsorg  

Föräldrar vill att skolpersonalen ska ta hand om deras barn och ge dem trygghet den tid som de är i 
skolan. Exempel på att visa omsorg kan vara att fråga hur barnet mår, visa intresse för vad barnet gör, 
bry sig om att ta reda på varför barnet stannat hemma (om det varit frånvarande), stödja barnet i att ha 
ordning på sina saker eller att ha uppsikt så att inte barnet springer därifrån. Beröm och uppmuntran 
kan stärka barnets självkänsla. Detta anser jag kan styrkas med citat från respondenterna. Jenny 
betonade sin upplevelse av trygghet när hennes barn inte lämnades ensam på skolgården, när en lärare 
på Jeans gamla skola ”donade lite extra” med hen eller när en lärare i Jeans nya skola fotograferade 
hens skoluppgifter som beröm.  

Kommunikation/dialog  
Det är viktigt att ta reda på hur föräldrar helst vill att kommunikationen ska ske och låta föräldrar vara 

med vid planering av åtgärder för att stödja barnet. Johansson och Wahlbergs (1993) avhandling visar 

att pedagogisk verksamhet påverkas positivt av föräldraengagemang vilket också stämmer överens 

med hur Moa i intervju 2, beskrev att det fungerade på skolan med de lägre årskurserna där personal 

och föräldrar hade en tät kommunikation där båda parter tilläts komma med förslag om åtgärder och 

förbättringar i skolan. Om skolan hade förstått att Lisa var missnöjd med mejlkontakt och varit öppna 

för andra kommunikationskanaler, hade de kanske fått en lugnare förälder att samarbeta med.  

Relation  
Ur ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv är det viktigt för det mänskliga samspelet att tala 

med varandra. Det är ett kitt för att hålla igång en relation. Det är lättare att samtala om svåra saker om 

man redan har talat om lätta saker. Relationer behöver vi människor, både barn och vuxna. Om man 

vill att en förälder ska våga komma till skolan och vara delaktig så behöver de först känna att de har en 

relation med någon på skolan.  

Blomqvist (2012) betonar vikten av samarbete när det gäller barn med psykiatriska problem 

kombinerat med skolsvårigheter. Författaren menar också att det verkar lättare att skapa en relation till 

en enskild person. Med denna insikt menar jag att föräldrar till barn med NPF borde ha en specifik 

person, en samordnare, på barnets skola, som håller i alla trådar och som alltid finns där när 
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föräldrarna känner behov av att samtala om barnets vardag, någon som kan stå för kontinuitet. Detta 

menar jag bekräftas i min studie av att respondenter som har löpande kontakt med skolan känner sig 

lugnare än de som inget får höra. Jenny berättade att hon hade daglig kontakt med resursskolan och 

skrattar när hon berättar om denna skillnad mot hur hon hade det med kontakten i förra skolan.  

Trygghet  
Om familjen får ett pålitligt stöd från samhället, dämpas oron som föräldrar känner både i nuet och 

inför sina barns framtid (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013). I aktuell studie framkom 

att föräldrar kände sig trygga när de fick information om hur barnet har det i skolan, även om det inte 

var ”guld och gröna skogar” (som Moa uttryckte det) för det förstår föräldrar att det inte kan vara hela 

tiden. Det är när information saknas som föräldrar känner oro och undrar som i Lisas fall när hon 

undrar hur Alexis har det i skolan men sällan hör något därifrån.  

 

Lyhördhet  
Om personalen istället för att utge sig för expert, kan lära sig att bli en reflekterande praktiker, så kan 

hem och skola tillsammans finna lösningar på problem (Juul & Jensen, 2009). De ger ett exempel på 

hur en reflekterande praktiker kan tänka när den närmar sig ett problem: Jag förmodas veta, men jag är 

inte den ende i situationen som besitter relevant och viktig kunskap. Min osäkerhet kan vara en källa till lärande 

för såväl klienten som mig själv (a.a., s. 172). Skolan behöver se föräldrar som samarbetspartner som 

faktiskt kan bidra med viktig information om barnet. Sett ur ett relationellt perspektiv skulle skolan 

behöva se på barnet ur olika synvinklar och lyssna till föräldrarnas åsikter. Även resultatet i min studie 

tyder på att föräldrar har förslag på åtgärder i skolan och skulle vilja att personalen lyssnade på deras 

åsikter. Jenny hade gjort ett försök att tipsa personalen på Jeans gamla skola om ett fungerande 

bemötande men blivit avfärdad.  

 

Tillit  
För att föräldrar ska känna tillit till skolan behöver de kunna lita på det som sägs. Ur ett organisatoriskt 

perspektiv handlar detta om att ha rutiner som följs upp och som garanterar att sådant som bestäms 

också genomförs. Ett tydligt ansvar kan hjälpa till så att risken minskar för beslut att rinna ut i sanden. 

I resultatet framkom att Lisa oroade sig över att elevassistenten inte tog sitt ansvar när hon i själva 

verket inte längre ansvarade för Alexis. Under introduktionsdagarna på fritids, saknades personal som 

skulle ta hand om Alexis. Jean fick inte det särskilda stöd i årskurs fyra, som hen blivit lovad innan 

sommarlovet.  
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Framförhållning  
Barn med AST har svårt att generalisera varför alla situationer känns som nya. De kan också ha svårt 

för snabba förändringar varför det är viktigt med förberedelse och struktur (Andersson, 1999). Skolan 

kan ge dessa elever information i god tid och ge samma information till föräldern som då kan hjälpa 

till med förberedelser hemma. Det kan alltså vara bra att skolpersonal ligger steget före barnet hela 

tiden så att överraskningar undviks. Resultatet visar att Alexis och Robin som har AST mådde dåligt 

av att inte få förberedelser i skolan medan Joy som har ADHD fick stöd av sin elevassistent i skolan 

och påminnelser skickades till hens förälder via sms.  

 

Kunskap om NPF  
Föräldrar till barn med NPF vill att skolpersonal lär sig om osynliga funktionsnedsättningar och hur 

man kan anpassa undervisning och skolmiljö. Man kan räkna med att det finns en elev med ADHD i 

varje klass och minst en elev med Asperger per skola. Dyslexi är också en utbredd 

funktionsnedsättning och man kan räkna med att förutom att hälften av alla elever som har ADHD, 

även har Dyslexi så finns ytterligare elever med Dyslexi. Samtliga respondenter i aktuell studie 

efterlyste kunskap om NPF i skolan, Anneli som menade att hon hela tiden fick lära upp personalen, 

Moa som berättade om en rektor utan NPF-glasögon, Jenny som berättade att ingen på Jeans skola såg 

att hen hade några svårigheter och Lisa som fick informera förskolan om övningar och om den rektor 

som inte placerade Alexis där det fanns en särskola, vilket föräldrarna önskat.  

 

Organisation  
Skapa rutiner för vem som gör vad och när det ska göras. Alla behöver veta vad som är deras ansvar 

för att inte beslut ska rinna ut i sanden. Det är rektorns ansvar att organisera verksamheten så att barn i 

behov av särskilt stöd får bästa tänkbara förutsättningar i skolan. Blomqvist (2012) tar upp ledningens 

inställning till samarbete som en viktig faktor för detsamma. Respondenter vittnar om rektorer som har 

en viss inställning till barn i behov av särskilt stöd och hur detta påverkar hur organisationen fungerar i 

hela skolan. I Jeans skola ansåg rektorn att alla elever skulle undervisas i klassrummen och i Robins 

högstadieskola gav rektorn inte rätt förutsättningar för undervisningen av hen eller förberedelse inför 

skolstart.  

 

Reflektion 
Samarbete och kommunikation kan förbättras genom reflektion.  

Specialpedagogen kan hjälpa läraren att skapa bra relationer med föräldrarna. Det är en av 

specialpedagogens uppgifter att fungera som rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor och föräldrar 
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(SFS 2013:695). För att kunna arbeta med både undervisning och skolutveckling är den reflekterande 

läraren ett ideal men då krävs också tid för läraren att reflektera (Folkesson, 2004), tid som kanske inte 

alla lärare i aktuell studie haft tillgång till. 

 

Jag hoppas att min studie kan påverka rektorer att fundera på sin organisation och på hur personalen 

skulle kunna få reflektera över praktik och värderingar genom till exempel kvalificerade samtal med 

specialpedagog. 

Fortsatt forskning 
Det saknas enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (2013) forskning som belyser hur 

personer med AST vill kommunicera eller studier om genusaspekter kopplat till AST, om kvinnors 

och mäns upplevelser, hur samhällets stöd är organiserat. Jag efterlyser forskning om elevers och 

föräldrars upplevelser av att gå i så kallade resursskolor. Jag vill också se forskning kring hur 

fungerande inkludering av elever med NPF ska kunna bli verklighet. Som det ser ut idag tror jag att 

det är som ett lotteri huruvida elever med NPF får sina behov tillgodosedda eller inte i skolan. Först 

när alla har förstått vad inkludering verkligen vill säga kan vi skapa en skola för alla.  

 

Metoddiskussion 
Att analysera de fyra intervjuerna kan liknas vid en känslomässig berg- och dalbana  

Syftet med studien får anses uppnått då föräldrars upplevelser tydligt framgått i intervjuerna. 

Frågeställningarna har även de besvarats i och med att föräldrarna har berättat om både saker som har 

fungerat i samarbetet med skolan och om sådant som de varit missnöjda med. Vad i samarbetet som 

föräldrar saknat eller värdesatt, har tolkats fram ur deras uttalanden och generaliseras utifrån hur stor 

del av studiens deltagare som yttrat det ena eller andra. Frågeställningen om vilka 

framgångsfaktorerna kan vara då det gäller samarbete utgörs av det som får föräldrar att känna sig 

nöjda.  

 

Då jag började analysera mitt resultat fann jag mer än tjugo teman. Jag försökte till en början gruppera 

de ursprungliga temana under större rubriker på ett sätt som gör att de teman som står tillsammans ger 

uttryck för liknande upplevelser och känslor hos föräldrarna. Efter flera försök att redovisa resultatet 

bestämde jag mig för att låta längre sammanfattningar av intervjuerna föregå redovisningen av teman. 

Temana presenteras under rubriker och exemplifieras med citat.  Jag gjorde också en justering av 

frågeställningarna i slutet av uppsatsskrivandet vilket förklarar varför de inte stämmer med 

frågeställningarna i intervjuguide och missivbrev.  
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Då intresseföreningar för föräldrar till barn i behov av särskilt stöd kontaktats för att finna 

respondenter finns risk att de som svarat på min förfrågan är föräldrar som tar kontakt med skolan i 

vanliga fall och att några som har mindre kontakt med skolan inte heller tar kontakt för att bli 

intervjuade. Huruvida tystlåtna föräldrar är nöjda eller inte med samarbete mellan hem och skola 

framgår därför inte av studien.  

 

De fyra respondenterna var ombedda att skriva dagbok och sedan posta till mig. Två av 

respondenterna meddelade mig via mejl att de skrivit dagbok men de nådde mig aldrig. Två av 

respondenterna hörde inte av sig efter mina två påminnelser om att returnera dagboken. Det hade varit 

spännande att få läsa dem men nu blev det inte så. Anledningen till bortfallet kan inte avgöras. På 

något sätt kom de aldrig fram. 

 

 Efter transkribering, lästes intervjuerna igenom i sökande efter en djupare mening med uttalanden. 

Vad gav respondenterna uttryck för när de sade till exempel: 

 

Är det verkligen så att hen frågar de vuxna om hjälp när hen behöver hjälp? "Jaadå, det går så bra. 
Det gör hen". Jag tyckte det var så konstigt för det har hen nämligen aldrig gjort annars. (Lisa) 

 

I citatet kan utläsas en misstro på svaret som föräldern får av personalen då hennes bild av sitt barn 

inte stämmer med personalens. Grävs lite djupare kan en otrygghet skönjas. Varför? Det kan vara brist 

på kommunikation som leder till denna misstänksamhet och oro hos föräldern.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) jämför redovisningen av intervjuresultat med olika textgenrer och menar 

att texten är bra om den passar både i en rättssal och på ett konstgalleri, det vill säga att texten är både 

formell och fängslande. De berättelser jag fått ta del av har absolut varit fängslande och det har smärtat 

att klippa ut citat ur sina sammanhang. Jag har försökt att ge den fängslande känslan i resultatet genom 

att redovisa varje intervju för sig. För att kunna redovisa resultatet har det ändå varit nödvändigt att 

klippa i transkriberingarna och välja ut endast brottstycken. Ytterligare en anledning till att jag valde 

att redovisa intervjuerna som längre sammanfattningar var att ge läsaren en större möjlighet att förstå 

tolkningarna då sammanfattningarna ger citaten kontext. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att 

man alltid måste se tolkningar i relation till sin kontext. När en författares verk studeras är det därför 

nödvändigt att studera även författaren för att förstå hur denne menat då verket skrevs. Vidare 

påverkas författaren av den tid och plats där han eller hon levt (a.a.). Det är på samma sätt omöjligt för 

mig att veta exakt hur respondenterna känner men min förförståelse har hjälpt mig då jag upplevt 

liknande situationer. Min förförståelse kan härmed ses som ett dilemma då den kan påverka 

tolkningen. Då jag var medveten om detta var jag därför noggrann med att ställa följdfrågor för att 

verkligen förstå respondenterna utifrån deras synvinkel.  
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Kvale och Brinkmann (2009) beskriver tre olika intervjuformer, nämligen journalistiska intervjuer 

som rapporterar händelser, terapeutiska intervjuer som syftar till att förbättra människors situationer 

och sist forskningsintervjun som har som uppgift att generera kunskap. Dock är gränsen mellan dessa 

tre flytande och en forskningsintervju kan ha terapeutisk effekt vilket jag kan föreställa mig var fallet i 

mina genomförda intervjuer. Utifrån egen erfarenhet vet jag att det är skönt att få prata om det som 

hjärtat är fullt. Till skillnad från en intervju som jag själv deltagit i som förälder och där jag inte fick 

tala till punkt eller utveckla mina tankar, upplever jag att mina respondenter fick tala mycket fritt och 

erbjöds tid för utläggningar. 

Då en respondent kände oro över att hennes barn skulle kunna bli tvunget att gå tillbaka till tidigare 

skola där det fungerat dåligt, skickade jag citat och beskrivning av hennes situation för påseende innan 

examination. Hur skulle den skolpersonalen känna om de läste min uppsats?  

 

Jag kan aldrig ge anspråk på sanningen i respondenternas svar samtidigt som det är sanningen av hur 

de upplever samarbetet med skolan. Och det är ju själva upplevelsen av samarbete som skolan borde 

vara intresserad av. Om föräldrar upplever att de har ett gott samarbete kommer detta att påverka 

familjens mående och därmed ha en god inverkan på barnets skolgång.  

 

Avslutningsvis vill jag skriva några ord som sammanfattar vad aktuell studie har kommit fram till i 

form av ett framgångsrecept och på så sätt ge föräldrarna en röst. 

 

Föräldrars recept på gott samarbete 

 

Omsorg – Bry dig om mitt barn. 

Lyhördhet – Lyssna på mig och mitt barn. Tillsammans kan vi finna lösningar. 

Relation – Skapa en relation till mig och mitt barn så kommer vi att få lättare att mötas. 

Tillit – Följ det vi har bestämt så att jag kan lita på dig. 

Trygghet – Informera mig om mitt barn så att jag slipper undra.  

Framförhållning - Informera mig om saker som ska hända så kan jag förbereda mitt barn.  

Kommunikation/dialog – Prata med mig, mitt barn och dina kollegor så att vi förstår varandra.  

Kunskap om NPF – Lär dig om osynliga funktionsnedsättningar och hur DU kan anpassa din undervisning 

och skolmiljön. 

Organisation – Skapa rutiner för vem som gör vad och när det ska göras. Alla behöver veta vad som är 

deras ansvar för att inte beslut ska rinna ut i sanden.  
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Bilaga 1 Intervjuguide                    
Specifika frågeställningar (så som de såg ut när intervjuguiden användes) 
Vad har föräldrarna för positiva och negativa upplevelser av samarbetet med skolan? 

Vad saknar föräldrarna i samarbetet med skolan? 

Vad värderar föräldrarna i samarbetet med skolan? 

 

Intervjufrågor 
Bakgrundsfakta 

Föräldrars yrke/utbildning (frågan ställs för att utröna om föräldern har spetskompetens i skolfrågor) 

Ålder på barn 

Diagnoser (och från vilken ålder, och på vems initiativ?) 

Skolform 

Teman för intervjun 
Samarbete – hem och skola, vad innebär samarbete?  (Min tanke: samarbete om praktiska saker som 

gör det möjligt att få vardagen att fungera. Kan också innebära att vara mer deltagande i gemensamma 

aktiviteter) 

Positiva och negativa upplevelser av samarbete mellan hem och skola. 

Vad anser föräldrarna vara viktigast i samarbetet med skolan? 

Intervjufrågor 
Hur skulle du definiera ordet samarbete? Vad tänker du när jag säger samarbete? 

Trivs ditt barn i skolan? Beskriv vad som påverkar detta. 

Hur mycket kunskap och erfarenhet upplever du att ditt barns skolpersonal har om barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

Kan du berätta hur skolan samarbetar med dig som förälder? 

Vad är viktigt i samarbetet med skolan för att ditt barn ska känna sig tryggt? 

Vad har fungerat bra i den skola ditt barn går i/ gått i? 

Vad har du saknat i samarbetet med skolan? 

Vad vill ni samarbeta om? 

På vilket sätt? 
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Bilaga 2 Dagbok 
 

  
Kontaktad av 
skolan 

Kontaktade 
skolan själv 

Ärende 

        

mån 16       

tis 17       

ons 18       

tor 19       

fre 20       

lör 21       

sön 22       
 
Uppgiftslämnarens       
namn   
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Bilaga 3 Missivbrev 
 

Till föräldrar med barn som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). 

Önskemål om intervjupersoner inför examensarbete på avancerad nivå (s.k. magisteruppsats) i 

specialpedagogik. 

Jag går sista terminen på Specialpedagogprogrammet på Specialpedagogiska institutionen vid 

Stockholms Universitet. Mitt examensarbete ska handla om föräldrars uppfattning av samarbete med 

skolan.  

 

Studiens syfte 
Studien ska belysa föräldrars uppfattning av samarbete med och stöd i den skola deras barn går i. 

Frågeställningar 
Vad har föräldrarna för positiva och negativa upplevelser av samarbetet med skolan? 

Vad saknar föräldrarna i samarbetet med skolan? 

Vad värderar föräldrarna i samarbetet med skolan? 

Jag önskar komma i kontakt med föräldrar till barn som går i vanlig grundskola, resursskola alternativt 

föräldrar som har erfarenhet av bådadera.  

Intervjun kommer att spelas in men efter transkriberingen raderas. Efter avidentifiering kommer citat 

från utskriften att användas i uppsatsen. De intervjuade kommer, om de önskar, att få läsa den färdiga 

uppsatsen. Deltagande är frivilligt och man kan när som helst avbryta intervjun.  

Vid frågor kontakta mig via mejl eller mobiltelefon. 

 

Vänliga hälsningar Anne Arvidsson 

Mejladress XXXXX 

Mobilnummer XXXX 
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Bilaga 4 Tabell över vanligt förekommande ord i 
samtliga intervjuer 
 

 

Vanligt 

förekommande 

ord  

Intervju 1 

Anneli (Charlie, Joy) 

Intervju 2 

Moa (Robin, 

Andrea, Jona) 

Intervju 3 

Jenny (Jean) 

Intervju 4 

Lisa (Alexis) 

lyssna 7 ggr varav 3 av 

handlar om att 

föräldern blivit 

lyssnad på 

11 ggr och 6 ggr 

handlar om att 

föräldern inte blivit 

lyssnad på, en gång 

handlar det om att 

föräldern har blivit 

lyssnad på 

 

2 ggr och det är jag 

som använder ordet i 

frågor 

 

2 ggr och handlar om 

att hon tror att 

personalen lyssnade 

på henne och hon 

lyssnade på en 

bekant som 

förordade en viss 

skola 

 

trygg En gång och handlar 

om att andra barn 

känner sig trygga 

med henne som 

vuxen.  

 

En gång och handlar 

om att eleven måste 

hitta en trygg plats i 

klassrummet 

 

3 ggr varav en gång 

handlar om 

tryggheten i att veta 

att ens barn har det 

bra i skolan, en gång 

om att läraren ger 

hennes barn trygghet 

och en gång om 

tryggheten som finns 

hemma.  

 

3 ggr och handlar om 

att föräldern känner 

sig otrygg och inte 

litar på personalen.  

 



56 

 

förstå 12 ggr och det 

handlar om 

förståelse ur många 

synvinklar. Ibland 

förstår inte 

personalen henne 

eller hennes barn, 

ibland vill 

personalen förstå 

och kommer då till 

föräldern och frågar, 

föräldern tycker att 

det är viktigt att 

föräldrar i klassen 

förstår varandra för 

det smittar av sig på 

barnen. 

10 ggr och handlar 

två ggr om att barnet 

pga 

funktionsnedsättning 

inte förstår sina 

kamrater, en gång att 

personalen förstår 

eleverna på den 

första skolan, en 

gång att föräldern 

förstår sitt barn och 

en gång om personal 

som inte förstår 

hennes barn 

 

10 ggr och det 

handlar om att barnet 

tagit mer skada av 

skolan än vad 

föräldrarna förstått, 

att personalen inte 

har förstått barnets 

svårigheter och att 

föräldern kunde 

förstå varför 

personal valde att 

sluta på skolan.  

 

 

23 ggr och handlar 

sju ggr om att 

personalen inte 

förstår barnets 

behov, tre ggr om att 

personalen inte 

förstår föräldrarna, 

en gång om 

missförstånd (mejl), 

några ggr om att 

föräldrarna förstår 

och ibland inte 

förstår skolan och 

vice versa. Sex ggr 

används ordet 

”förstås” i 

betydelsen självklart.  
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