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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar beskriver sina upplevelser av samverkan med skolan 
inför sitt barns neuropsykiatrisk (NPF) utredning. Vi har intervjuat åtta föräldrar till barn som 
genomgått en neuropsykiatrisk utredning under grundskoletiden. Innehållet i intervjuerna byggde på 
begreppet samverkan som i denna studie innefattar delaktighet, kommunikation och inflytande. 
Materialet från datainsamlingen har tematiserats och efter det diskuterats i förhållande till Hargreaves 
(2001) fem distanser: de sociokulturella, moraliska, professionella, fysiska och politiska. Vi 
presenterar även hur problemområdet lyfts fram i tidigare forskning. Resultaten visar att den 
övervägande andelen av föräldrarna upplevde samverkan med skolan negativt. Det handlade bland 
annat om att föräldrarna inte fick någon information från skolan om elevens skolgång och eventuella 
skolsvårigheter. Det framkom även att den kommunikation som väl skedde mellan skolan och 
föräldrarna genomgående skedde som en envägskommunikation istället för en dialog vilket i sin tur 
kan förklaras som bristande samverkan. Hälften av föräldrarna upplevde att personalen i skolan 
saknade kompetens för att möta barn med skolsvårigheter och de kunde ge flera exempel på när de 
som föräldrar tvingats gå in och ta över skolpersonalens arbetsuppgifter. Hälften av föräldrarna lyfte 
även hur enskilda personer i skolan var avgörande för vad och hur mycket de fick veta om sitt barns 
skolgång. Avslutningsvis fann vi att det i princip i samtliga fall var föräldrarna som hade initierat en 
utredning av NPF, men att när de nämnt detta för skolan så höll skolan med om att det skulle vara en 
bra idé att göra en utredning.  
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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Marie-Louise Stjerna och kurskamrater för betydelsefull handledning och 
stöttande respons som fört oss framåt i vårt skrivande, våra vänner för insiktsfulla råd och 
korrekturläsning. Vi vill även tacka er informanter för att ni har gett oss er tid och för att vi fick ta del 
av era erfarenheter och tankar under intervjuerna. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. Slutligen 
vill vi tacka våra familjer, partners, föräldrar och barn, som funnits där och stöttat oss i alla lägen när 
varken vår ork eller tid tycktes räcka till. Utan alla er hade det inte gått. 

Till oss själva som skrivarpar känner vi en tacksamhet över att ha fått gå igenom och slutfört detta 
tillsammans. Med ett gott samarbete, i både diskussioner och skrivandet, har vi med glädje ömsesidigt 
utmanat och kompletterat varandra.  
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Inledning 
Skolinspektionen rapporterar om en ökning av antalet anmälningar från missnöjda föräldrar gällande 
samarbete och informationsutbyte mellan skola och hem (www.skolinspektionen.se). Gavelin Rydman 
och Jaara Åstrand (2018, 28 maj) argumenterar i en DN-artikel kring det ökade antalet anmälningar 
med tyngdpunkten på bristande samverkan och kommunikation mellan skolan och föräldrarna. 
Författarna talar utifrån Skolinspektionens statistik om att antalet anmälningar nästan tredubblats 
sedan 2009 och ser detta som problematisk främst för eleverna. Gavelin Rydman och Jaara Åstrand 
beskriver Skolinspektionens uppdrag som att fastställa om skolor har begått något fel enligt 
regelverket och inte arbeta lösningsorienterat mellan parter, såsom skola och hem, genom konstruktiv 
dialog. Den rådande problematiken kan leda till att diskussioner mellan skolan och föräldrar om 
lösningar med eleven i fokus, avstannar och ibland även helt upphör. Slutligen menar författarna att 
det krävs ett förtydligande om att det är skolan som är huvudmannen, inte Skolinspektionen, och att 
det därför är skolan som bär ansvaret för att utreda och åtgärda anmälningarna. Om föräldrarna 
därmed vände sig till skolan direkt skulle kommunikationsvägen på så sätt kunna kortas ner samt 
resurser och åtgärder sättas in snabbare, menar Gavelin Rydman och Jaara Åstrand (ibid.).  

Enligt Johannisson (2006) kan en diagnos ha olika betydelse för olika personer: för den som får 
diagnosen och för de som finns i personens omgivning. För vissa kan en diagnos fungera som tröst och 
något fördelaktigt medan andra som får diagnos förknippar den med ångest och skuld. En diagnos sägs 
även, av vissa, kunna ses som en slags gräns för vad som anses vara normalt och acceptabelt i 
samhället. Historiskt sett kan man även se att diagnoser föds och dör utifrån den tid de lever i (ibid.). 
Enligt Tideman (2000, refererad i Hallerstedt, 2006) beror en social kategorisering av barn med 
skolsvårigheter på skolans ekonomiska nedskärningar tillsammans med en snabb utveckling av 
biologiska förklaringar av en individs avvikelser. Han menar vidare att på grund av skolans bristande 
resurser så skapas en miljö som bidrar till att barns skolsvårigheter framhävs. Vad som kan ses som än 
mer problematiskt är att istället för att det relationella perspektivet lyfts, där bristerna i skolan ses som 
en offentlig diskussion så läggs problematiken på den individuella nivån och det enskilda barnet (ibid.) 
vilket därmed utgör ett kategoriskt perspektiv.  

Vår uppfattning, baserat på vår yrkeserfarenhet inom grundskolan, är att det kan vara svårt att ge 
elever i skolsvårigheter nödvändiga resurser utan en diagnos. Trots att man som personal i skolan vet 
om sin skyldighet att ge alla elever det stöd som de behöver, oavsett diagnos, så kan det vara svårt 
utan tillgång till resursstöd av kunnig och kompetent personal. För att få tillgång till exempelvis 
ekonomiskt stöd, hjälpmedel och handledning krävs att skolans ledning har förståelse för alla elever 
och deras behov. Att som skolpersonal samverka med föräldrar kan i vissa fall vara utmanande. Har 
eleven hamnat i skolsvårigheter kan det vara än mer utmanande. Utmaningarna kan handla om att få 
tid och möjlighet att kommunicera med föräldrarna, att ha eller skapa en samsyn gällande elevens 
skolsituation och att ha förtroende för varandra. Trots att de allra flesta som arbetar i skolan vill ha en 
bra samverkan med föräldrarna för elevens bästa, så är vår upplevelse att det i många fall brister. Vi 
har viss insikt i skolpersonalens upplevelse av samverkan med föräldrar, men betydligt mindre 
erfarenhet av hur föräldrar ser på samverkan med skolan. Förutom att detta intresserar oss kan denna 
ökade kunskap vara till hjälp för oss yrkesmässigt i vår kommande roll som specialpedagoger.  

När vi söker på tidigare forskning kan vi läsa om lärares syn på samverkan med föräldrar eller 
föräldrars upplevelser om en redan befintlig diagnos hos deras barn. Men vad beträffar ett 
föräldraperspektiv av samverkan med skolan och föräldrars upplevelser inför en diagnostisering har 
visat sig svår, för oss, att finna kunskap om. Det visar på ett glapp inom forskningen vilket gör det 
både intressant och relevant för oss blivande specialpedagoger att undersöka. 
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Syfte 
Det övergripande syftet för studien är att undersöka hur några föräldrar beskriver sina upplevelser av 
samverkan med skolan inför deras barns neuropsykiatriska utredning.  

 

Frågeställningar 
➢ Hur beskriver föräldrar sina upplevelser av delaktighet med skolan inför en neuropsykiatrisk 

utredning av deras barn? 

➢ Hur beskriver föräldrar sina upplevelser av kommunikation med skolan inför en 
neuropsykiatrisk utredning av deras barn? 

➢ Hur beskriver föräldrar sina upplevelser av möjlighet till inflytande i skolan inför en 
neuropsykiatrisk utredning av deras barn? 
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Bakgrund  
I detta avsnitt redogörs grundläggande och relevanta begrepp utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Dessa innefattar lagar och förordningar med relevans för samverkan mellan skola och 
föräldrar samt vad som betecknas som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Även vad som 
utgör förutsättningar och hinder för samverkan samt diagnosens betydelse för skolans resurser 
beskrivs. Avslutningsvis görs en översikt över forskningen inom det aktuella ämnet. 
 

Skolans och föräldrarnas gemensamma ansvar för 
samverkan 
I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) framhålls det att föräldrar är en självklar 
partner i deras barns utbildning samt att lärare skall kunna tillämpa ett arbetssätt som innefattar 
samarbete med föräldrar. Att ge föräldrar möjligheten att uttala sig om vad som är deras barns bäst 
lämpade utbildningsform utifrån behov, förhållande och ambitioner skall vara deras givna rätt (ibid.). 
 
Enligt Skollagen 3 kap, § 5 samt § 7 ska alla elever ha rätt till det stöd de behöver för att nå de 
kunskapskrav som finns, oavsett om en diagnos förekommer eller inte (SFS, 2010:800). Vidare står 
det i Skollagen 3 kap, § 4 att föräldrar, elever och barn skall ges möjligheter till att delta i 
utbildningens planering, uppföljning och utveckling (ibid.).  
 
Detta är i enlighet med läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. I del 2.4, skola 
och hem står det att:  

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga 
förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. (Skolverket, 2011, s. 16) 
          

Vidare står det i samma del att alla som arbetar i skolan ska: 

• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och 
verksamhet. (Skolverket, 2011, s. 16) 

 
Och slutligen går det att läsa att lärarna ska: 

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling, och  
• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens 
integritet. (Skolverket, 2011, s. 16)  

 
I Skollagen, läroplanen och Salamancadeklarationen finns alltså betydande begrepp för samverkan 
mellan skolan och föräldrar. Vi har valt att sammanfatta dessa enligt nedan:  
• Delaktighet: Samarbete, gemensamt ansvar och att utveckla tillsammans  
• Kommunikation: Begreppen informera och hålla sig informerad, kommunikation, konstruktiv 

dialog samt diskussioner. 
• Inflytande: Möjligheter till att uttala sig och möjligheter till att delta är sätt för skolan att ge 

föräldrarna inflytande. 
 
Därmed är delaktighet, kommunikation och inflytande de begrepp som vi härefter utgår ifrån för att 
precisera, förklara och förtydliga samverkan i den här studien.  
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Förutsättningar och hinder för samverkan 
Forskning visar att samverkan kan ha olika betydelse utifrån vilket sammanhang det används 
(Jakobsson & Lundgren, 2013). Ett exempel kan vara då olika professioner går samman för att hitta 
strategier för barn så att de ska få det stöd som de behöver. Vid all form av samverkan sker dock 
kommunikation mellan människor på olika sätt. Kommunikationen kan exempelvis ske skriftligt, 
muntligt, i direkta möten eller via olika medier. Bemötandet som sker vid samverkan bör med fördel 
utgå från att man som personer respekterar, bekräftar samt lyssnar på varandra (ibid.).  
 
Samverkan mellan skolan och hemmet är en avgörande faktor för att elever i behov av särskilt stöd ska 
få möjlighet till att utvecklas. För att eleven ska få möjlighet till rätt förutsättningar samt en likvärdig 
utbildning i förhållande till sina individuella behov krävs samverkan mellan skolan och olika aktörer 
utöver hemmet. Exempel på dessa kan vara socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Det som anses vara 
viktigast för att skapa rätt förutsättningar för barnet är dock samverkan med föräldrarna, och att det 
sker en fortlöpande dialog mellan skola och föräldrar för att de ska ges en möjlighet till delaktighet vid 
olika typer av beslut för deras barns skolgång. Ytterligare en avgörande faktor för eleven och dess 
skolgång är att föräldrarna och eleven upplever att möjlighet till samverkan och delaktighet sker på ett 
tidigt stadium (Jakobsson & Lundgren, 2013).  
 
Lundström (2007) tar upp exempel på tidigare forskning gällande föräldrar och professionella i 
samverkan. I sin avhandling gällande barn med funktionsnedsättning lyfter Lundström (2007) att både 
habiliteringen samt forskningen haft fokus på individinriktade åtgärder, det vill säga specifika åtgärder 
i det direkta arbetet med barnet, snarare än stöd till föräldrar. Samverkan har då främst handlat om 
samspelet mellan förälder och barn, inte om samspelet mellan föräldrar och professionella trots att det 
tas upp att föräldrarna måste få stöd för att de ska kunna hjälpa barnen (ibid.). När Lundström (2010) 
framhåller vikten av föräldrarnas samspel med professionella syftar hon på genuina möten där 
tillgänglighet, tillförlit och kontinuitet är viktiga delar. Om professionella inte tar sig an detta kan det 
leda till att de håller distans och gömmer sig i sin expertroll. Hur en process fortskrider handlar om de 
professionellas drivkraft till att ge diskussionen uppmärksamhet, mycket mer än att föreslå åtgärder 
eller att förmedla information (ibid.).  
 
Hjörne och Säljö (2013) diskuterar skolans samverkan med föräldrar utifrån samtal och protokoll 
hämtat från elevvårdskonferenser (EVK) samt insamlat material i form av åtgärdsprogram. Deras 
fallstudie analyseras med fokus på vad som faktiskt kommuniceras i ett samtal mellan föräldrar och 
skolans företrädare, vilka beskrivs som lärare och experter. I ett samtal framgår det att skolans 
personal allierar sig med varandra och använder sig av en samtalsteknik som övertalar föräldern om att 
skolans motiveringar är det bästa för barnet och att det därför bör ske en neuropsykiatrisk utredning. 
Genom att skämta, ge kommentarer som verkar “ansiktsräddande” och att negligera motargument 
övertygar de föräldern om vad de anser vore det bästa för barnet. Föräldern å sin sida försvarar, 
ursäktar, beskriver dilemman och sina rädslor men får inget gehör. Huruvida skolan är medveten om 
sin egen samtalsteknik eller inte framgår inte. Även om detta bara är ett exempel på hur det kan gå till 
ger det skäl nog till att fördjupa sig i vad vårdnadshavare vill, behöver och tycker om situationer där 
samverkan med skolan ska genomföras (Hjörne & Säljö, 2013).  
 
Förutsättningar och hinder för samverkan är något som går att tolka i stödmaterialet Skolan och 
hemmet (Skolverket, 2014) som lyfter samarbetet som sker mellan skola och hem utifrån två principer, 
isärhållandets princip och partnerskapsprincipen. Isärhållandets princip är något Eriksson (2004) 
problematiserar som en spänning och ett avstånd mellan föräldrar och skolan. Avståndet menas bland 
annat inträffa när föräldrar vill se till barnets hela utveckling medan skolan ser en del av den, till 
exempel den intellektuella utvecklingen. Detta kan resultera i att skolan motsätter sig föräldrarnas 
önskemål och att det önskvärda föräldrainflytandet identifieras av lärarna som något som ska passa in i 
skolans praktik (ibid.). Partnerskapsprincipen är däremot när skolan och föräldrarna inleder ett 
samarbete sinsemellan (Epsteins & Salinas, 2004). Samarbetet handlar om att engagera föräldrarna 
som partners till skolan där en ömsesidig respekt för varandra kommer att gynna varje enskild individs 
möjlighet till lärande och utveckling. Detta partnerskap bygger på att skolan skapar en förståelse för 
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familjerna och deras förutsättningar samt gör dem delaktiga både på organisation-. grupp- och 
individnivå (ibid.).  
 

Elevhälsoteam och elevvårdskonferens 

Skolans elevhälsoteam (EHT) skall arbeta både förebyggande, främjande och åtgärdande i den 
pedagogiska verksamheten. Med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv, där elevens resurser och styrkor 
lyfts fram (Neuman & Sjöberg, 2018), skall det i skolan skapas förutsättningar för elevens lärande och 
hälsa (Hjörne, 2018).  
 
Enligt Skollagen 2 kap, 25§ (SFS, 2010:800) ska det i ett elevhälsoteam ingå en elevhälsoexpertis som 
omfattar psykologiska, psykosociala, medicinska och specialpedagogiska insatser. De olika 
professionerna ska diskutera, förbereda och fatta beslut om elever med skolsvårigheter på ett kollegialt 
sätt i samtal. Detta synliggör skolans åsikter, kunskaper och lösningsförslag samt att gemensamma 
referensramar byggs upp för vidare arbete med de problem som dykt upp (Hjörne & Säljö, 2013).  
 
När alla berörda parter, skolans personal och föräldrar samlas till möte för att diskutera ett barns 
svårigheter och möjliga stödåtgärder kallas det elevvårdskonferens (EVK). Det är inte alltid det räcker 
med ett möte för att komma fram till ett resultat. Däremot kan EVK innefatta både diskussion kring 
förslag på lösningar och utvärdering av tidigare förslag. Både skolan och föräldrarna kan kalla till en 
EVK men det är rektorns ansvar att besluta hur det ska gå till (www.funkaportalen.se).  
 

Diagnosens betydelse i skolan  
Jakobsson och Lundgren (2013) menar att en diagnos ibland kan ses som en avgörande faktor för att 
en elev ska få möjlighet till rätt stöd i skolan. Under senare år har kommuner och skolledning krävt 
diagnoser i större utsträckning för att eleven ska få resurser samt rätt insatser trots att en diagnos inte 
är ett krav för detta. Jakobsson och Lundgren förklarar vidare att lärare känner sig osäkra i arbetet med 
elever i skolsvårigheter och tror att en diagnos innebär att de kan förlita sig på den och därmed 
använda sig av färdiga mallar och träningsprogram. Att lärare förlitar sig på en diagnos som 
vägledning medför att skolans arbete inte planeras utifrån individens förutsättningar och behov utan 
just generellt från en diagnos (ibid.).  
 
Att skolan skulle kräva en diagnos för att eleven ska få rätt förutsättningar går emot läroplanen, Lgr 
11, där det inte står någonting om diagnoser. Där lyfts i stället barn i behov av särskilt stöd och att 
dessa elever ska uppmärksammas och stödjas (Skolverket, 2011).   
 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
Två av de vanligaste diagnoserna inom NPF är ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) och 
autismspektrumtillstånd. Vid en NPF-diagnos förekommer nedsättningar inom något eller några 
områden vilket kan leda till svårigheter inom exekutiva funktioner, central koherens och 
mentalisering. Detta kan exempelvis innebära svårigheter med arbetsminne, impulskontroll, 
igångsättning och initiativförmåga. Det kan också innebära att man bearbetar information på ett 
annorlunda sätt (både skrift och tal) och till exempel främst ser detaljer framför en helhet (Jakobsson 
& Nilsson, 2011).  
   
För eleven kan ovan beskrivna svårigheter till exempel innebära att eleven har svårt att påbörja eller 
slutföra en skoluppgift, hålla koncentrationen på uppgiften om den inte är tillräckligt motiverande 
samt hålla fast vid långsiktiga mål. Det kan även vara svårt för eleven att välja uppgift, genomföra 
gruppuppgifter utan instruktioner och göra sin läxa på egen hand. Eftersom arbetsminnet påverkas kan 
det även leda till att elevens läsförståelse påverkas (Jakobsson & Nilsson, 2011).  
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Forskningsöversikt  
Här redogörs för tidigare forskning om samverkan. Denna innefattar samverkan på olika nivåer, såsom 
inom, mellan och utanför skolor, men även kommunikationen och de maktstrukturer som kan ske i 
samverkansprocesser mellan skolan och föräldrar. Forskningsöversikten presenteras utifrån de olika 
begrepp för samverkan vi tidigare identifierat: delaktighet som skapar bättre förutsättningarna för 
elevens utveckling, kommunikationens betydelse för samverkan och maktstrukturer som påverkar 
föräldrars inflytande. 
 

Delaktighet som skapar bättre förutsättningar för elevens utveckling  
Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012), Epstein och Salinas (2004) samt Graham och Harwood 
(2011) beskriver alla olika studier där syftet är att förbättra skolan och därmed ge eleverna en bättre 
skolgång, genom olika projekt.   
 
Ainscow et al. (2012) forskning bygger på flera studier som pågått under lång tid och som innefattar 
många skolor i Storbritannien. Där har man lyft fram samverkan och delaktighet ur ett perspektiv på 
flera nivåer: inom skolan; mellan skolor samt; på en politisk nivå för inkludering och en likvärdig 
utbildning för alla. Man fann att genom samarbete och rättvisa ur ett multidimensionellt perspektiv når 
man ett inkluderande arbetssätt och likvärdig utbildning för alla. För att uppnå detta ingår det bland 
annat att inom skolan samarbeta med familjerna och framför allt skapa en förståelse för familjens 
bakgrund. De menar att var familjerna kommer från eller vilka förutsättningar de har ska inte påverka 
elevens möjlighet till en bra utbildning, därmed får föräldrarna inflytande i skolan och utbildningen 
(ibid.).  
 
I en longitudinell studie undersöker Epstein och Salinas (2004)  skolors projektarbeten där syftet var 
att öka föräldrarnas delaktighet för främjandet av skolans gemensamma lärande: skolan som 
lärsamhälle - school learning community. Projektet utförs genom att bedriva skol-, familje- och 
samhällspartnerskap. Partnerskapet med föräldrar handlar om samarbete inom olika områden, såsom 
volontärarbete, inlärning i hemmet, samarbete med samhället, föräldraskap, kommunikation och 
beslutsfattande. Detta innefattar bland annat samverkan mellan föräldrar och skolan i skolbeslut och 
styrning (skolråd, förbättringsgrupper och föräldraorganisationer). I resultatet fann man det positivt 
med föräldrarnas engagemang, både direkt kopplade till deras egna barn men även för skolan som 
helhet. En förbättrad skola som helhet som uppmuntrade till samhällsstöd, förbättrar det sociala 
klimatet där ingen blir utesluten samt är stärkande för familjerna. I sin tur bidrar det till varje elevs 
ökade prestationer och framgångar i sin utbildning (ibid.). 
 
För att förbättra elevernas och därmed en skolas resultat måste samverkan med föräldrarna ingå som 
en viktig och grundläggande faktor. Detta fann Graham och Harwood (2011) i sin fallstudie där två 
australiensiska skolor belägna i områden med låg utbildningsnivå och låg inkomst, deltog i ett 
långsiktigt arbete för att utveckla en positiv skolkultur. Skolorna allierade sig med föräldrarna i syfte 
att skapa en positiv skolkultur där alla elever har förutsättningarna att delta. Detta gjorde man bl.a. 
genom personliga inlärningsprogram där skolan, eleven och föräldrarna kontinuerligt träffades för att 
samverka om elevens behov för att nå framgång (ibid.).   
 
Sammanfattningsvis påverkas skolan och elevers möjligheter av förutsättningarna i samhället 
(Ainscow et al., 2012; Epstein & Salinas, 2004; Graham & Harwood, 2011). När skolor aktivt arbetar 
med att samverka tillsammans med föräldrar genom delaktighet skapas en dialog och villkoren för 
inflytande förbättras (Ainscow et al., 2012; Epstein & Salinas, 2004; Graham & Harwood, 2011).  
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Kommunikationens betydelse för samverkan 

Enligt Carlsson, Miniscalco, Kadesjö och Laakso (2016) är det högst väsentligt att vara lyhörd och 
samverka genom dialog mellan olika professioner och vårdnadshavare, då detta kan främja elevens 
utveckling. I en kvalitativ intervjustudie söktes kunskap om föräldrars upplevelser kring NPF-
utredningar för barn med autism, där vikten av tidig diagnostisering för att kunna ge individuella 
insatser framhålls. Föräldrarna själva är oftast de som först väcker misstanke om en eventuell diagnos 
och det är därför viktigt att ta föräldrarnas oro på allvar samt göra dem delaktiga i 
utredningsprocessen. Resultatet i studien visar föräldrars olika reaktioner och behov samt att dessa kan 
göra det svårt att ge svar på vad en familj behöver för stöd innan föräldrarna har fått distans till 
utredningens resultat. Därför är en dialog mellan professionella och föräldrar nödvändig för att varje 
enskild familj ska bli bemött på ett adekvat sätt och vid en passande tidpunkt (ibid.). 
 
Cankar, Deutsch Och Sentocnik (2012) har utfört en studie om ett projekt där elever, föräldrar och 
lärare träffades en gång i månaden för att samtala och diskutera kring litteratur med fokus på bland 
annat mångfald, kontakten mellan generationer, tolerans och livsfrågor. Resultatet i studien visar att 
när föräldrar, lärare och elever kontinuerligt träffades uppstår möjligheten till att skapa en dialog vilket 
öppnade upp för tillit, öppenhet och ömsesidig förståelse mellan parterna(ibid.).  
 
Bilton, Jackson och Hymer (2018) talar även de om kontinuitet. De uttrycker utifrån sitt resultat att 
lärare och föräldrar bör ha möten ofta samt att de bör vara mindre formella för att öka 
förutsättningarna för en dialog. Detta skulle i sin tur öka förtroendet mellan dem så att de kan fokusera 
på elevens lärande. Studiens resultat kunde även visa på ett begränsat bevis på samverkan mellan 
föräldrar och skolpersonal. Den kommunikation som förekom gällande exempelvis elevernas mål för 
lärandet var snarare en envägskommunikation och inte en dialog vilket Bilton et al. (2018) uttrycker 
som en avsaknad av samverkan.  
 
Även i Epsteins och Salinas (2004) studie lyfts samverkan genom kommunikation och 
dialogskapande. Där förtydligas vikten av en tvåvägskommunikation, som kan ses som en dialog och 
att den ska fungera åt båda hållen. Samverkan genom dialog mellan lärare och elever och 
konsekvenserna av när det brister lyfts i Thornbergs (2006) studie. I resultatet fann man att på grund 
av lärares upplevda tidsbrist uteblir en konstruktiv dialog. När så sker fattas kollektiva beslut samt att 
de missförstånd som uppstår mellan lärare och elever försvårar samarbeten och kreativiteten dem 
emellan (ibid.). 
 
Möjligheten till kommunikation och en kontinuerlig dialog är sammanfattningsvis något som visat sig 
påverka elevens utveckling positivt (Cankar et al., 2012, Carlsson et al., 2016, Bilton et al., 2018). Det 
är dock viktigt att förstå att en dialog är en tvåvägskommunikation och att dess motsats 
envägskommunikation inte leder till samverkan (Bilton et al., 2018; Epsteins & Salinas, 2004; 
Thornberg, 2006).  
  

Maktstrukturer som påverkar föräldrars inflytande 

Att skolan och föräldrarna har olika maktpositioner är något Cankar et al. (2012) lyfter i sin studie. 
Syftet var att i en enkätstudie få en förståelse av skolans generella samverkan utifrån ett föräldra- och 
ett lärarperspektiv. Resultatet visade att lärare oberoende av vilken klass de arbetade i och föräldrar 
oberoende av kön, utbildning eller var de bodde, ansåg att samverkan med skolan var viktigt. Däremot 
stämde inte föräldrar och lärares förväntningar på samverkan överens med hur det såg ut i praktiken. I 
flera situationer framgick det att föräldrar och lärare inte ansåg sig vara jämlika. Lärarna uttryckte 
misstänksamhet gällande föräldrars delaktighet på lektioner då de antog att föräldrarna hade dåliga 
avsikter med besöken. Föräldrar å sin sida kände sig okunniga och hade upplevelsen att de inte gavs 
möjlighet att påverka sitt barns skolgång (ibid.).  
 
Problematisering av delaktighet och makten som ligger i elevdokumentation är något som Asp-Onsjö 
(2012) lyfter i en empirisk studie. Författaren fann att skolans elevdokumentation väger tungt och 
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gynnar skolans egna argumentationer i samtal kring elevens skolgång. Det är personalen som har 
makten över den dokumentation som görs kring eleven och det kan vara svårt för föräldrar att motsätta 
sig skolans synsätt. Vidare skriver Asp-Onsjö (2012) att den dokumentation som är knuten till ett barn 
aldrig ses som neutral och kan därmed ses som ett verktyg för maktskapande. 
 
Problematisering av delaktighet och makten som ligger i elevdokumentation är något som Hjörne 
(2005) undersökt. Hon fann i sin studie att skolan endast framhöll sina egna övertygelser på möten 
med föräldrar vilket ledde till utebliven kommunikation. I författarens diskussion lyfts skolans 
ståndpunkt i kombination med elevdokumentation som något som lockar, övertalar och förmanar 
föräldrarna till att ta skolans perspektiv. Detta tolkas som att skolan redan har bestämt sig för vilken 
riktning man vill styra samtalet och lösningar kring eleven istället för att ta ett större perspektiv där 
man skapar en dialog som lyfter föräldrarnas synpunkter, tankar och idéer (ibid.).  
 
Lärarens möjligheter till makt genom att styra ett samtal framkommer även i Bilton et al. (2018). Efter 
att möten/samtal, i naturlig miljö, mellan lärare och föräldrar spelades in framkom det strategier för 
samtal som bland annat handlade om att minimera konflikter. Exempel på detta var att lärarna valde att 
undvika diskussioner som kunde leda till att föräldrarna blev upprörda genom att ta kontroll över 
samtalet och välja ämne för att bibehålla en lugn situation. I ostrukturerade intervjuer som skedde 
utöver dessa möten, mellan läraren och föräldrar, framkom en bristande dialog och ett bristfälligt 
samarbete mellan föräldrar och skolan. Men trots detta resultat kunde både föräldrar och lärare ge 
uttryck för att de upplevde att de stöttade varandra och byggde relationer (ibid.).  
 
Sammanfattningsvis kan dokumentation kring en elev ses som ett maktmedel, där skolans personal 
och läraren blir den styrande parten. Föräldrarna inflytande minskar och de får svårt att påverka 
skolans syn på elevens behov och utveckling men uttrycker likväl som lärarna en upplevelse av att de i 
vissa fall kan stötta varandra samt bygga på sina relationer (Asp-Onsjö, 2012; Bilton et al., 2018; 
Cankar et al., 2012; Hjörne, 2005).  
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Teoretisk utgångspunkt 
Enligt Hargreave (1998) handlar skolan inte enbart om lärande och kunskap. Istället, menar han är 
känslor centrala i den pedagogiska verksamheten. Läraryrket innebär ett emotionellt arbete där 
känslomässig förståelse blir betydande och där känslor måste få frigöras i beslutsfattande situationer 
och planeringar av den pedagogiska verksamheten för att engagera människor i det som sker.  Om så 
inte blir fallet kommer det istället att handla om övertalning vilket tystar ner och skapar likgiltighet 
hos de inblandade (Hargreave, 1998; Hargreave, 2000).  
 
Förutsättningarna för att lärare och andra professioner inom skolan ska kunna utföra ett emotionellt 
arbete, som beskrivs ovan, är inte beroende av individen i sig. Hargreave (2000) menar istället att 
skolklimatets uppbyggnad är en organisationsfråga och påverkan sker genom yttre faktorer som 
bygger på förväntningar på läraryrket som profession. För det första framhåller inte lärarutbildningen 
det känslomässiga arbetets betydelse för läraryrket. För det andra bör läroplanerna fyllda med 
lärandemål där kognitiva standarder och rationella processer blir det mest väsentliga (ibid.). 
Författaren menar att fokus bör ligga på innehållet om hur kunskap lärs ut samt på tid för att bygga 
relationer med de runt omkring, än på den tid som lärare förväntas lägga på andra saker.  
 
Ett av de viktigaste kännetecknen för hur känslor ska användas inom skolan är enligt Hargreaves 
(2000)  en känslomässig förståelse för varandra inom grupper av människor, där lärare, kollegor och 
föräldrar kan ingå, som skapar starkt partnerskap och interaktioner. 
 
Den samverkan som sker mellan föräldrar och skolan kan utmanas och framkalla olika avstånd mellan 
parterna. Dessa avstånd benämns som distanser av Hargreave (2001) som även delar in dessa i fem 
grupper; de sociokulturella-, moraliska-, professionella-, fysiska- och politiska distanserna. Dessa 
beskriver skolans och föräldrarnas förståelse av de mänskliga interaktionerna och emotionella aspekter 
utifrån mönster av närhet och avstånd. Distanserna är konsekvenserna av de interaktioner som skapas 
på grund av missförstånd och tristess och inte något som har samband med personliga brister eller 
empatisk kompetens (ibid.).  
 
Inom skolans undervisning, lärande och mellan samtliga relationer, inte minst den mellan lärare och 
föräldrar, ingår det känslor. Därför menar Hargreave (2001) att i och med det ökade inflytande som 
föräldrarna har inom skolan bör lärare stärka sin emotionella förståelse:  

 Increased contact and greater physical as well as professional closeness are not themselves sufficient to 
 develop strong emotional understanding, however. There must also be efforts to acknowledge, 
 empathize with, discuss, and reconcile the different purposes that teachers and others have for children’ 
 education that otherwise put a damaging moral distance between them. (Hargreave, 2001, s. 1075)  

 
Hargreave (2001) menar att förutsättningar för ömsesidiga och goda relationer förutsätter mer än bara 
en tät kontakt genom fysiska möten eller professionell närhet. I stället krävs ansträngningar mellan 
skolan och föräldrar för att inte öka avstånden dem sinsemellan enligt de fem distanserna. För det 
första ses en ökning i det sociala och kulturella avståndet mellan lärare och föräldrar. För att kunna 
hantera detta gap och sina egna känslor av otillräcklighet eller hjälplöshet kan lärare skapa ett negativt 
förhållningssätt gentemot föräldrar. Detta kan uttryckas som misstro mot föräldrarna och att förstora 
upp deras, enligt läraren, brister, till exempel att de inte skulle ha engagerat sig tillräckligt eller hur 
föräldrarna väljer att uppfostra sina barn. Detta skulle därmed leda till en sociokulturell distans. För 
det andra kan en moralisk distans uppstå när en lärare blir ifrågasatt av föräldrar om de inte delar 
uppfattning om de grundläggande värderingarna och skälen till undervisning. Om läraren då saknar 
redskap för att arbeta utifrån dessa villkor kan det upplevas som besvärande, trots att det är en 
omöjlighet i detta mångkulturella samhälle att uppnå gemensamma värderingar. För det tredje, den 
professionella distansen, är när lärare ser sig själva som experter och håller föräldrar på avstånd. Detta 
kan bero på ett emotionellt kontrollerat förhållande där läraren håller ett avstånd och arbetar 
självständigt. Detta i sin tur leder då till återhållsamma positiva uttryck från föräldrarna. Att bygga 
relationer mellan lärare och föräldrar kan vara svårt när man inte träffas och utgör den fjärde distansen, 
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den fysiska. Motsatsen är en regelbunden kontakt vilket skapar förutsättningar för att etablera en nära 
kontakt. Den femte och sista distansen, politisk distans, handlar om makt. Den politiska distansen 
uppstår i icke undervisningsrelaterade frågor. Istället handlar diskussionerna kring elevernas 
uppförande och attityder. Om då föräldrarna upplevs komma för nära eller inte delar lärarens åsikt 
skapas ett maktförhållande där relationen ses av dem båda som både oklar och omtvistad (ibid.) 
 
Lärare som befinner sig i situationer där samverkan utmanas måste lära sig att hantera det. I lärarens 
och skolans arbete utövar föräldrarna ett stort inflytande, mer än bara genom en fysisk närvaro, vilket 
bör kräva en mer emotionell förståelse för föräldrarna från lärarnas sida (ibid.). Emotionell förståelse 
och känslor har så pass stark inverkan på det pedagogiska arbetet att det även bör framhållas för 
politiker och i läroplaner (Hargreaves, 1998). 
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Metod 
Rienecker och Stray Jørgensen (2014) menar att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är 
att kvalitativa metoder studerar särskilda egenskaper eller kvaliteter hos just det som undersöks medan 
kvantitativa metoder studerar data i större mängd och kan därmed dra mer generella slutsatser kring 
exempelvis ett problem. Valet av metod ska styras av vad som kan ge bäst resultat i förhållande till 
syftet (Fejes & Thornberg, 2015; Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Vår studie handlar om 
relationer, i form av samverkan, som kan möjliggöra en ökad förståelse inför kommande profession 
som specialpedagog. Därmed valdes en kvalitativ ansats som innebär att se något på djupet eller 
synliggöra komplexiteten i det som studeras baserat på mindre empiri (Fejes & Thornberg, 2015; 
Rienecker & Stray Jørgensen, 2014).  
 
I kvalitativa intervjuer produceras kunskap då intervjuare och intervjuperson möts i ett samspel. Hur 
data kan skapas bygger dels på hur intervjuaren kan ställa frågor samt vilken ämneskunskap hen 
besitter. Det krävs kunskap om ämnet för att bland annat kunna ställa följdfrågor utifrån de svar som 
intervjupersonen lämnar. Intervjuande ses som ett hantverk och det krävs träning för att kunna bli en 
god intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Vi valde halvstrukturerade intervjuer med ett fåtal öppna frågor som metod för vår kvalitativa studie. 
En halvstrukturerad intervju är användbar när man vill ta del av deltagarnas egna tolkningar av 
upplevelser, deras relevanta verklighet, vilket uppfyller studiens syfte och frågeställningar (Kvale & 
Brinkman, 2014). En halvstrukturerad intervju liknar ett vardagssamtal med syfte att tematisera och 
tolka mönster i innebörden av de beskrivningar som intervjupersonerna beskriver (Fejes & Thornberg, 
2015; Kvale & Brinkman, 2014). 
 
Som intervjuare hade vi med oss vikten av att ge intervjupersonerna tid och utrymme för sina svar 
samt även intyga att det är normalt med en längre svarstid. Vi reflekterade även över hur vi skulle ge 
vägledning för intervjupersonerna att utveckla sitt resonemang utan att påverka innehållet i deras 
utsagor. Slutligen så uppmuntrade vi intervjupersonerna att ge en så pass fri och samtidigt utförlig 
beskrivning utifrån de frågor vi ställde (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi ville lägga bort våra tankar, 
intervjuns utformning och informanterna som individer. “I stället närmar vi oss individen som bärare 
av sociala mönster, och det är dessa mönster som vi önskar kartlägga och förstå” (Widerberg, 2002, s. 
67).  
 

Studiens deltagare 
Deltagarna i studien var åtta föräldrar till barn med NPF, nedan kallade informanter. För att minska 
urvalet studieobjekt samt smalna av arbetets område valde vi att fokusera på barn som genomgått sin 
utredning under grundskoletiden. Anledningen till detta val var att grundskolans läroplan och dess 
form av mål skiljer sig från förskolans, och att det därmed krävs en annan typ av samverkan med 
föräldrar då barnet börjar grundskolan. Inom grundskolan förekommer EHT som innefattar personer 
med specialpedagogisk kompetens vilket även motiverade vårt val.  
 
För att finna informanter tog vi kontakt med en grundskola i Stockholm som i sin profil har en 
anpassad miljö samt individualiserade pedagogiska lösningar för varje elev. Genom denna skola fick 
vi tag på en informant. Vi tog även kontakt med yrkesverksamma kontakter/bekanta inom grundskolan 
som i sin tur kunde hjälpa oss att komma i kontakt med deltagare som passade för vår målgrupp. 
Genom detta tillvägagångssätt fick vi tag på fem informanter. Slutligen sökte vi även deltagare via en 
facebookgrupp som riktar sig till anhöriga med barn inom NPF, där vi fick tag på två informanter.   
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Kontakten med informanterna skedde inledningsvis via mail och i ett fall även via muntlig kontakt. I 
mailkommunikationen delgavs informanterna ett missivbrev (Bilaga 1) samt tid och plats för 
intervjun.  
 
Alla informanter, föräldrar, som visade intresse av att delta i studien var mödrar och benämns som 
F:1-F:8. Tillsammans hade de tio barn, då två av mödrarna hade två barn vardera som genomgått en 
NPF-utredning. Sex av barnen var flickor och fyra var pojkar. Barnen som omnämns i studien 
genomförde sina NPF-utredningar för 6 månader upp till sju år sedan. Utredningarna skedde under 
deras tid i grundskolan, utspritt mellan årskurs 1 upp till årskurs 6. Vi har valt att inte presentera 
informanterna var för sig då det skulle kunna medföra risk för igenkänning.  
 

Genomförande 
Inför intervjuerna skrev vi en intervjuguide (Bilaga 2) som var ett stöd för oss under intervjun. 
Intervjuguiden hjälpte oss i att få likvärdig möjlighet till täckande information från informanterna då 
vi genomförde intervjuerna ensamma med dem. Den andra delen är att informanterna kan uppleva det 
lättare att berätta när de får vägledning av frågor (Back & Berterö, 2015). Frågorna var öppna för att 
informanterna skulle kunna utgå från sig själva och sina egna erfarenheter (ibid.).   
 
Intervjufrågorna skapades utifrån tanken att de skulle vara korta och enkla. Vi valde att inleda 
intervjun med en fråga kring en konkret situation om barnets skolgång för att sedan övergå till mer 
specifika och sonderande frågor som byggde på studiens frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Med respekt för att intervjun skulle kunna bli ett utelämnande samtal samt att inte skapa en två mot en 
situation valde vi att dela upp intervjuerna mellan oss så att situationen skulle bli så bekväm som 
möjlig för informanterna. En intervju är inte en helt öppen dialog mellan jämlika parter då intervjuaren 
kan betraktas som mer kunnig inom området och har tolkningsföreträde vilket kan anses som en 
maktposition gentemot informanterna (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter. Vi genomförde intervjuerna på en plats som föräldern själv 
fick välja utifrån möjligheten till att sitta ostört och för att de skulle känna sig trygga (Back & Berterö, 
2015). I vissa fall föredrog informanterna att lämna sitt eget hem och i vissa fall hade de sett till att 
inga andra familjemedlemmar var hemma eller kunde störa under intervjun. Platser där studiens 
intervjuer genomfördes var föräldrarnas hem, deras vänners hem, deras arbetsplats eller vårt hem. 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en inspelnings-app i IPad.  
 
Varje intervju transkriberades så ordagrant som möjligt. Detta är omfattande men värdefullt för 
analysarbetet (Back & Berterö, 2015). Transkriberingarna kodades, anonymiserades och skrevs ut för 
vidare tolkning av innehåll och uttryck (Widerberg, 2002). Vi lyssnade in oss på varandras intervjuer 
och läste varandras transkriberingar för att ta del av samtlig insamlad data. Vid första genomgången av 
materialet gjordes anteckningar, ett sammandrag av intervjun som helhet, vilket inbjöd till reflektion 
och kunde därmed vara direkt användbart i resultatanalysen (Widerberg, 2002). När detta var gjort 
kunde vi dra slutsatsen att samtliga deltagare kunde berätta mer eller mindre om problematiska och 
negativa upplevelser av samverkan med skolan vilket kunde härledas till Hargreaves (2001) olika 
distanser. Vid andra genomläsningen markerades nyckelord, väsentliga meningar och stycken för att 
kunna identifiera samt fånga upp det mest väsentliga. Dessa färgkodades i kategorier utifrån våra 
frågeställningar om delaktighet, kommunikation och inflytande. I de olika färgkodade kategorierna 
fann vi skillnader och olikheter som möjliggjorde skapandet av teman; kommunikation, delaktighet 
och inflytande som sedan presenteras under olika delar i resultatavsnittet (Back & Berterö, 2015; 
Widerberg, 2002).   
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Trovärdighet 
Westlund (2015) menar att trovärdighet till en studie handlar om att läsaren ska tro på det som 
förmedlas i texten. Att tro handlar om att ge en tydlig inblick av studiens hela tolkningsprocess som 
underbyggs av litteratur, att det empiriska materialet har kategoriserats och med återkommande uttryck 
i tolkningarna (ibid.). I ett utomordentligt arbete skulle detta innebära att texten är så pass övertygande 
att den bär sig själv genom självklara resultat och transparens (Kvale & Brinkmann, 2009 ).  
 
Lind (2015) menar att det avgörande för en studie är att arbetet utförs systematiskt för att få läsaren att 
förstå helheten. Eftersom läsaren inte har varit delaktig i forskningsarbetet och inte heller får ta del av 
hela det empiriska materialet är det viktigt att det presenteras med transparens. Att vara transparent i 
ett arbete handlar om att klart och tydligt presentera genomförandet så att läsaren kan granska arbetet 
och ta ställning till trovärdigheten (ibid.). 
 
I vår studie har vi strävat efter att skapa en transparens bland annat genom att inkludera utdrag ur 
intervjuerna. Dessa ska förtydliga och ge läsaren en förståelse av vad som har sagts, samt kunna 
kopplas till olika aspekter och påståenden som avslutningsvis lyfts i diskussionen.   
 
Med generalisering menas i vilken utsträckning som resultatet i en studie kan tillämpas i andra 
situationer än den aktuella studien (Fejes & Thornberg, 2015). Inom kvantitativ forskning pratar man 
om statistisk generalisering medan man inom den kvalitativa forskningen istället använder termer 
såsom användbarhet för att visa på hur resultatet skulle kunna användas utanför den aktuella studien 
(ibid). I denna studies fall skulle det kunna innebära en användbarhet inom olika skolor för att få en 
förståelse för hur föräldrar ser på och upplever samverkan.  
 

Forskningsetiska aspekter 
Vår studie utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter när det gäller informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017) vilket delgavs 
informanterna i vårt missivbrev samt muntligen innan påbörjad intervju. Annan information i 
missivbrevet handlade bland annat om att intervjun skulle spelas in, hur lång tid det förväntas ta samt 
att informanterna fick välja plats för genomförandet. Utöver de grundläggande etiska 
ställningstaganden stötte vi på och diskuterade andra aspekter som har varit relevanta i denna studie. 
En sådan fråga var hur vi skulle spela in intervjuerna. Där beslutade vi att det inte skulle utföras med 
hjälp av våra mobiltelefoner. Dels för att vi alltid bär dem med oss och därmed finns större risk att de 
skulle kunna försvinna, tappas bort eller bli stulna. Vi valde därför att spela in intervjuerna på IPads 
som kunde förvaras mer säkert (Widerberg, 2002). En annan aspekt av att inte använda mobilen var att 
den upplevs, av oss själva, som något privat och att det därmed skulle kunna uppfattas som oetiskt att 
ha informanternas känsliga information på den. Vi valde sedan att spara ned de inspelade intervjuerna 
på Google drive och radera dem från våra egna privata IPads. Inspelningarna döptes med siffror 
istället för namn för att de inte skulle kunna spåras till enskilda personer.    
 
Vi var även tydliga med att informera föräldrarna muntligen innan vi påbörjade intervjun om att det i 
den här studien var de frågor om samverkansprocessen mellan föräldrar och skolan som undersöktes, 
inte det enskilda barnet (Anderson, 2010).  
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Resultat 

Delaktighet 

Vi föräldrar fick ta initiativet för ibland var det helt tyst från skolans håll 
Hälften av föräldrarna berättade att de inte fick någon information överhuvudtaget från början om 
barnets skolgång, varken gällande framgångar eller motgångar. Hälften av föräldrarna berättade att det 
var de som tog initiativ till att föra en dialog med skolan gällande barnets skolsvårigheter och 
dessutom att det var de som fick “trycka på” skolan om att barnet skulle få den hjälp och det stöd som 
hen hade rätt till. En av föräldrarna berättade att hon som mamma drev på att hennes barn skulle få 
träffa en skolpsykolog eftersom hon kände på sig att något var fel. Efter det fick barnet också 
möjlighet att träffa en speciallärare vilket också var till hjälp och ledde så småningom till att det 
påbörjades en utredning av barnet. En annan förälder berättade att det ofta var de själva som kallade 
till möten med skolan:  

Det var vi som kallade till möten mest, fast de (skolan) kunde också göra det. Fast det var ju oftast inte 
sittande möten det var ju mer information att de mailade eller ringde när det hände nåt, så var det ju. (F:8) 

 
Samma förälder berättade dock att när de väl fick igång en kommunikation med skolan så visade det 
sig, i vissa fall, att skolan faktiskt hade följt upp mycket av det som bestämts på möten utan att 
föräldrarna fått vetskap om detta.  
 
Flera föräldrar berättade om sin upplevelse av att om barnet inte var utåtagerande så var det främst 
föräldrarna som var pådrivande för kommunikation. En förälder förklarade att “jo men asså det är jag 
som har tagit upp, det är jag som för det mesta har styrt” (F:7). I dessa fall berättade även föräldrarna 
om att det tagit längre tid att komma fram till att en utredning borde göras eftersom barnets 
skolsvårigheter inte framkommit tydligt:  

Fast jag försökte fråga. ”Nej men det går så bra för hen”. Jag försökte trycka på att det är någonting som 
hen behöver hjälp med. ( .... ) “Nej men hen är ju så social och liksom glad och positiv.” Ja men det är ju 
inte det jag frågar, jag vill ju veta hur det går för henne i skolan liksom. (F:5) 

 
En del föräldrar berättade att de blivit osäkra på sin egen magkänsla och ville lita på skolan eftersom 
det är lärarna som är proffs. Två föräldrar beskrev att skolan inte gjorde så mycket eller att de lovade 
mer än de kunde hålla:  

Men det är ju sånt som jag märker som förälder, att de säger att det är fem (träffar med speciallärare) 
gånger i veckan men sen så märker man ju nånstans att det brister. Men det får ju inte jag reda på som 
förälder. Fast det märker jag ju, det låter fint, men aa… (F:6) 

 

Men du kan ha 100 samtal och det är som att snacka med en vägg och det leder ingenstans. Sen kan du ha 
ett samtal och det händer. Det handlar inte om frekvensen utan vad som händer. (F:7) 

 
Dessa föräldrar uttryckte just att det viktigaste var att de kunde få se att det skedde positiva 
förändringar för barnen och att det var skolans uppgift att förmedla det. En förälder uttryckte att det 
inte skulle behöva vara föräldrarna själva som tvingas påminna om att skolan skulle göra olika 
arbetsuppgifter eller informera dem, föräldrarna, om hur det gick för eleven i skolan.  
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Vad skolan berättade för oss föräldrar 

Hälften av föräldrarna berättade att den information som delgavs dem främst handlade om barnets 
lärande kring skoluppgifter. Två av dessa föräldrar berättade i samband med detta att de tror att det 
handlade om att deras barn inte hade haft några större svårigheter gällande det sociala samspelet. 
 
Två av föräldrarna berättade att de fick information om både vad som gick bra och vad som gick dåligt 
för deras barn. Den ena föräldern lade till att hon tidigt hade efterfrågat kontinuerlig information och 
tror att det var tack vare det som de fick det. Den andra föräldern framhöll att informationen som gavs 
till dem var väldigt konkret och tydlig och främst handlade om barnets lärande kring skoluppgifterna.  
 
För ett barn gavs mest information kring sociala relationer, det vill säga samspelet med andra barn. 
Denna förälder vet inte riktigt vad det kunde bero på mer än att hon trodde att det kunde handlat om att 
hennes barn ibland var utåtagerande och att hen inte hade några större svårigheter gällande den 
akademiska delen.   
 
Några föräldrar berättade om att kommunikationen skedde dagligen, vid hämtning och lämning, under 
perioden de gick i förskoleklass. Kommunikationen skedde då med personal som hade haft hand om 
barnet under hela dagen. När barnen sedan gick i årskurs ett eller i högre klasser skedde 
överlämningarna till fritidspersonal eller övrig personal som inte var med eller ansvarade över barnets 
hela dag, inte till klassläraren. Föräldrarna berättar att de upplevde en skillnad från förskoleklass och 
grundskoleklass. I förskoleklassen hade de daglig kontakt med lärare och de möten de deltog vid 
endast var utvecklingssamtal. Däremot fördes från grundskoleklass, då de inte träffade klassläraren 
varje dag, den kontinuerliga kontakten via mail och de blev kallade till andra mötesformer såsom 
elevvårdskonferenser, extramöten och stormöten: 

För de tog ju allt muntligt, det var ju annorlunda, det är ju en daglig kontakt. Men så funkar det inte i 
skolan, man hämtar ju på fritids och då blir det ju inte på samma sätt, då bli det ju mail. (F:6) 

 
Vid andra mötesformer än utvecklingssamtal såg det olika ut gällande vilka personer som närvarade 
från skolans sida. Det kunde handla om träffar enbart med läraren, eller med läraren tillsammans med 
speciallärare/specialpedagog eller möten där fler professioner närvarade. Exempel på olika 
professioner som föräldrarna kom i kontakt med var assistenter, resurspersonal, speciallärare, 
specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, biträdande rektor, rektor och fritidspersonal. 
Vilka som deltog och i vilka kombinationer var något som skolan fattade beslut om. Ingen förälder 
berättade om möjligheten att kunna påverka vilka som skulle delta. Inga professioner sades väga högre 
än någon annan utan istället berättade hälften av föräldrarna att personerna i sig kunde ha en större 
betydelse:  

Och då såg vi till att skolsyster var mittpunkten så att vad som än hände så kunde hen alltid gå till henne 
och sedan länkade de vidare till mentorerna för att det var skolsköterskan som hen hade bäst kontakt med. 
(F:4) 

 
Och i detta fall var det även skolsköterskan som blev den som hade den mesta kommunikationen med 
föräldrarna gällande barnet och dess skolgång.  
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Kommunikation 

Envägskommunikation istället för dialog 

Genomgående för den kommunikation som skedde mellan föräldrarna och skolan, via telefonsamtal 
och via mail, var att den främst var informativ från skolans håll. Det vill säga att kommunikationen 
bestod av informationsöverlämning från skolan gällande barnets dag, vilket kan liknas vid en 
envägskommunikation som saknar möjlighet till dialog. En förälder berättade att hon inte ville maila 
tillbaka för ofta till läraren eftersom hon inte ville störa: 

Men sen är det ju så också, man vet ju hur tufft lärare har det idag med alla dokumentationer som ska 
göras utöver med barnen. Men vill ju inte belasta i onödan, så. Sen har jag ju mailat givetvis, men man vet 
ju hur tufft de har. (F:6) 

 
Alla föräldrar menade att den täta kontakten utöver möten i alla dess former hade, någon gång under 
barnets skoltid, handlat om att lärarna framförde vad som skett den senaste tiden och då främst den 
aktuella dagen utan att det gavs möjlighet för föräldrarna att komma med tankar eller åsikter kring den 
informationen som delgavs.  
 
En annan förälder menade att när hon väl fick höra något om sitt barn så handlade det främst om att 
allt gick bra, de sa ofta att “nej men det går så bra” (F:5) trots att föräldern frågade om det var något 
särskilt som barnet behövde hjälp med eftersom mamman själv berättade att hon ju visste om att 
hennes barn hade koncentrationssvårigheter. Samma förälder berättar om vad som hände i 
kommunikationen mellan henne och EHT: 
 

Jag har ingen aning ska jag säga dig. Jag lämnar ifrån mig papper, ingen återkoppling från dom. Asså det 
är ju jättekonstigt nu när man sitter och tänker på det. (F:5) 

 
En förälder berättade att hon upplevde att hon hade haft inflytande gällande barnets skolgång eftersom 
hon suttit på många möten och haft möjlighet att säga saker, men i slutändan ledde detta trots allt inte 
till någon förändring. En annan förälder berättade om hur både hon och barnet uttryckte önskemål som 
skulle kunna underlätta barnets skolgång men att det inte togs hänsyn till. Föräldern menade att barnet 
kunde uttrycka det så bra gällande sitt behov: 

Det jag kom på nu var att hen själv ganska tidigt sa hur hen själv ville ha det i klassrummet, jag vill gärna 
sitta långt bak, jag blir störd, hen kunde sätta ord på de där sakerna och det blev hen inte lyssnad på i 
början utan det var mer att nu ska du sitta här och det är bra om du sitter längst fram. (F:4) 

 
Mamman berättade vidare att när detta hände blev hon tvungen att försöka prata med läraren som i sin 
tur sa att hen skulle ta tag i saken och informera alla i arbetslaget igen om barnets behov. Mamman 
tillade att hon kunde förstå att det var svårt för skolan att anpassa efter varje barn men att de kanske 
skulle ha tagit vara på de önskemål som barnet själv kunde uttrycka.  
 

Att vi bara fick höra om vad som inte fungerade kring mitt barn 

För tre av föräldrarna handlade informationen kring deras barn endast om det som inte fungerade. Två 
av dessa föräldrar påpekade att de tror att det berodde på att deras barn var utåtagerande. En mamma 
berättar att skolan sa “hen är för utåtagerande och allt var fel på hen egentligen, enligt dem” (F:2).  
 
Även de föräldrar som sammanfattade samverkan med skolan som positivt hade dock negativa utsagor 
som de berättade om:  

Man möttes ibland vid grinden och “det har inte varit nåt bra idag!” och det är inte det första man vill 
höra. ( .... ) Jamen vissa grejer som de behöver informera om för att hen har ju varit lite utåtagerande och 
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det är ju tyvärr så att det drar ju till sig mycket mer negativ uppmärksamhet. Och det är väl också lite 
därför man har en anspänning lite hela tiden och det har man haft ett par år att så fort det ringer eller så här 
så blir man direkt att ah shit vad har hänt nu? (F:3) 
 
Det var väldigt mycket att idag har hen gjort det här och det var mycket, och det var mycket på vad som 
inte hade fungerat och det var väldigt mycket knas. Nej det var ingen bra period faktiskt. Jag fick höra 
både det ena och det andra. (F:5) 

 
Att i perioder bara få höra om det som inte fungerade ledde till att flera föräldrar kände en ständig oro 
och att de som föräldrar aldrig kunde slappna av utan kände en skam och skuld.  
 
Hur kommunikationen fortlöpte tycktes enligt vissa föräldrar bero på vilket beteende barnet visade i 
skolan. Om barnet hade tendenserna till att vara utåtagerande eller störande av ordning agerade och 
reagerade skolan i större utsträckning enligt dem:  

Då kan man säga som att med ett vanligt barn hade man nog kanske ryckt på axlarna och tänkt att ja det är 
ungar det är klart de bråkar och kivas ibland. ( .... ) Men att få reda på varenda liten konflikt med varenda 
unge vet jag inte om det är rimligt att skolor ska ringa om. Jag tror inte att de gör det med andra barn, det 
har jag svårt att tro. (F:8) 

 
Föräldern menade att skolan hade lägre toleransnivå mot de utåtagerande barnen. En annan förälder 
berättade även hon om att skolan i vissa fall lade över ansvaret på föräldrarna till att lösa problem:  

Men det som jag då tyckte var dialogen där var jättejobbigt för det förväntades att vi skulle ha en dialog 
med (barnet) om att hen skulle uppföra sig och göra som lärarna sa, vilket vi gjorde. (F:1) 

 
Mamman berättade att hon kunde tänka ”vad ska jag göra åt det som händer i skolan?” (F:1). Det 
upplevdes av henne som en komplicerad situation då hon inte kunde påverka det som hände i skolan 
samtidigt som det var just det som förväntades av henne.  
 
I intervjuerna talade föräldrarna om skolans kategoriska syn på barnet i kommunikationen, det vill 
säga att allt som var fel låg på det enskilda barnet. Men ett par föräldrar menade då att de sa ifrån eller 
vädjade till skolan att de även skulle delge dem om barnets positiva egenskaper eller upplevelser under 
dagen. I detta fall tog skolan det till sig. En annan förälder berättade om skolans bristande syn på de 
mjuka värdena, att man angrep problem istället för att se till det grundläggande för det som yttrade sig:   

Och då liksom, ju liksom, minskar ju förtroendet mellan min (barnet) och dem. Och då blir ju 
undervisningen lidande. Men dom ser ju bara att hen vill ju inte… så det är många sånna där mjuka värden 
som inte dokumenteras, som glöms bort men blir viktiga för helheten. (F:7) 

 
Mamman berättade vidare om att hon kunde känna att hon som förälder lagt ned otroligt mycket tid på 
att försöka hitta lösningar som kunde gynna hennes barn och förmedlat detta till skolan men utan att 
hon fått någon vidare respons: 

De kör nog sitt skolrace. De frågade mig lite hur det var hemma och så men… men inte jättemycket. Och 
alltså de skriver ju sina åtgärdsprogram och så skickar de hem det i ett kuvert och så kan man överklaga 
om man vill det. Men asså det har ju inte vi gjort. Varför skulle vi det? Men det kanske man inte direkt 
(gör) tillsammans, nej det sköter ju skolan. Jag har väl litat på att de sköter sin grej, jag har väl inte lagt 
mig i det. (F:6) 

 
Hennes upplevelse var att resurserna på skolan var för få och att det kanske var därför bara det som 
inte fungerade togs upp.  
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Hur kommuniceras initieringen av att påbörja en NPF-utredning? 

Sex av föräldrarna berättade att det var de själva som tog initiativ till att påbörja en NPF-utredning av 
deras barn:  

Och då var det ju också för att jag tog upp det. Och då höll han (läraren) ju med om att det skulle vara bra 
att göra en utredning. Så det har ju aldrig kommit från dem, utan det är från mig som det har kommit. 
Faktiskt. (F:5) 

 
Samtliga av dessa föräldrar berättade dock att skolan höll med om att det var en bra idé att påbörja en 
utredning efter att föräldrarna föreslagit det. Några föräldrar beskriver då i intervjun att de tolkade det 
som att skolan ändå hade haft sina misstankar om diagnos och åsikten om att utreda redan innan 
föräldrarna tog upp det:  

 ( … ) och då sa hon [skolpsykologen] att hon trodde att det kunde finnas, efter att ha träffat hen då, att 
 det fanns nånting inom autismspektrat. Det var ju där det började och då valde vi att gå vidare så klart 
 efter det. Men det var ju efter påtryckningar från mig. För innan var det; hen har inga problem i skolan, 
 det går jättebra i skolan. (F:7) 

 
Kommunikationen kring initiering för en NPF-utredning skedde, enligt föräldrarna, oftast i dialog med 
skolan:  

Det måste varit i femman, där någon gång, som det började och då tyckte hon [skolsköterskan] ändå att vi 
ganska snabbt skulle köra igång en utredning med tanke på att hen har goda förutsättningar. ( .... ) Så där 
gick det ganska snabbt efter att det initierades att vi skickar en remiss till BUP med frågeställningen 
ADHD, inget annat. (F:4) 

 
Innan denna process påbörjades berättade mamman att det hade skett en kommunikation med skolan 
bland annat kring att eleven hamnat i olika skolsvårigheter, såsom att barnet börjat vägra gå till skolan.  
 
I ett par fall påbörjades utredningarna med att det gjordes en slags intelligenstest för barn (Wechsler 
Intelligence Scale for Children, WISC-test) för att utesluta intellektuella funktionsnedsättningar. I 
andra fall lades fokus på språksvårigheter och där hade man inlett en kontakt med logoped. Två 
föräldrar berättar att de upplevde direkta “påhopp” från skolans sida där lärare uttryckt specifika 
diagnoser som möjlig anledning till en utredning. Vid dessa tillfällen har föräldrarna reagerat på 
lärarens uttalande:  

( … ) och då kläcker hon ur sig, lite oproffsigt kan jag tycka, “jag tror, kan det inte vara så att hen har 
autism”, säger hon. Och då säger jag att nä, det håller jag nog inte med om faktiskt. Men det var lite 
oproffsigt så. ( …. ) Det är ju inte lärarna som sätter diagnoserna! (F:6) 

 
Mamman förklarade vidare att hon vid detta tillfälle inte kunde förstå var lärarens uttalande kom ifrån. 
Oavsett barnets skolsvårigheter så kändes det inte lämpligt att läraren skulle göra sådana gissningar 
och uttalanden.  
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Inflytande  

Lärarbyten och bristande kompetens hos lärare skapar avstånd  

Hälften av föräldrarna i studien uttryckte en upplevelse av att lärarna de mött saknat den kompetens 
som de hade behövt ha för att förstå barn i skolsvårigheter: 

Men de har inte verktyg för att veta hur de ska göra, utan de skriver åtgärdsplaner och de skriver hur vi ska 
göra sisådär och det ska liksom läggas upp special... ja men för att kunna bemöta den här eleven. Men det 
följs inte upp för de vet inte hur de ska göra.  (F:7) 
 
Jag bara önskade att de skulle lösa det så att jag slapp gå in, så att jag slapp höra av mig. ( .... ) Jag kanske 
skulle önska att de skulle ha haft mer kunskap kring olika neuropsykiatriska diagnoser, för då skulle man 
förstå varför det är som det är och varför de behöver det här stödet. Att det inte handlar om att vara 
omöjlig. (F:4) 

 
Dessa föräldrar berättade om en upplevd oro och frustration som ständigt fanns närvarande under 
barnets skolgång.  
 
Det berättades även om att skolan ringde till föräldrarna om det blev problem för att de ville att 
föräldrarna skulle hämta barnet. Det hände inte bara en gång utan ett flertal gånger och en mamma 
berättade att det var först efter ett tag som hon faktiskt reflekterade över att det borde vara så att skolan 
skulle klara av de problem som uppstod, inte att föräldrarna skulle behöva rycka in och hämta barnet. 
En annan förälder berättade också om att de som föräldrar behövde hjälpa personalen då de inte hade 
kunskap om hur de skulle arbeta med hennes barn:  

Och sen hade vi mailkontakt en hel del med de olika lärarna på kvällstid om vad det hade kunnat bero på 
och hur vi tänkte om morgondagen. Så det var ganska intensivt från ettan. (F:2) 

 
Båda dessa föräldrar uttryckte att de till en början uppfattat att det egentligen handlat om att läraren 
inte visste hur de skulle arbeta med barnen och det var först efter en tid som föräldrarna faktiskt 
förstod detta.  
 
Flera föräldrar berättade att om det skrivits åtgärdsprogram så följdes de aldrig upp eller så var 
innehållet under all kritik:  

De har ju gjort “By the book” men det känns ju liksom att de sitter som med Försäkringskassans formulär 
och bockar av. De har gjort en åtgärdsplan och de har frågat mig vad jag tycker men det följs ju inte upp.   
( .... ) Det blir ett papper som inte betyder någonting. (F:7) 

 
Föräldrarna menade att det var fullständigt meningslöst att skriva åtgärdsprogram om de ändå aldrig 
följdes upp. En mamma förklarade det som att hon blev mörkrädd då hon väl fick se det 
åtgärdsprogram som skrivits. Det innehöll inte de saker skolan och föräldrarna pratat om och barnets 
röst fanns inte heller med på något sätt.  
 
Utöver föräldrarnas upplevelse av att lärarna saknade kompetens, så berättades det också att personal 
byttes ut väldigt ofta. Detta ledde till att information om barnet försvann, och att de fick starta om från 
noll flera gånger under skolgången:  

Det har varit en stökig skolgång och inte en kontinuitet bland lärare, så hen hade inom sina första tre år sju 
olika lärare och oftast de outbildade, så det var vikarier och fritidspedagoger. (F:7) 

 
Det berättades om att när flera av de nya lärarna började så fick de ingen information om barnet vilket 
såklart ledde till att flera viktiga saker inte kom fram förrän det var för sent och barnet redan 
“misslyckats” i sociala relationer och kommit efter i sin kunskapsutveckling.  
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Vi som föräldrar fick sköta skolans uppgifter 

En förälder berättade att hon blev inbjuden av rektorn på skolan för att hon skulle berätta om sitt barn 
och vad som fungerade bra respektive mindre bra för barnet. Den föräldern beskrev hur hon fick 
handleda personalen på skolan, vilket hon inte tyckte var hennes uppgift. “Återigen hade jag satt mig i 
situationen att handleda andra lärare när det gällde mitt eget barn.” (F:1). Föräldern fick berätta om 
vad hon hade sett samt vad som fungerade och inte fungerade i de olika situationerna med barnet. 
Samma förälder berättade vidare att hon var den som fick driva frågan om hur skolan skulle lösa 
skolsituationen för barnet, vilket både kunde handla om att hon skulle komma med förslag på 
anpassningar och prata med barnet hemma om hur hen skulle bete sig. 
 
Även en av de andra föräldrarna berättade att skolan ansåg att det var föräldrarna som skulle lösa de 
upplevda problemen kring deras barn. Denna förälder berättade att hon och pappan till barnet till och 
med var på skolan under tre veckors tid som stöd till barnet. “Vi satt utanför lokalen så att hen kunde 
springa till oss eftersom att vi var hens trygga punkt.” (F:2). Hon berättade vidare att det inte kom 
något förslag från skolan om hur de skulle arbeta kring hennes barn, utan att de som föräldrar fick 
söka hjälp från andra utanför skolan.  
 
Känslan av att man som förälder var tvungen att hela tiden ligga på på skolan för att det skulle hända 
något exemplifierar en förälder med en specialkudde som barnet skulle få men som aldrig kom: 

Så varför kan den inte bara komma? Och då blir det ett problem för då måste jag hålla på att ringa och så 
här, vad gör vi? “Ja, men den personen är inte här”, sa skolan. Men bara lös det! Vad är problemet? (F:7) 

 
Föräldern blev tvungen att tjata på skolan för att det som bestämts skulle följas upp eller utföras. Ett 
annat exempel var då de kommit överens om att skolans personal skulle påminna barnet när det var 
dags för förflyttningar. När detta inte gjordes kunde det leda till att barnet blev kvar ensam någonstans 
istället för att följa med klasskompisarna dit de skulle.   
 
Att de fick arbeta ikapp hemma var något som en av föräldrarna berättade om. Hon menade att det 
förväntades att de som föräldrar skulle se till att deras barn jobbade ikapp med de uppgifter som barnet 
inte hunnit eller kunnat göra på skolan. Hon berättade även att hur mycket de än kämpade med att 
jobba med barnet hemma och hur mycket de än gjorde så kändes det aldrig som att det räckte. “Hur 
mycket man än gör så räcker det inte som föräldrar. ( .... ) Att det inte handlar om att vi föräldrar inte 
försöker. Vi försöker jättemycket!” (F:4). Mamman berättade avslutningsvis om att hon istället för att 
behöva göra så mycket hemma hade önskat att skolan skulle ha lyft bort en hel del av den tyngd som 
lagts på föräldrarnas axlar.  
 

Skolpersonalens betydelse för möjligheten till inflytande  
Hälften av föräldrarna uttryckte att deras upplevelse var att personalen varit avgörande för deras 
möjlighet till samarbete med skolan. Det handlade inte alltid om läraren, utan i ett fall så var det en 
skolsköterska som var nyckelpersonen för ett gott samarbete. Det var en familj med två barn på 
samma skola, där det äldre barnet haft en tuff skolgång kantat av många utmaningar. När familjens 
yngre barn också stötte på utmaningar gällande skolgången så var skolsköterskan uppmärksam och 
samlade snabbt ihop den personal som arbetade med barnet för att se vad de kunde göra. Mamman 
berättade att “ja jag tror att det handlade om skolsköterskan, hon var väldigt angelägen om att det 
skulle bli bra den här gången” (F:4). Skolsköterskan blev mittpunkten som både barnet, men även 
personalen alltid kunde gå till och som föräldrarna kunde vända sig till.  
 
Tre föräldrar hade perioder av positiva upplevelser av möjligheten att kunna påverka barnets skolgång. 
I kombination med de positiva upplevelserna beskrev de enskilda, lyhörda lärare som var 
samarbetsvilliga och där de alla drog åt samma håll. En förälder förklarade att  “Ja men jag upplever 
nog aldrig att det har varit något problem. Utan det känns som att vi har strävat mot samma håll” (F.6). 
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En annan förälder sade:  

Så uteslutande bara positivt från den skola hen går på, så har det varit väldigt, jamen de har varit 
tillmötesgående och ganska snabbt insett hens problematik och vad hen behöver hjälp med. (F:3) 

 
Dessa föräldrar berättade om upplevelsen av att de hittat sätt som möjliggjorde en dialog med skolan 
och som tillät föräldrarna att komma med tankar och förslag som kunde vara till godo för barnet och 
dess utveckling. 
 
Det berättades om en trygghetskänsla när ett samarbete uppstod då lärare verkade bry sig om barnet 
och om vad föräldern hade att säga. En förälder menar att läraren visade sig intresserad av att lära 
känna barnet genom att ställa frågor och lyssnade aktivt när föräldern berättade om barnets behov. 
Detta hade inte varit en självklarhet tidigare. En annan förälder berättade om upplevelsen av samarbete 
när läraren faktiskt tog tag i saker snabbt. Läraren kunde se och uppmärksamma saker i skolsituationer 
som inte fungerade för eleven och kunde exempelvis ändra upplägget i undervisningen utifrån egen 
kunskap och i kombination med information från föräldern. 
 
Sammanfattningsvis i resultatet framgår att det finns olika förutsättningar men framförallt hinder för 
möjlighet till samverkan mellan skolan och föräldrar. Dels har föräldrar och skolan inte alltid samma 
syn på hur samarbetet bör gå till gällande delaktighet. Dels får föräldrarna kämpa för att skapa en 
dialog som många gånger istället upplevts som en envägskommunikation. Föräldrar och skola hittar 
inte heller alltid en balans i hur mycket inflytande föräldrarna ska ha eller vill ha. Ibland får inte 
föräldrar något inflytande alls och ibland anser föräldrarna att de själva får sköta skolans uppgift. 
Dessa svårigheter med och hinder för samverkan kan både bottna i och skapa en distans mellan 
föräldrar och skolan. I följande diskussion diskuteras kring dessa distanser. 
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Diskussion 

Hur föräldrarna beskriver sin delaktighet 

Det faller sig inte naturligt 
Enligt Skolverket (2011) ska ett givande och tagande av information ske mellan skolan och föräldrar. I 
vår studie fann vi att flera föräldrar inte kände sig delaktiga eftersom de inte fick någon information 
alls om barnets skolsituation och att föräldrarna inte upplevt en kontinuitet för möten. En fortlöpande 
kommunikation är viktigt för delaktigheten menar Jakobsson och Lundgren (2013) eftersom det skapar 
förutsättningarna för en god samverkan. Kontinuerliga möten mellan skola och föräldrar är även en 
nyckel till en positiv skolkultur (Graham och Harwood, 2011). Så vad beror det på att endast en 
informant berättar om att skolan har gett intryck av att ha satt upp tydliga ramar för hur och när 
föräldrar ska göras delaktiga genom en dialog med skolan? Det skulle kunna förklaras med att 
skolorna och lärarna i enlighet med en professionell distans (Hargreave, 2001) anser sig vara experter 
och vill hålla föräldrarna på avstånd, eftersom hälften av de intervjuade föräldrarna i vår studie 
menade att det var de själva som fick ta initiativet till en kommunikation med skolan. En av 
föräldrarna berättade med förvåning att när hon väl börjat få en kontinuitet i kommunikationen med 
skolan så framkom det mycket ny information om vad som tidigare hade hänt i barnets situation och 
utförts av skolan, trots att den var positiv. Det tolkas enligt oss som att skolan, oavsett om de har bra 
eller mindre bra saker att informera om, väljer att hålla en distans till föräldrarna, genom att inte göra 
dem delaktiga och hålla dem uppdaterade. Denna avsaknad i informationsutbyte och kontinuitet 
mellan föräldrar och skola som leder till brister i samverkan går emot Skollagen 3 kap § 4 (SFS, 
2010:800) som menar att både föräldrar och barn ska få vara delaktiga i utbildningen.  
 

Att hitta balansen mellan givande och tagande 
Föräldrar beskriver att de ibland ombads lösa problemen med sina barn själva. Antingen skulle de 
diskutera sakfrågor med sina barn hemma, hämta hem sina barn från skolan när de misskötte sig eller 
så fick föräldrarna själva komma till skolan och ta hand om sina barn och få skolsituationen att 
fungera. Här menar föräldrarna att de blev för delaktiga och fick sköta skolans arbetsuppgifter. Dels 
handlar det om en politisk distans när diskussionen inte längre handlar om undervisningsrelaterade 
frågor (Hargreave, 2001) och dels en sociokulturell distans när lärarna lägger över ansvaret och menar 
att det handlar om föräldrarnas bristande förmåga i att uppfostra sina barn (ibid.). 
 
Man kan utläsa en problematik gällande föräldrars delaktighet i skolan och hur man får en balans i vad 
som är för lite och vad som är för mycket. Det kan tolkas som att när lärare anser sig kunna hantera 
situationen håller de föräldrar på avstånd. Detta överensstämmer med Cankar et al. (2012) som menar 
att lärare ställer sig tveksamma till föräldrars närvaro i skolans lärsituationer. Däremot blir delaktighet 
för mycket när föräldrar istället behöver ta över ansvaret för sina barn från skolan. Båda situationerna 
stänger dörrar för samverkan. 
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Hur föräldrarna beskriver kommunikationen  

Skolpersonalen pratar men lyssnar inte 

I resultatet framkom det även att kommunikationen mellan föräldrar och lärare i många fall snarare 
handlade om en envägskommunikation än en dialog. Bilton et al. (2018) tar upp just detta i sin studie 
då de menar att dialog, i jämförelse med envägskommunikation, skapar förutsättningar för samverkan. 
Även Epsteins och Salinas (2004) tar upp vikten av dialog för en god samverkan. I resultatet kunde vi 
se att den kommunikation som skedde mellan de flesta föräldrar och lärare var en 
envägskommunikation. Föräldrarna såg sig inte ha möjligheten att föra en dialog kring sina barns 
skolgång och eventuella skolsvårigheter. De ansåg sig exempelvis inte ha möjlighet att komma med 
förslag på vad som skulle kunna underlätta för barnet i skolan. Detta skulle kunna handla om att lärare 
och föräldrar inte har samma tankar och mål med elevens undervisning, och att det uppstår en så 
kallad moralisk distans där avståndet mellan föräldrar och lärare skapas och ökar på grund av olika 
uppfattningar kring undervisningen (Hargreaves, 2001). Men om så är fallet, hur kan man då skapa ett 
forum så att man i enlighet med Bilton et al. (2018) samt Epstein och Salinas (2004) kan öppna upp 
för en dialog istället för en envägskommunikation? 
 

Samtal med fokus på det negativa 
Flera föräldrar framhöll att de fick mycket negativ information från skolan om sina barns sociala 
relationer. Detta, likt en politisk distans, kan skapa en osäkerhet i deras relation när kommunikationen 
inte längre baseras på undervisningsrelaterade frågor (Hargreave, 2001). Istället har det kretsat kring 
barnets attityder och agerande men som i slutänden kan tänkas påverka barnets lärandesituation.  
 
I samband med att föräldrarna berättade om sin upplevelse av att det som kommuniceras från skolan 
var negativt, nämndes även upplevelsen av att personalen saknade kunskap kring neuropsykiatriska 
diagnoser. Enligt Hargreave (2001) finns ett samband mellan dessa då den sortens bemötande kan vara 
en konsekvens av att läraren inte känner sig tillräckligt kompetent. Jakobsson och Lundgren (2013) 
menar att man sett att många lärare tagit hjälp av elevernas diagnoser för att veta hur de ska bemöta 
eleverna. Trots att det i vår studie handlar om perioden innan diagnostisering kan detta ändå ses som 
relevant eftersom lärarnas kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur dessa bör bemötas ger 
lärarna större möjlighet att veta hur de skulle ha handlat. Det kan även antas att det inte finns 
tillräckligt med resurser som kompletterar kunskaperna och som även kunde ha bidragit till kollegialt 
lärande. Både resurser inom och utanför skolan, såsom elevhälsan och specialpedagogisk kompetens 
är viktiga för skapandet av ett helhetsperspektiv (Hjörne & Säljö, 2013; Neuman & Sjöberg, 2018), 
och bidrar till ökad förståelse och kunskap hos lärarna (Ainscow et al., 2012). När detta brister inom 
skolan kan det leda till att lärare känner sig hjälplösa och håller en sociokulturell distans till 
föräldrarna (Hargreaves, 2001).  
 

När NPF kommer på tal 

Flera föräldrar berättar att det är de själva som fått ta initiativ till att påbörja en utredning av NPF, 
vilket stämmer överens med Carlsson et al. (2016) och Jakobsson och Lundgren (2013) som menar att 
föräldrarna oftast är de som väcker en första misstanke om en diagnos. Föräldrarna berättar, i 
anslutning till detta, att skolan höll med föräldrarna om att en utredning borde inledas och 
uppmuntrade föräldrarna till att göra det. Å ena sidan, när föräldrar föreslår en utredning och skolan 
håller med kan det tolkas som en samsyn dem emellan. Å andra sidan går det inte utifrån vår studie att 
säga vem som väckte misstanke först, det går bara att dra slutsatser om föräldrars upplevelse av vem 
som verbalt kommunicerat tanken först. Som följd går det även bara att spekulera i varför det inte var 
skolan som initierade en diagnosutredning först. Det skulle kunna bero på lärarens och skolans rädsla 
för att lyfta känsliga ämnen med föräldrar, vilket kan bero på dåliga relationer på grund av en fysisk 
distans. Att ha en fysisk distans kan försvåra samverkan och ett känslomässigt engagemang från lärare 
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menar Hargreave (2001). Om det däremot funnits en kontinuitet i möten mellan skola och föräldrar 
hade det kunnat öppna upp för en tillitsfull dialog (Cankar et al., 2012). Något som talar emot att 
skolan avvaktade med att initiera en NPF-utredning är möjligheten till ökade resurser vid en diagnos, 
om det nu var så att de ansåg sig sakna dessa. Är det i sådana fall så att det finns en prestige hos lärare 
i att klara av sitt uppdrag och att få eleven att uppnå alla kunskapsmål utan extra resurser? Utifrån en 
professionell distans skulle detta kunna vara möjligt.  
 

Hur föräldrar beskriver inflytande  

De måste ta över allt 

Föräldrarna i vår studie berättade om att de i olika utsträckning fick vara de som utförde skolans 
uppgifter. Det kunde handla om att de skulle handleda personal eller ha kontinuerliga telefonsamtal 
med lärare under kvällstid om hur de skulle göra/arbeta med barnet i skolan följande dag. I dessa fall 
kom det fram att det främst handlade om elevens beteende och sociala samspel. Vad kan det bero på 
att läraren valde att lämna över ansvaret för barnets skolsituation till föräldern? Detta motsäger 
Hargreaves teorier om att lärare kan hålla föräldrar på avstånd och se sig själva som mer kunniga, eller 
att det blir en fråga om makt när föräldrar kommer för nära och inte delar lärarens åsikter (Hargreave, 
2001). I de fall läraren istället lämnat över ansvaret till föräldrarna kan ses som att föräldrarna då fått 
ofrivilligt mycket inflytande. Detta skulle kunna förklaras med det resultat som Bilton et al. (2018) 
fann i sin studie där man kunde se att föräldrar och lärare hittade strategier för att undvika konflikter. 
Det är möjligt att lärarna i vår studie ville ge föräldrarna inflytande och därmed undvika vissa risker 
för konflikter, samtidigt som de ville behålla sin makt att styra över frågor gällande den akademiska 
delen och att det var därför de valde att endast ge föräldrarna inflytande över vissa delar.  
  

Ingen möjlighet till att säga något 
I studiens resultat framkom det information gällande åtgärdsprogram som enligt föräldrarna enbart 
skrevs för sakens skull och som varken följdes upp eller tillät föräldrarna eller barnet att vara delaktiga 
i utformningen av innehållet i dokumentet. Detta kan liknas med en professionell distans där 
samarbete uteblir på grund av att läraren ser sig själv som mer betydande och där läraren arbetar 
självständigt. Det framgår även att föräldrarna godtog åtgärdsprogrammet som det var även om de var 
medvetna om sin möjlighet att ändra i det. Vad det beror på att föräldrarna inte var delaktiga eller 
varför de godtog åtgärdsprogrammet utan delaktighet framgår inte. Man kan å ena sidan göra 
tolkningen att dokumentet i sig är så pass betydelsefullt och viktigt att det inte lämnar något utrymme 
för diskussion eller ifrågasättande av föräldrar (Asp-Onsjö, 2012; Bilton, Jackson & Hymers, 2018; 
Hjörne, 2005). Å andra sidan kan man göra tolkningen att lärarna har makt över dokumentet och 
därmed även över föräldrarna om de inte delar uppfattning om vad kunskap och lärande innebär 
(Hargreaves, 2001).   
 
I resultatet framgår inget som helst aktivt deltagande och möjligheter till inflytande av föräldrar i 
andra forum än de som gällde deras egna barn. Andra möjliga forum skulle kunna vara föräldramöten, 
föräldraråd eller gemensamma aktiviteter som kan medföra att föräldrarna får ta del av 
undervisningens mest grundläggande syfte och som därmed gör att de ifrågasätter lärarna, likt en 
moralisk distans. Ainscow et al. (2012), Epstein och Salinas (2004) samt Graham och Harwood (2011) 
framhåller alla att samtliga föräldrars samverkan med skolan i ett större sammanhang kan främja 
parternas relationer men även barns utveckling och lärande. Om skolan har påverkat situationen 
genom att inte bjuda in till samverkan och göra föräldrar delaktiga kan det vidare ses som 
isärhållandets princip (Erikson, 2004). 
 



26 
 

Vad kan föräldrarna kräva av skolan? 

I studiens resultat valde hälften av föräldrarna att sammanfatta samverkan mellan de själva och skolan, 
till en början, som något positivt. De menade att lärarna har gjort vad de kunnat och det de är skyldiga 
att göra på ett trovärdigt sätt. Däremot framkommer det längre in i intervjuerna av dessa föräldrar, 
flera exempel på vad skolan enligt dem inte har skött eller följt upp. Föräldrarna tog även upp att de 
idag skulle ha gjort annorlunda och legat på mer än vad de gjorde då för att få de resurser som krävdes 
för sina barn. Föräldrarnas tvetydighet i sina uttalanden och ställningstagande till skolan skapar 
funderingar. Flera av föräldrarna visar även en sympati för skolan, lärarna och läraryrket där de 
beskriver de yttre påverkningarna i form av tid och administration samt lärarnas vilja till 
kompetensutveckling. När föräldrarna uttrycker överseende med hur samverkan kring deras barn har 
skett, kan det då vara så att föräldrarna har förbisett sin egen vilja och sina egna känslor? Om så är 
fallet skulle detta återigen kunna bero på den makt som skolan som verksamhet, skolkulturen, de olika 
professionerna och dokument har (Asp-Onsjö, 2012; Erikson, 2004; Hjörne & Säljö, 2013). Man kan 
tänka sig att föräldrarna under samverkan är i en känslomässig situation som gör att de minimerar sig 
själva, har svårt att ta ställning eller bara vill förlita sig på andra. Man kan även tänka sig att skolan har 
en samtalsteknik som övertygar föräldrarna där och då om att deras åsikter eller tankar är de korrekta. 
Om det beror på det sistnämnda kan man vidare diskutera huruvida skolan har ansett sig göra rätt, eller 
om de i sin osäkerhet inte velat visa sig oprofessionella. 
 
Studiens syfte var att ta reda på hur föräldrar beskriver samverkan utifrån begreppen delaktighet, 
kommunikation och inflytande. Vi fick fram mycket användbar data men förvånades över att det var 
övervägande negativa upplevelser. Från början hade vi tänkt att vi skulle kunna jämföra vad som får 
samverkan att fungera bra respektive vad som försvårar samverkan. Att resultaten inte möjliggör 
denna analys kan givetvis bero på att antalet informanter endast var åtta. Vad vi fann i studien var 
dock att det ena begreppet inte utesluter det andra. I stället har vi konstaterat att alla de tre begreppen 
utgör förutsättningar för varandra och för samverkan. För att föräldrar ska få inflytande måste en 
kommunikation inledas med skolan där föräldrar görs delaktiga. När föräldrar är delaktiga i skolan har 
de möjlighet till inflytande genom kommunikation. Slutligen, då föräldrar kommunicerar med skolan 
blir de delaktiga och får inflytande.  
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Metoddiskussion 
En kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer har upplevts som en bra metod utifrån syfte och 
frågeställningar i denna studie, vilket även har gett oss innehållsrik data. Däremot reflekterade vi över 
föräldrarnas minnesbild. Om informanterna utgjorts av en grupp föräldrar där erfarenheterna upplevts 
närmare tidsmässigt hade resultatet eventuellt kunnat påverkas på grund av minnesbilden.  
 
Att som en del av metoden läsa in oss på samtalstekniker och tillvägagångssätt för intervjuer har varit 
användbart. Bland annat så diskuterade vi igenom intervjuerna innan så att dessa skulle vara som ett 
samtal där informanterna gavs tillräcklig tid att svara så att inga ord lades i munnen på dem (Back & 
Berterö, 2015). Detta sattes i bruk genom möjlighet till pauser och reflektion, med bakgrund av en 
förförståelse av att ämnet i intervjun kan väcka känslor eller nya tankar hos informanten. I och med 
detta förstärktes vår tilltro till lyssnandet och att ge tid till informanten. 
 
Vi diskuterade också att vi ville tydliggöra för föräldrarna att fokus låg på samverkan mellan dem och 
skolan och inte på barnet. Därmed fann vi inget syfte med att ta reda på vilken diagnos barnet hade 
erhållit inom NPF. Trots detta talade sex föräldrar om vilken diagnos barnet fått. Detta har vi dock inte 
tagit med i resultatet. Vad som var relevant information för intervjun fick föräldern avgöra själv. 
Exempel på detta var då en förälder frågade om intervjuaren ville veta exempel på vad hennes barn 
hade gjort för “tokigheter”. Hon fick då en påminnelse om att det var upp till henne att avgöra vad som 
var relevant för studien och intervjun och hon avstod därmed från att ge konkreta exempel.  
 
I en påbörjad intervju uppstod ett dilemma. Trots missivbrev och ett förtydligande innan inspelningen 
började hade ett missförstånd skett angående att det var samverkan med skolan innan utredningen 
påbörjats. Flera anledningar gjorde att personen inte uppfyllde kriterierna för målgruppen. Det 
påpekades omedelbart av intervjuaren att materialet inte skulle kunna användas med poängtering på att 
det hade varit intervjuaren som varit otydlig. Föräldern som hade arrangerat och förberett för intervjun 
valde dock att fortsätta. Den intervjuade sade sig vara så pass motiverad till att få berätta om sin 
upplevelse vilket tillmötesgick av intervjuaren som fortsatte lyssnandet. Intervjun raderades 
omedelbart och ingick därmed inte som material i studien.  
 
Studiens deltagare är bara kvinnor. Det hade varit intressant att från början göra ett aktivt val om att 
hälften av deltagarna skulle vara män och fäder. Om könet på deltagarna för studien är en tillfällighet 
eller om det har påverkat resultatet kan vi inte uttala oss om.  
 

Förslag till vidare forskning 
I den här studien har vi intervjuat föräldrar om deras syn på samverkan med skolan inför en NPF-
utredning av deras barn. Eftersom människor kan tolka situationer, erfarenheter och möten olika vore 
det relevant att göra kompletterande studier med skolpersonal och föräldrar som deltagit i samma 
samverkansprocess, för att se hur deras olika uppfattningar står i relation till varandra. Detta skulle 
med fördel kunna genomföras med halvstrukturerade intervjuer men även i gruppsamtal.  
 
Den här studien innefattade samverkansprocesser som redan har skett, i de flesta fall för flera år sedan. 
Detta skulle kunna ha påverkat minnesbilden hos informanterna. Det vore därför intressant att i en 
longitudinell studie följa och studera samverkan mellan samma skola och föräldrar.  
 
Ur ett perspektiv på jämlikhet vore det relevant att forska om samverkan, mellan skolan och föräldrar, 
påverkas av sociokulturella förutsättningar kan vara en påverkande faktor. Föräldrar i den här studien 
framhåller vikten av att själva vara drivande i barnets skolsituation och i kontakterna med skolan. 
Därmed vore det relevant att ta reda på om alla familjer får samma förutsättningar oberoende av 
föräldrarnas ålder, utbildning, arbete eller ekonomisk status. 
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi heter Ulrika Tvärnstedt Schröder och Malin Östh. Vi läser vår tredje och sista termin på 
Specialpedagogprogrammet vid Stockholms Universitet. Som examensarbete har vi påbörjat 
en studie där vi har valt att skriva om föräldrars upplevelse kring samverkan med skolan i 
processen inför och under en diagnosutredning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 
(NPF). 
 
Att få ett föräldraperspektiv på samverkan med skolan inför en NPF-utredning ser vi som 
intressant i vår kommande profession som specialpedagoger. Detta dels för att föräldrars 
delaktighet i skolan är av stor betydelse för barns utveckling och lärande och dels för att vi 
ska få en ökad förståelse för vad föräldrar anser viktigt gällande delaktighet. 
 
Vi önskar att ni som kan tänka er att delta i vår studie och dela med er av era erfarenheter 
kontaktar oss senast fredag den 5 oktober. Ni når oss både via mail och telefon (se 
kontaktuppgifter nedan). Intervjun som kommer att spelas in beräknas ta ca 30-45 min och 
kommer ske på en plats som passar dig/er.  
 
Deltagandet är, i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, konfidentiellt 
vilket innebär att inga enskilda personer kommer att igenkännas i studien och du som deltar 
har rätt att avbryta intervjun när du än skulle vilja. Ångrar du din medverkan i efterhand är du 
välkommen att kontakta oss. Du är slutligen välkommen att ta del av uppsatsen om du önskar 
och kan i sådana fall kontakta oss.  
 
 
Vi skulle varmt uppskatta er medverkan. 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning Ulrika och Malin 
 
Kontaktuppgifter: 
Ulrika Tvärnstedt Schröder: Tel: 070-480 75 44, mail: ullis_schroder@hotmail.com 
Malin Östh: Tel: 070-609 97 06, mail: malin_sand80@hotmail.com 
 
Handledare: 
Marie-Louise Stjerna: Stockholms Universitet 
Mail: marie-louise.stjerna@specped.su.se		
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide med följdfrågor 
 

1. Kan du berätta om hur det var när ditt barn började skolan och hur skolgången varit? 
 

2. Vad har du för upplevelse av dialogen (kommunikation) som var med ditt barns 
skola inför utredningen av NPF? 

a. Hur kommuniceras det (muntligt, mail, samtal, möten)? 
b. Hur frekvent var det? 
c. Med vem/vilka?  
d. På vems initiativ? 

 
3. Vilken information (delaktighet) delgavs er rörande ert barn och dennes skolgång 

inför en NPF-utredning? 
a. Framgångar och motgångar? 
b. Socialt? 
c. Utveckling och lärande? 

 
4. Vad har du för upplevelse av möjligheter till att påverka (inflytande) ditt barns 

skolgång inför en NPF-utredning? 
a. Vilka frågor ställde skolan till er om ert barn?   
b. Vilka möjligheter hade ni till att komma med egna tankar och idéer? 
c. Hur togs dessa emot? 

 
5. Kan du berätta om beslutet om att göra en utredning av diagnos. 

a. På vems initiativ? 
 

6. Vad tycker du kan vara viktigt för personal i skolan att tänka på då det gäller 
samverkan med föräldrar utifrån ditt perspektiv och erfarenheter generellt?   
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