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Abstract 
Greeted or ill-treated? 

Experience of parents’ reception at school when the child has a 
neuro-psychiatric disability 

Parents of children with disabilities often experience a parenthood filled with challenges, trials 
and tribulations. The school’s view of the children and their difficulties becomes crucial for 
these families. The school environment and the pedagogical methods are sometimes never 
questioned, difficulties are seen as a result of traits of the child or the family situation. The way 
that the school receives these families can be extremely important since these parents are often 
more dependant on cooperation than other families. In the long run this may have serious 
consequences for the child’s future and quality of life. Empathy, knowledge, and cooperation 
are keywords in this context.  

I have spoken with two mothers who have children with difficulties within the autism spectrum. 
They have kindly shared their thoughts and experiences in their meeting with the school. The 
frustration they feel when no one listens is clear in their stories. They lack affirmation as 
competent parents. Positive moments occur when teachers show understanding and respect for 
their challenges. In their stories it becomes obvious that the school too seldom uses parental 
experiences when difficulties arise concerning the child. Parents feel that the school has a self-
serving approach and that they view parent as difficult when coming with ideas and suggestions 
of their own. 

With knowledge of the child’s disability and the pedagog’s will to see the parent as an asset, an 
expert on their child, a true meeting between two equal parties is made possible. This meeting is 
characterized by curiosity and respect for the realities both parties face. 
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Sammanfattning 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar upplever ofta ett föräldraskap till bredden fyllt av 
utmaningar och prövningar. Skolans syn på barnet och dess svårigheter blir mycket 
betydelsefull för dessa familjer. Skolmiljön och vikten av de pedagogiska metoderna förbises 
ibland helt, istället förklaras problemen med egenskaper hos barnet eller situationen i hemmet. 
Hur skolan bemöter dessa familjer kan bli avgörande då dessa föräldrar ofta är mer beroende av 
samarbete än andra familjer. I sin förlängning kan detta få stora konsekvenser för barnets 
framtid och livskvalité. Empati, kunskap och samarbete är i detta sammanhang nyckelbegrepp.  

Jag har samtalat med två mammor som har barn med svårigheter inom autismspektrat. De har 
låtit mig ta del av deras tankar och erfarenheter i mötet med skolan. Frustrationen de känner när 
ingen lyssnar är uppenbar i deras berättelser. De upplever att de inte blir bekräftade som 
kompetenta föräldrar. Ljusglimtar är de pedagoger som visar respekt och förståelse för deras 
utmaningar. I berättelserna blir det tydligt att skolan alltför sällan använder föräldrarnas 
erfarenheter när det uppstår svårigheter runt barnet. Föräldrarna upplever att skolan har 
tolkningsföreträde och föräldrarna betraktas ofta som besvärliga när de kommer med egna idéer 
och förslag.  

Med kunskap om barnets funktionsnedsättning samt en vilja hos pedagogen att se föräldern som 
en tillgång, en expert på sitt barn, möjliggörs ett äkta möte mellan två likvärdiga parter. Detta 
möte kännetecknas av nyfikenhet och respekt för varandras verkligheter. 

 

Nyckelord 

Föräldrar, funktionsnedsättning, empati, kunskap, samarbete, skolan, neuropsykiatrisk 

 



 FÖRORD 
Många föräldrar upplever känslor av misslyckande och sorg när det egna barnet får svårigheter. 
Att i sådana livssituationer delge någon annan sina tankar och erfarenheter kan vara mycket 
känsloladdat och svårt. Jag vill därför rikta mitt varmaste tack till de mammor som genom sin 
medverkan och generositet gjorde denna studie möjlig.  

Jag vill även tacka min handledare, Barbro Johansson för hennes värdefulla synpunkter, goda 
råd och inte minst, uppmuntrande ord, under arbetets gång. 

Uppsatsens titel var vid arbetets början ”Granskad och bedömd”. Titeln kom senare att ändras 
till ”Bemött eller bedömd?” för att bättre spegla de kontraster som framträder i föräldrarnas 
berättelser. 
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INLEDNING 

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ställs oavbrutet inför nya 
svårigheter och utmaningar.  De upplever sig ofta ifrågasatta och granskade av omgivningen. 
Mötet med skolan är i detta sammanhang inget undantag. Idag har pedagogerna ofta både 
kunskap och erfarenhet vad gäller olika funktionsnedsättningar hos barn och de är ofta väl 
insatta i vilka svårigheter dessa kan medföra. Detta är ingen garanti för att det hos lärare och 
övrig skolpersonal finns en lyhördhet och förståelse för föräldrarnas situation. En konsekvens 
blir att många föräldrar känner sig överkörda och upplever att ingen lyssnar på dem.  

För ett par år sedan fick jag kontakt med några mammor vars barn har funktionsnedsättningar 
inom autismspektrat. De lever utifrån sett mycket olika liv, men det blir samtidigt tydligt att de 
har många gemensamma erfarenheter och upplevelser som färgar deras tillvaro. Barnets 
svårigheter innebär en oerhört stor påfrestning på mammorna och deras familjer. Flera av 
mammorna är eller har varit sjukskrivna, och många vittnar om på andra plan mycket pressade 
livssituationer. Familjernas möjligheter att hantera problemen tycks till stor del kunna förklaras 
av hur framgångsrik skolan är i sina försök att se barnets och föräldrarnas behov.  

I min undersökning vill jag belysa hur föräldrar till barn i svårigheter kan uppleva mötet med 
skolan, samt visa på betydelsen av bemötande, kunskap och förhållningssätt. Dessa föräldrar 
utkämpar en ständig kamp, ofta på flera olika plan samtidigt, för att familjens tillvaro skall 
fungera. Det är min förhoppning att skolan genom ökade kunskaper på detta område ska kunna 
utgöra ett stöd för föräldrarna. Därmed kan de ofta oundvikliga känslorna av att vara utsatt och 
sårbar lindras. Betydelsen av samhällets identifiering av barnets svårigheter, d.v.s. barnets 
medicinska diagnostisering, berör jag främst i det pedagogiska sammanhanget. Jag har inte 
undersökt huruvida familjerna i min undersökning erhållit stödinsatser utöver de som skolan 
kunnat erbjuda eller den eventuella betydelsen av detta.  

BAKGRUND 

Att bli förälder 
Att bli förälder till ett barn med en funktionsnedsättning innebär att livet aldrig mer blir som 
förut framhåller Gulli Fyhr (2006) i sin bok Den förbjudna sorgen. För en del kommer beskedet 
snabbt och chockartat redan på BB. För andra handlar det om en krypande känsla av att allt inte 
är som det ska, vilket kanske inte får sin förklaring förrän långt senare under barnets uppväxt. 
Enligt Fyhr finns det hos omgivningen en förväntan att föräldern accepterar barnets svårigheter 
och går vidare med sitt liv. Men, menar Fyhr, att få ett barn med en funktionsnedsättning är en 
förlust. ”Föräldrarna sörjer fast de har fått ett barn som lever” (Fyhr, 2006, s.6). Inom föräldern 
härjar ofta motstridiga och turbulenta känslor, det finns ingen väldefinierad föräldraroll att luta 
sig emot och omgivningens krav upplevs som diffusa. Omgivningen eller omständigheterna kan 
försvåra föräldrarnas sorgearbete, sorgen blir då uppskjuten eller stannar av innan arbetet är 
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färdigt. Detta gör, menar Fyhr, att sorgen lever kvar inom föräldern, maskerad och svår att 
upptäcka. ”Trots att en sådan sorg inte syns, vare sig för föräldrarna själva eller för andra, kan 
den vara mäktig nog att färga hela deras tillvaro och ibland kan den påverka deras liv allvarligt 
under mycket lång tid framåt” (Fyhr, 2006, s.7).  

Emily Dale, Andrew Jahoda och Fiona Knott (2006) har undersökt hur mödrar till barn med 
diagnoser inom autismspektrat hanterar sin livssituation. Den förväntade kopplingen mellan 
brist på kontroll och depressiva känslor uteblev. Istället visade studien att de mammor som 
uppgav att de kunde påverka sin livssituation var mer deprimerade. “The qualitative analyses 
suggested that these mothers experienced a sense of isolation and burden and that they were 
struggling with the responsibility of helping their child, feeling that they held too much of the 
responsibility by themselves” (s. 476).  

Mötet med skolan 
När barnet börjar skolan ställs nya krav på såväl barnet som föräldern. De barn som av olika 
anledningar inte klarar av att möta dessa krav upplever enligt Inga Andersson (2004) både stress 
och ångest. För att minska stressen eller reducera ångesten kan de reagera på olika sätt. De kan 
välja att anpassa sig eller att protestera, ”…deras symtom eller beteende blir ett slags 
överlevnadsstrategi” (Andersson, 2004, s.23). I skolan får eleven i svårigheter som avviker från 
förväntningarna en identitet som avvikare konstaterar Eva Hjörne och Roger Säljö (2008). 
Denna identitet bekräftas i en mängd möten och bidrar till att eleven bemöts på speciella sätt. Vi 
lägger för stort fokus på barnen när det uppstår svårigheter i skolan menar författarna. Istället 
för att analysera pedagogiken och den pedagogiska miljön, letar vi efter orsaker till problemen 
utanför klassrummet och dess undervisning (Hjörne, Säljö 2008). 

I sitt granskande av elevhälsoteamsarbete har Hjörne och Säljö (2008) funnit att de 
individualiserande förklaringarna som förlägger problemen hos det enskilda barnet är helt 
dominerande. Man kategoriserar barnen enligt faktorer som rör barnens intellektuella 
förutsättningar, mognad, motivation samt förmåga att koncentrera sig och följa med i 
undervisningen (2008). Hjörne och Säljö refererar till Skrtic:  

“Through the use of categories of this kind, the perceived problems are 
systematically located ’inside’ the pupil. In other words, it is the ’defective student’ 
rather than the ’inefficient organization’ (Skrtic, 1991, p.152) that is held to be the 
cause of the difficulties encountered when engaging in the concrete practices of 
’doing’ pupil welfare” (Hjörne, 2004, s.56). 

När det gäller de neuropsykiatriska kategorierna tror Hjörne och Säljö att de fyller en 
medierande funktion mellan skolan, barnen och deras föräldrar (2008). De hjälper till att lösa 
det sociala dilemma som uppstår när det finns barn som inte lever upp till förväntningarna. Men 
de menar att konsekvenserna blir de samma och citerar Mehan: ”…problemen placeras i första 
hand ’beneath the skin and between the ears’ på barnen” (Hjörne, Säljö, 2008, s.144). 

Detta står i samklang med Ingela Andreassons (2008) forskning. Den visar att skolan i sin 
kartläggning av elever som har bedömts ha någon form av skolsvårigheter, inte enbart utgår 
ifrån pedagogiska frågeställningar. Elevens förmåga, karaktär, uppfostran, omsorg, läggtider, 
familjebakgrund, sömnsvårigheter, oro, matvanor, kamratkontakter, relationer inom familjen, 
konflikter och andra sociala problem granskas (Andreasson 2008). 
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”Det finns en idé om att eleven och hans/hennes föräldrar skall samverka med 
skolan för att tillsammans hjälpas åt med att komma tillrätta med dessa svårigheter. 
Men för att på bästa sätt finna lämpliga stödåtgärder behöver eleven/föräldern råd 
och vägledning från experter (specialpedagog/klasslärare etc.)” (Andreasson, 2008, 
s.155).  

Att fostra föräldrarna genom eleverna i skolan är ingen ny tanke menar Andreasson. Hon ser 
paralleller mellan 1930-talets hälsokort och anteckningar i dagens skolas elevplaner, skolans roll 
var och är att fostra både elever och föräldrar (2008). 

Myten om att det är föräldrarnas fel när barnet får problem i skolan har sin grund i de 
psykodynamiska teorierna om den tidiga relationens betydelse för barns utveckling och hälsa 
(Andersson 2004). Enligt Freud får förträngda upplevelser och känslor i vårt undermedvetna en 
avgörande betydelse för vårt beteende (Jerlang, 1986). Detta synsätt ger lärare en enkel 
förklaring till elevers skolproblem samtidigt som föräldrar tilldelas en tung börda av skuld 
menar Andersson. Konsekvenserna för samarbetet mellan hem och skola blir i slutändan stora 
(2004).  

Det framgår tydligt i läroplanen från 1994  att lärarna ska samarbeta med barnets föräldrar. 
”Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 
tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet” (Lpo 94, s.14). Detta rimmar inte med 
verkligheten påpekar Andersson (2004). Hon anser att föräldrarna ofta är en bortglömd och dold 
resurs. De används inte i ett konstruktivt samarbete. I skolans värld är det pedagogerna som är 
experterna. ”I det ojämna maktförhållande som uppstår i samspelet med föräldrarna är det därför 
alltför lätt att köra över ’svaga’ föräldrar. Detta kan ske fastän man inte vill göra så eller är 
medveten om att man gör det” (Andersson, 2004, s. 25). 

En skola för alla 
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper (…) 
(Skollagen 1 kap. 2 §). (…) Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i 
olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 
samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 
kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet” 
(Lpo 94, s.5-6 ). 

I en utvärdering av Skolverket (2006) blir lärarens betydelse för elevernas lärandemiljö och 
studieresultat mycket tydlig. Utredningen visar klara samband mellan lärarnas förmåga att 
utföra sitt uppdrag och elevernas studieprestationer, oberoende av kön, socioekonomisk 
bakgrund och prestationsförmåga. I utvärderingen framkommer att det finns stora skillnader 
mellan lärare som undervisar i olika former av undervisningsgrupper. Det saknades dock 
självklara kvalitetsskillnader mellan de olika undervisningsformerna.  

En undersökning gjord av Skolverket (2002) visar olika övergripande motiv till att 
vårdnadshavare väljer eller väljer bort särskola för sina barn. En stor grupp föräldrar anser att 
deras barns svårigheter är av sådan karaktär att någon annan skolform inte är tänkbar. Bland de 
vårdnadshavare som tackat ja finns även en grupp som anser att grundskolans resurser inte 
räcker till för att ge stöd till deras barn. Valet kan betraktas som ett val från grundskolan snarare 
än ett val till särskolan. Den återstående gruppen består av vårdnadshavare som tackat nej till 
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särskola då de anser att det inte är rätt skolform för deras barn, trots att barnet bedömts tillhöra 
särskolans personkrets. 

Särskolan får allt fler elever. Ökningen till särskolan är ett kontinuerligt flöde av elever under 
hela skoltiden visar statistiken. ”Det är troligt att det för många av dessa elever inte är en helt 
okomplicerad upplevelse att under tidiga skolår hänvisas till en särskild skolform” (Skolverket, 
2002, s.9)  

Inger Assarson (2007) har funnit att pedagogerna i sitt skapande av en skola för alla relaterar till 
sina egna mål, och att få verksamheten att fungera. De ger begrepp som ”rättvisa” och 
”särskilda behov” mening efter specifika situationer som uppstår i praxis. De elever som blir ett 
hinder för att enhet och harmoni ska uppnås hamnar i fokus. Enligt Assarson ligger 
pedagogernas meningskonstruktioner ofta utanför logiska rationella mönster och det saknas en 
öppenhet för alternativa lösningar. Hon understryker att i en skola för alla måste alla få komma 
till tals. 

Att hantera elevers olika förutsättningar beskrivs i ett betänkande från SOU (1999:63) som den 
stora utmaningen för personal i förskola/skola. Uppfattningen att specialpedagogik inte ska ingå 
i den ordinarie undervisningen komplicerar situationen ytterligare. Tillsammans med Assarsons 
konstaterande (2007), att många lärare saknar professionell utbildning för den sociala rollen 
som de ska bära, blir detta område mycket svårhanterligt. 

Att ”se” 
Åsa Bartholdsson (2008) anser att frågan om vem som företräder barnens bästa är central i 
beskrivningarna av skola, föräldrar och barn idag. Hon har i en studie funnit att lärare framhåller 
betydelsen av att se ”barn med behov” (2008,s.59). Detta ansvar framkallar en oro hos lärare 
som kommer till uttryck i ett problemorienterat sökande efter tecken på missförhållanden 
(Bartholdsson 2008). Bartholdsson talar om hur ”seendet” blir verktyget för att identifiera 
(bekräfta) de problem som finns, samtidigt som seendet i sig är lösningen på problemen. 
Konsten att ”se” menar hon,blir en viktig utgångspunkt för lärarprofessionalitet samt en viktig 
aspekt av det hon kallar vänlig maktutövning. Det professionella ”seendet” legitimerar ett 
vetande om ”barns bästa” (Bartholdsson, 2008, s.59). Bartholdsson citerar ordföranden i 
Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, som i en debattartikel från 2005 anser att lärarnas 
huvuduppdrag är ”att undervisa och därmed se och bekräfta eleven” (2008, s.60). Bartholdsson 
menar att det är utifrån den samlade beskrivningen av ”verkligheten” som vi mobiliserar 
”normaliserande åtgärder” (Bartholdsson, 2008, s.49). 

Bartholdsson framhåller att genom seendet av barnet i skolan blir också föräldraskapet föremål 
för granskning och värdering. ”Familjens normer och livsstil möter genom barnet, institutionens 
krav på ordning och värderas av lärare och annan skolpersonal enligt en panoptisk princip i det 
diskursiva rummet” (Bartholdsson, 2008, s.67). I Lpo 94 slås fast att skolan skall vara ”…ett 
stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i 
samarbete med hemmen” (Lpo 94, s.5). Bartholdsson har i sitt fältarbete funnit att det uppstår 
en kamp när föräldrar ifrågasätter lärares problemdefinitioner. Det handlar om makt och 
tolkningsföreträde och vem som har mandat att definiera vilka beteenden som är uttryck för 
problem och var deras orsaker skall sökas (Bartholdsson 2008).  
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Funktionsnedsättningar inom autismspektrat 
Det finns numera en enighet bland forskare att autism är en biologiskt orsakad 
funktionsnedsättning som kan påverka barnen i sådan omfattning att de behöver hjälp livet ut 
(Broberg m.fl. 2006). Funktionsnedsättningar inom autismspektrat kan få stora konsekvenser för 
barnets emotionella och intellektuella utveckling och.innebär ofta extrema påfrestningar för 
barnets familj (Gillberg 1999). Enligt Lorna Wing (1996) så är autism och Aspergers syndrom 
likartade tillstånd och kan ses som två grenar på samma träd. Hon har med den s.k. ”Wings 
triad” beskrivit de gemensamma svårigheterna: 

• begränsning av förmågan till ömsesidigt samspel 
• begränsning av förmågan till ömsesidig social kommunikation 
• begränsad variation i beteende och intressen 
 
”Detta gemensamma mönster av svårigheter kan finnas i kombination med alla grader av 
begåvning och andra funktionshinder” (Nordin, Gillberg, 2005, s.8). C:a 80% av barn med 
autism har ett begåvningshandikapp (Broberg m.fl. 2006). Wing (1996) har funnit att inom hela 
autismspektret (inklusive Aspergers syndrom), så har ungefär en tredjedel inlärningssvårigheter. 

Sårbarhet hos barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar 
Freuds lärljunge, Erik Homburger Eriksson ansåg att de tidiga skolåren är mycket betydelsefulla 
ur ett psykosocialt perspektiv och han menade att deras betydelse inte får underskattas (Johan 
Cullberg, 2006). Det är nu två viktiga livsinnehåll introduceras; arbetet och kamratgruppen. 
Homburger Eriksson menade att känslor kopplade till företagsamhet alternativt underlägsenhet 
gör detta skede mycket kritiskt. Den hotande frågan om man accepteras av andra aktualiseras 
för många barn under dessa år (Cullberg, 2006). 

De barn som har svårt att uppfatta eller anpassa sig till de ofta outtalade reglerna för 
mellanmänsklig samvaro får enligt Broberg m.fl. (2003) ofta en svår skoltid med många törnar. 
Här kan i värsta fall grunden läggas till ”…ett livslångt utanförskap där den egna 
självvärderingen hålls uppe av en negativ identitet som ’misslyckad’ eller ’rebell” (Broberg 
m.fl. 2003, s. 52). När barnet närmar sig tonåren och blir medveten om sina begränsningar ökar 
sårbarheten, upplevelsen av att vara annorlunda är ofta mycket smärtsam. Tillvaron blir en 
ständig kamp mot utanförskap och nedstämdhet. En kamp som till stora delar förs av hela 
familjen.  

Tonåren är en kritisk utvecklingsperiod hos människan framhåller Cullberg (2006). För många 
tonåringar blir konforma, likhetssökande beteenden en räddning ur en oklar och oroande inre 
situation. Aggressiva utspel och attacker mot föräldrarna speglar en rädsla hos tonåringen, 
föräldern representerar ett diffust hot om passivisering och maktlöshet. Homburger Eriksson 
ansåg att identitetsutvecklingen under denna period är det viktigaste bidraget till personlighetens 
tillväxt (Cullberg 2006). Homburger Eriksson definierar jag-identitet som ”förmåga att uppleva 
och vidmakthålla en inre enhet och kontinuitet som någorlunda motsvarar andras uppfattning av 
en själv” (Cullberg, 2006, s.73). Hos ungdomar som upplever isolation, utstötning och en känsla 
av fysiskt mindervärde är depression mycket vanligt. Uppfattningen att man inte duger 
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underhåller den inre negativa självbilden samtidigt som den dåligt utvecklade identitetskänslan 
förstärker upplevelsen av att inte vara acceptabel (Cullberg 2006). 

Det finns enligt Broberg ett starkt samband mellan nedstämdhet/depression och olika 
psykosociala faktorer såsom brister i barnets uppväxtmiljöer men även det individuella barnets 
sårbarhet spelar in. Broberg refererar till Litleré och Svalander vilka har funnit ett tydligt 
samband mellan negativ kroppsuppfattning och depression hos ungdomar (Broberg m.fl. 2006). 
När den egna kroppen upplevs som säte för alla plågsamma känslor av oro, tomhet och 
värdelöshet finns det, framhåller Björn Wrangsjö (2004), en risk att tonåringen gör ett 
själmordsförsök. Den plågsamma kroppen som är roten till allt det onda ska avlivas. En tio år 
lång studie av Birmaher visade att mellan 40 och 70 procent av de barn som diagnostiserades 
som deprimerade även hade en annan psykiatrisk diagnos, bl.a. så kallade neuropsykiatriska 
störningar (Broberg m.fl. 2006). Wing har sett en förhöjd självmordsfrekvens hos unga vuxna 
med Aspergers syndrom (Ehlers, Gillberg, 2005). 

Flickor i svårigheter  
Karin Barron (2004) konstaterar att det finns en uppfattning att flickor har det bra, och kan 
koncentrera sig i skolan i högre grad än pojkar eftersom de inte är så ”stökiga”. ”Hälsan tiger 
still” menar hon (2004, s.44). Andreasson har funnit att könstillhörigheten får stor betydelse när 
elevens problemområde ska beskrivas. Flickornas specifika svårigheter blir inte synliggjorda i 
samma utsträckning som pojkarnas, istället lyfts deras egenskaper fram. De beskrivs t.ex. som 
arbetsvilliga och ambitiösa vilket innebär att själva läs- och skrivsvårigheten eller svårigheten i 
matematik blir nedtonade i problembeskrivningen (Andreasson 2008). Andreasson påpekar att 
flickorna beskrivs på samma sätt oavsett om problemen är av kognitv, psykosocial eller 
beteendemässig karaktär. De blir tolkade utifrån våra föreställningar om kön. Hon frågar sig om 
pedagogernas ospecifika problembeskrivningar av flickor är förklaringen till att deras 
svårigheter inte uppmärksammas i samma utsträckning som pojkars (2008). 

Människosyn och förhållningssätt 
Mötet med andra människor formas till stor del av vilket teoretiskt perspektiv vi har, vår 
människosyn, och vårt förhållningssätt framhåller Andersson (2004). Hur vi ser på oss själva 
och andra, om vi ser hela sammanhanget eller söker enkla orsakssamband får konsekvenser i 
samvaron med andra. När vi är rädda och osäkra blir vi försvarsinställda och egoistiska. De tre 
hörnpelarna i bemötandet: att respektera varandra, att bekräfta varandra och att lyssna på 
varandra blir en omöjlighet. Tidigare negativa erfarenheter av möten blir här en viktig faktor, 
vår öppenhet hindras av negativa förväntningar (Andersson 2004). 

Urie Bronfenbrenners utvecklingspsykologiska teori ger en grundläggande förståelse för hur 
begreppen roller, relationer och aktiviteter får betydelse i mötet mellan människor. I sin 
ekologiska utvecklingsmodell betonar Bronfenbrenner starkt samspelet mellan individ och miljö 
(Andersson 2004). Andersson menar att den människosyn som utgår från Bronfenbrenners 
systemteoretiska perspektiv möjliggör förståelse utan skuldbeläggande. Utgångspunkten är 
interaktionistisk. ”Barns beteende påverkas i hög utsträckning hur vi bemöter dem, samtidigt 
som vårt bemötande beror på barnens beteende” (Andersson, 2004, s.42). Samspelsmönster blir 
viktigare än individuella egenskaper. Detta gör enligt Bronfenbrenner att ett barn inte kan 

 6



 

beskrivas isolerat utanför ett socialt sammanhang.  Genom samspelsprocesserna mellan barnet 
och dess omgivning påverkas barnets hela utveckling både mentalt, socialt och emotionellt. ”Ett 
barn är inte, det blir till i samspel med andra människor” (Andersson, 2004, s.45). 

För Bronfenbrenner är det av stor betydelse att de vuxna runt barnet samarbetar (Andersson 
2004). Han benämner detta samarbetssystem mesosystemet, och poängterar vikten av att det 
finns många ”länkar” mellan de olika miljöer som barnen vistas i. Stabila förbindelser mellan de 
olika sociala miljöer som barn växer upp i är mycket viktigt betonar Andersson (2004). ”Mötet 
mellan hem och skola är oerhört betydelsefullt inte bara för lärarna och föräldrarna utan också 
för barnets utveckling” (Andersson, 2004, s.45).  

Den systemteoretiska utvecklingssynen förnekar inte att det finns biologiska, fysiska och sociala 
förutsättningar och begränsningar men dessa i sig kan inte förklara vårt beteende framhåller 
Andersson (2004). Det är själva samspelet, mötet mellan människor som blir avgörande för 
barnets beteende. Det går inte att förklara det som sker enbart utifrån en individs egenskaper 
eller miljöns utseende. Vi måste istället ha ett relations- och samspelsperspektiv menar 
Andersson (2004). ”I systemteorin förkastas alla förklaringar som utgår från ”orsak-verkan”, 
istället analyserar man sambanden i termer av interaktioner, relationer och samspel” 
(Andersson, 2004, s.47). Vi kan därmed sluta att söka efter syndabockar. Ett händelseförlopp 
kan förklaras utifrån ett cirkulärt samband, utan början och slut (Andersson 2004). 

Undersökningens syfte 
Syftet med denna studie är att belysa hur föräldrar till barn med funktionsnedsättningar inom 
autismspektrat har upplevt mötet med skolan. Dessutom vill jag undersöka hur dessa föräldrar 
har uppfattat pedagogernas kompetens och pedagogiska metoder i mötet med deras barn. Ett 
ytterligare syfte är att bidra till en ökad förståelse för föräldrarnas situation när barnet har en 
funktionsnedsättning, samt, att undersöka hur lärare kan samarbeta med föräldrar utifrån 
delaktighet.  

 

Frågeställningar / Forskningsfrågor 
 
• Hur kan föräldrar till barn med en funktionsnedsättning inom autismspektrat uppleva mötet 

med skolan? 
• Hur har föräldrarna uppfattat pedagogernas kompetens och pedagogiska metoder i mötet 

med deras barn? 
• När anser föräldrarna att deras erfarenheter har tillvaratagits? 
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METOD 

Genom min undersökning hoppas jag kunna öka förståelsen för de utmaningar och prövningar 
som ibland följer i föräldraskapets spår. Detta placerar min studie inom den kvalitativa 
forskningstraditionen. Monica Dalen (2007) talar om vikten av att nå insikt om fenomen som 
rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet. Dalen använder begreppet 
”livsvärld” från Husserl. Det blir centralt för ett kvalitativt angreppssätt menar hon eftersom 
fokus läggs på upplevelsedimensionen. I min undersökning blir mammornas upplevelser och 
erfarenheter nycklar till min förståelse av deras verklighet. Heléne Thomsson (2002) framhåller 
att syftet med förståelsegrundande undersökningar är att skapa insikt, samt att synliggöra nya 
aspekter av det aktuella fenomenet. ”Det handlar om ett sökande efter betydelser och om 
uppdagandet av en djupare mening än den omedelbara och uppenbara” menar Thomsson, och 
använder tankegångar från Kvale, Dentzin och Lincoln (2002, s.30). 

En kvalitativt god undersökning som ger viktiga resultat bottnar i en god förförståelse hos 
undersökaren anser Thomsson (2002). Hon understryker att vi aldrig får föranledas att tro att det 
är möjligt att göra en studie som är helt befriad från fördomar. ”Vi lutar oss mot invanda 
tankemönster och dömer och kategoriserar, stereotypiserar, utifrån vad vi tror är sant” 
(Thomsson, 2002, s.49). Under arbetets gång har jag ständigt betraktat denna problematik som 
en balansakt på högsta nivå. 

Att få berätta 
Att få dela sina egna upplevelser och tankar med en annan människa är för många något mycket 
positivt. Lundström (2007) talar om berättandet som ett djupt mänskligt behov som har ”…en 
stark identitetsskapande och bearbetande funktion till hjälp att finna sitt ’vara-i-världen’. 
Verklighetens problem kan uppenbaras, omformuleras och omvandlas” (Lundström, 2007, 
s.72). Hon refererar till Hydén som menar att berättandet används för att skapa reda i den egna 
livsberättelsen, ”…en berättelse ramar in en händelse och gör den begriplig – gripbar – både för 
en själv och för andra” (Lundström, 2007, s. 73). Vi får en förståelse över gränser menar 
Lundström, det omedvetna blir medvetet och vi får därmed en möjlighet till reflektion och 
framtida förändring. Att ge mammorna stor frihet i sitt berättande kändes med detta i åtanke 
som en självklarhet inför samtalen.  

Forskning om personliga upplevelser kräver stor försiktighet och lyhördhet (Lundström 2007). 
”Det är ett allvarligt företag som kräver eftertänksamhet och noga övervägda 
ställningstaganden” betonar Lundström och refererar till Rosenblatt (Lundström, 2007, s.80). 
Forskaren är ingen ”allvetande expert”. När det gäller livsvärldsberättelser är det den 
intervjuade som är expert på sitt område och densamme som har den eventuella makten över 
kunskapen, ”…hur och vad den intervjuade berättar hör samman med vem som frågar hur och 
vad” (Lundström, 2007, s.78-79). Samspelet under intervjun är mycket betydelsefullt betonar 
Thomsson (2002). Att visa sig mänsklig och hitta gemensamma nämnare att förhålla sig till får 
ofta mycket stor betydelse för intervjuns utfall menar hon.  

 8



 

De intervjuade personerna kan betraktas i olika perspektiv framhåller Jari Linikko (2009) och 
använder tankar från bl.a. Kvale och Moss. De kan s ses som informanter som lämnar viktiga 
upplysningar om något, eller, som föremål för analys, och de bör då benämnas respondenter 
menar Jari.. I min studie lägger jag fokus på tolkningen av intervjupersonernas upplevelser och 
erfarenheter. Deras respondentroll blir därmed tydlig. Jari betonar att både intervjuaren och 
intervjupersonen skapar kunskapen tillsammans, men, ”…det är intervjuaren som skapar 
ramarna för innehållet i intervjun och respondenten fyller denna ram med innehåll” (Linikko, 
s.64, 2009). 

Intervjuunderlagets storlek  
När frågeområdet är begränsat och frågornas betoning ligger på individnivå är det empiriska 
underlagets storlek av underordnad betydelse anser Thomsson (2002). Resultatet kan ändå bli 
mycket intressant. Men, med ett litet intervjuunderlag ökar kraven på den som ska analysera 
materialet. Thomsson varnar för att ett fåtal intervjuer kan innebära en ökad risk att fastna i en 
snävare verklighetsbeskrivning. Det ger färre möjligheter till reflektion över olikheter, och 
begränsade möjligheter att se samma verklighet ur olika vinklar (Thomsson 2002). 

Transkribering 
Att lyssna på en ljudupptagning av en intervju blir ofta en upplevelse som skiljer sig från själva 
intervjutillfället. Helheten i samtalet framträder och nya reflektioner blir möjliga menar 
Thomsson (2002). Det är viktigt att vara medveten om samspelet mellan intervjuaren och den 
som ska svara på frågorna under överföringsprocessen. Det som deltagaren berättar kan förstås 
mot bakgrund av intervjuarens sätt att uttrycka sig (Thomsson 2002). Lundström talar om hur 
texten ”lever sig in” i henne. Transkriberingen är en del av analysen som får betydelse för 
tolkningen och hur det som sägs representeras i text. Syftet med analysen bör bestämma i vilken 
utsträckning texten ska rensas från känslouttryck m.m. Ett riktmärke kan vara att citatet 
nedtecknas som talet upplevdes i intervjusituationen (Lundström 2007). 
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GENOMFÖRANDE  

Urval 
Genom habiliteringsverksamheten i Stockholm fick jag kontakt med ett antal mammor som har 
barn med diagnoser inom autismspektrat. Jag författade ett förfrågningsbrev (se bilaga 1) som 
sändes via e-mail till mammorna i denna grupp. I brevet fick de bland annat information om 
mitt syfte, att jag önskade spela in vårt samtal samt att de skulle förbli anonyma. Brevet 
skickades till åtta mammor, av dessa tackade två stycken ja medan de övriga svarade nej eller 
uttryckte en stor tveksamhet. Ett par förfrågningar förblev av för mig okänd anledning 
obesvarade. Lundström (2007) talar om att det finns en risk att de tillfrågade personerna 
upplever att de bör ”ställa upp”. Detta kräver stor vaksamhet påpekar hon. Jag tog detta i 
beaktande då ett par av mammorna länge förhöll sig tveksamma. Jag återkom inte med någon ny 
förfrågan till dem, då jag befarade att de skulle känna sig tvingade att delta.  

Intervjuernas genomförande 
Den första intervjun skedde i ett enskilt rum på en högskola. Ett lokalt bibliotek upplät ett 
samtalsrum för intervju nummer två. Plats och tid för intervjuerna valdes i samråd med 
mammorna för att underlätta för dem i största möjliga mån. Mamman i intervju nummer två 
hade sitt yngsta barn med sig under intervjun. Det endast några månader gamla barnet krävde 
mammans uppmärksamhet flera gånger under vårt samtal. Detta kan möjligen ha bidragit till att 
delar av hennes berättelse blev mindre uttömmande än annars skulle ha varit fallet. Innan jag 
började ljudupptagningarna informerade jag mammorna om mitt syfte samt att jag ämnade följa 
de forskningsetiska principerna uppdragna av Vetenskapsrådet (2002). De fick även ta del av 
denna information skriftligen (se bilaga 2). Den första intervjun tog c:a en timme, den andra 
intervjun c:a 50 minuter. 

I början av vårt samtal presenterade jag ett antal områden som jag önskade ta upp gällande 
förälderns erfarenheter i mötet med skolan (se bilaga 2). Dessa nedtecknade punkter låg under 
samtalet synliga för att lätt kunna refereras till. När samtalet stundtals hamnade i sidospår var de 
till stor hjälp. Thomsson (2002) framhåller att en öppen men tydlig intervjuguide ger deltagaren 
en känsla av att själv kunna påverka samtalets flöde. En god intervju kännetecknas av 
intervjuarens förmåga att agera guide anser Thomsson (2002) och refererar till Atkinson. 
Genom att hålla sig i bakgrunden och observera deltagarens behov av stöd kan intervjuaren stiga 
fram när det behövs menar hon. Min strävan under samtalen var att följa detta i största möjliga 
utsträckning. Samtidigt blev tydligt att detta är något som kräver god förberedelse och träning. 

Transkriberingens genomförande 
Bägge intervjuerna nedtecknades ordagrant, bitvis efter flera genomlyssningar, inom några 
dagar efter intervjutillfällena. Stakningar, upprepningar och grammatiska felsägningar har 
utelämnats. Jag har noterat känsloyttringar som jag anser har relevans för ordens budskap. De 
fullständiga intervjuutskrifterna omarbetades därefter till löpande text. Här skiljer sig 
förfarandet något mellan intervjuerna. Den första intervjun transkriberades en kort tid efter 
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intervjutillfället. Nära två månader förflöt sedan innan utskriften omarbetades till löpande text. 
Avbrottet mellan transkribering och överföring till löpande text kan ha förändrat min 
tolkningsförmåga. Det är troligt att tidsförloppet gav mig möjlighet att få en viss distans till mitt 
material. Samtidigt som vissa saker föll i glömska blev annat som först tycktes oviktigt, centralt. 
Arbetet med den andra intervjun skedde under en betydligt kompaktare tidsram, c:a en vecka. 
Betydelsen av de något olika förfarandena är för mig svår att bedöma. De löpande texterna 
sändes därefter till mammorna för att ge dem möjlighet att stryka eller ändra något.  Båda 
mammorna utnyttjade denna möjlighet som i samtliga fall rörde uppgifter som jag missuppfattat 
under samtalen eller under genomlyssningen efteråt. 

Tillförlitlighet 
Hartman (2003) framhåller att det måste finnas en samklang mellan material och problem i ett 
forskningsmaterial samtidigt som de data som samlas in måste vara tillförlitliga. Kravet på 
validitet anser jag vara uppfyllt då mina frågeställningar är relevanta till det insamlade 
materialet. Mitt materials reliabilitet anser jag vara något mer svårbedömt. Informanternas olika 
intressen, tid, glömska och minnesfel är faktorer som påverkar källvärdet anser Hartman (2003). 
Andreasson (2008) använder Beronius tankar och menar att det är omöjligt att radera våra egna 
erfarenheter och vi kan därmed inte ställa oss utanför vår egen sociala och kulturella situation. 
Detta innebär enligt Andreasson att vår kunskap är perspektivbunden och en fullständigt sann 
tolkning blir en omöjlighet. Det finns skilda sätt att förstå något och ”den kunskap som 
produceras blir därmed beroende av det perspektiv av vilket den är en del i” (Andreasson, 2008, 
s.61). 

Etiska ställningstaganden 
”Det kunskapsintresse som ligger bakom en vetenskaplig text måste vägas mot människors 
grundläggande fri- och rättigheter” (Hartman, 2003, s.128). Detta innebär att det är av stor vikt 
att forskaren följer de olika etiska krav som formulerats av olika forskningsorgan framhåller 
Hartman (2003). Jag har under arbetet med min undersökning eftersträvat att följa 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Det grundläggande individskyddskravet 
kan enligt dem sammanfattas i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Inför mina intervjuer informerade jag mammorna både muntligt och skriftligt (se bilaga 1+ 2) 
om mitt syfte, institutionsanknytning, uppläggning och annan, i sammanhanget betydelsefull 
information. Då jag redan innan intervjuerna hade en relation till dessa kvinnor kändes 
samtyckeskravet mycket relevant. Lundström (2007) framhåller att intervjuer med personer som 
man redan är bekant med kräver ”särskilda etiska ställningstaganden”(Lundström, 2007, s.96). 
Under inga omständigheter får den intervjuade befinna sig i någon form av beroendeställning 
till den som genomför intervjun framhåller hon.  

Mitt intervjumaterial är av känslig karaktär då det handlar barn och föräldrar i svårigheter. 
Andreasson (2008) understryker att detta kräver stor omtanke och respekt. Av nyttjandekravet 
följer att det vore otänkbart att använda mitt material i något annat ändamål. Att skydda de 
intervjuades identitet har, och har haft, hög prioritet. Innan intervjuerna tog sin början fick de 
medverkande välja fingerade namn som sedan användes genomgående under samtalen. Jag har 
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även utelämnat namn på bl.a. skolor och geografiska platser som på något sätt kan kopplas till 
de intervjuade, eller deras familjer. Ljudupptagningarna från intervjuerna har förvarats på ett 
sådant sätt att de inte varit åtkomliga för obehöriga. När min studie är avslutad kommer 
ljudupptagningarna att förstöras. I transkriberingarna, de löpande texterna och eventuellt annat 
skriftligt material är personerna avidentifierade.  

Metoddiskussion 
Det är viktigt att förstå hur det egna engagemanget samspelar med det man undersöker 
framhåller Thomsson (2002) och utgår från Alvessons och Sköldbergs resonemang. Hon 
betonar vikten av att vara medveten om sådant som gör oss självblinda och får oss att se saker 
som självklara. ”Fördomar och förförståelse ställer sig lätt i vägen för andra sätt att förstå och 
risken för felaktiga bedömningar och ovederhäftiga resultat är stor” menar Thomsson och 
refererar till Bhavnanis tankegångar (Thomsson, 2002, s.48). När jag påbörjade min studie blev 
jag medveten om att mina egna kunskaper och erfarenheter på området inte enbart var att 
betrakta som en fördel. Det fanns en risk att de skulle komma att skymma min blick. Thomsson 
betonar att det är i kontakten med andra människor som vi kan upptäcka våra egna förutfattade 
meningar. Att genomföra en undersökning på egen hand innebär enligt henne vissa risker. I 
detta avseende blev därför min handledare en mycket viktig och nödvändig resurs. 

Bägge mammorna var under intervjuerna medvetna om att jag till viss del var insatt i deras 
livssituation. Det är sannolikt att detta kom att påverka intervjusituationerna, och därmed 
resultatet. ”Den gemensamma nämnaren” som Thomsson talar om var lätt att finna, samtidigt 
som min och informanternas tidigare delade erfarenheter bidrog till en intervjusituation som 
kändes naturlig för alla parter. Att samtala med någon som är bekant innebär en trygghet 
framhåller Lundström (2007) och refererar till Johansson. ”Trygghet är en viktig aspekt när det 
gäller intervjuer som rör djupt personliga upplevelser (…) det som berättas blir rikare och mer 
utförligt…” (Lundström, 2007, s.97). 

Dalen (2002) framhåller att gemensamma erfarenheter kan göra informanterna mer öppna och 
meddelsamma i intervjusituationen samtidigt som det kan förblinda och färga forskarens syn. 
En speciell anknytning av detta slag blir då både en fördel och en nackdel. Dalen (2002) talar 
om konsten att uppnå ”Picasso-profilen”, att befinna sig både inne i och utanför rollen på en och 
samma gång. Att befinna sig ”mitt i” ger enligt Lundström (2007) en sorts ”blindhet”. Att 
definiera vad som präglar den rådande kulturen kan då bli en omöjlighet anser hon. Vikten av 
att ständigt vara medveten om denna problematik blev för mig mycket tydlig under arbetets 
gång. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

Samtalen med föräldrarna kom i huvudsak att beröra tre områden: 

• Förälderns uppfattning om betydelsen av personalens kompetens och de pedagogiska 
metoderna. 

• Tillvaratagandet av förälderns erfarenheter. 
• Samarbetets utseende. 
 

Jag kommer i detta kapitel att redovisa det resultat jag erhållit genom dessa samtal. Jag valt att 
dela upp mammornas berättelser i olika tidsperioder, d.v.s. Förskoletiden, De tidiga skolåren 
och De sena skolåren. 

Efter varje avsnitt analyserar jag materialet under Kommentarer. I min därefter följande 
slutanalys utgår jag ifrån mina forskningsfrågor. 

 

Frågeställningar / Forskningsfrågor 
 
• Hur kan föräldrar till barn med en funktionsnedsättning inom autismspektrat uppleva mötet 

med skolan? 
• Hur har föräldrarna uppfattat pedagogernas kompetens och pedagogiska metoder i mötet 

med deras barn? 
• När anser föräldrarna att deras erfarenheter har tillvaratagits? 

De intervjuade föräldrarnas bakgrund: 
Lena är i femtio-års åldern, hennes dotter Lisa, är idag 19 år. Hon fick diagnosen Aspergers 
syndrom vid 17 års ålder. 

Anna är i trettio-års åldern. Dottern Helene fick diagnosen lindrig utvecklingsstörning när hon 
var 11 år samt diagnosen autismliknande tillstånd när hon var 13 år. 

Lenas berättelse 

Lisas förskoletid  

När Lena tänker tillbaka på Lisas förskoleår så minns hon en underbar tid som samtidigt var 
mycket arbetsam och tålamodsprövande för människorna i Lisas omgivning.  Lisa var mycket 
intensiv och utlevande med en vilja av järn.  
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Lena (…): Hon var ju världens jobbigaste unge, och enormt viljestark och 
konsekvent och fullständigt omöjlig att få att göra någonting, att samarbeta helt 
enkelt. Och intensiv och för nära, för närgången i kontakten med dom flesta. Hon 
älskade och hatade och tyckte och ville på ett sånt sätt att det var helt utarmande.  

Personalen på förskolan uppfattade henne som ”jättesmart, jättehärlig, men jättejobbig” berättar 
Lena. Men att Lisas svårigheter skulle bottna i någon form av funktionsnedsättning diskuterades 
aldrig. Här var föräldrarnas och förskolepersonalens bild av Lisa samstämmig. 

Lena (…) Ja, vi var jätte-överens, men att det skulle vara något fel på henne, den 
diskussionen fanns aldrig. Alla älskade henne för hon var så mycket, men härligt 
mycket.  

När dottern skulle flytta från dagis till skolan minns Lena att det kom ner en kvinna från skolan 
som hon kände sen tidigare och tyckte bra om till dagiset, ”bara” för att prata om Lisa.  Hon 
försäkrade att allt skulle bli ”jättefint”.  

Lena (…): och då förstod jag och blev väldigt glad, och tänkte vad skönt, då 
kanske skoltiden bli lite mera… 

Tillsammans hoppades de att Lisa ”var på väg mot någon slags mognad”. 

Kommentar  

Lenas dotter Lisa tycks stundom pröva personalens tålamod ordentligt, men hon uppmanas trots 
detta att få vara som hon är, ”alla älskade henne”. Det finns ingen antydan till särbehandling av 
Lisa på grund av hennes svårigheter och förskolepersonalen hade inget behov av att förklara 
Lisas beteende med brister i hennes personlighet. De är trygga i vetskapen att de kan 
tillhandahålla en miljö där Lisa kan utvecklas på sina egna villkor. Inför övergången till skolan 
görs extra ansträngningar för de barn som har ”speciella besvär”. Detta kan tolkas som att det 
var viktigt från skolans sida att få en uppfattning om den blivande eleven för att kunna kartlägga 
dennes förmåga till anpassning. 

Lisas tidiga skolår 

Under de tidiga skolåren hade Lisa en mycket tolerant och förstående lärare som Lena menar 
alltid agerade mycket professionellt. Föräldrarna upplevde att hon stod på deras sida när det 
uppstod problem och de hade en väl fungerande kommunikation. Att dottern skulle ha 
svårigheter som behövde utredas diskuterades aldrig. 

Lena (…): Jag ser fortfarande ljust på den här tiden, så kan jag säga. Trots att den 
var så helvetisk, så ser jag ljust på den, jag hade någon att prata med. Jag hade 
någon jag kunde gråta ut hos och bara säga att det är jättejobbigt, och hon försökte 
alltid säga att Lisa är smart och det här kommer att gå bra, och hon tröstade mig.  

Lena kunde vila i vetskapen att Lisa är älskad. Läraren sa ofta till Lena ” Kom ihåg, Lisa är min 
favorit sa hon, men hon är jättejobbig”. 

Lärarens empatiska förmåga blir ett stort stöd för Lisas föräldrar men Lisa får inte den hjälp som 
hon är i så stort behov av. I efterhand har läraren medgivit till föräldrarna att hon vid denna 
tidpunkt saknade många viktiga kunskaper. Hon förstod därför inte omfattningen av Lisas 
svårigheter eller insåg att hon behövde begära hjälp och stöd från annan skolpersonal. Insikten 
om problemet fanns, men de pedagogiska metoderna saknades. När Lisa inte vill lära sig att 
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skriva skrivstil ”då måste hon inte” ansåg läraren i all välmening. Lena betonar att Lisa hade 
behövt specialpedagogik, då skulle hon ha fått en möjlighet att gå undan ibland, samtidigt hade 
läraren fått avlastning. 

Lena (…): Det är ju bl.a. Lisas sociala kompetens som brister. Det var en stor 
klass, det blev väldigt rörigt omkring henne. När Lisa blev som argast så blev det 
som en vulkan. 

Kanske funderar hon, hade dottern mötts med en större förståelse om hon hade haft en diagnos. 

Lena (…): Jag har ofta tänkt, fanns det några specialpedagoger på den här skolan?  
Det antar jag att det fanns, men dom såg ju aldrig när Lisa var dålig, inte på 
högstadiet heller. 

När elevvården på dotterns skola inte fungerade sökte föräldrarna på eget initiativ hjälp på PBU, 
första gången var när Lisa gick i årskurs fem. Även här saknades kunskaper om Lisas 
funktionsnedsättning. Lena anser att de var helt oförstående inför hur Lisa hade det och de 
kunde inte ge någon förklaring till varför Lisa mådde så dåligt. Istället fick de råd om att det bör 
finnas tydligare regler i hemmet och att dottern måste lägga ner mer tid på läx-läsningen.  

Lena (…): Det var snarare på PBU som man upplevde att dom tyckte att vi var 
idioter. Det här med ”om hon sitter vid datorn i tre timmar så ska ni stänga av efter 
en timme och tala om att hon ska göra läxorna. ”Då var vi tvungna att tala om att 
det går inte.” 

Läget i skolan var enligt Lena mycket kaotiskt. Klassen var stor och orolig och Lisa fick ingen 
möjlighet att öva upp sin koncentration och uthållighet. Det var tydligt att Lisa var som Lena 
själv uttrycker det, i stort behov av ”ego-förstärkning”. 

Lena (…): Det var så att om man satt med henne och talade om att det går jättebra, 
lät henne leda, så gick det mycket bättre. Hade jag haft den hjälpen från skolan, och 
den insikten om att hon behöver lite stöd, hade hon för det första mått mycket 
bättre, och vägen mot en diagnos hade varit lättare. 

Istället skapades mer och mer utanförskap. Lisa hade inga vänner och stämningen i klassen var 
mycket hätsk, bland både barn och föräldrar. Lärarens oförmåga att skapa en lugn och trygg 
miljö i klassen får stora konsekvenser för Lisa. Hennes självkänsla får kraftiga törnar i en för 
henne mycket ogynnsam skolmiljö som hon inte har någon möjlighet att undvika. I det otrygga 
gruppklimatet härjar misstänksamhet och skuldbeläggande. Lisas svårigheter i det sociala 
samspelet blir mycket tydliga, själv anser hon att problemen är av extern karaktär. 

Lena (…): Sen fick vi veta av läraren att alla föräldrar hade sagt att i sexan vill vi 
inte att vårt barn går i samma klass som Lisa. Jag vill tala om det för er sa hon. Och 
Lisa hade sagt samma sak. Jag vill inte gå med dom, dom är idioter. Jag vill gå i en 
klass där jag inte känner nån, jag vill starta om. 

Kommentar 

Lisas lärare under de tidiga skolåren blir mycket betydelsefull för Lena, sin oerfarenhet till trots. 
Hon bekräftar Lena som förälder genom att visa förståelse för Lisas behov och Lenas svåra 
föräldrauppgift. Lena upplever att läraren, till skillnad från de flesta andra i hennes omgivning, 
tog sig tid att lyssna. Hon lyckas genom sin empatiska förmåga dämpa föräldrarnas oro vad 
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gäller Lisas svårigheter. De har hela tiden ett hopp om att svårigheterna skall växa bort eller 
mildras.  

Skolans okunnighet rörande neuropsykiatrisk problematik samt en oförmåga att verkligen 
lyssna på föräldrarna leder familjen vidare till PBU. Även där möts de av okunskap och 
välmenande, men felriktade råd av pedagogisk karaktär. Att datorn är ett värdefullt redskap som 
rätt använd kan ge Lisa ett stort utbyte och även användas i träningssyfte förbises helt. Lenas 
uppfattning är att man gör bedömningen att de som föräldrar inte till fullo har förstått sin 
föräldraroll och att det finns brister i deras uppfostringsmetoder. 

För Lena är dotterns behov tydliga, men reaktionen från skolan uteblir. Ingen tycks se eller 
förstå hur svårt Lisa har det. Genom att arbeta med skoluppgifterna hemma tillsammans med 
Lisa försöker föräldrarna mildra hennes svårigheter. Men de saknar mandat för detta från 
skolan, vilket gör dem osäkra. Det är mycket viktigt att föräldrar känner att det finns ett 
samarbete med skolan. Lena känner sig utlämnad och detta påverkar i sin tur Lisas upplevelse 
av skolan. I det otrygga gruppklimatet i klassen blir det legitimt att söka efter syndabockar. 
Lisas problem i det sociala samspelet gör henne mycket utsatt. Hon kan inte se sina egna 
svårigheter.  

Lisas sena skolår 

Lena berättar att skolan hade en bild av Lisa som ”världens gladaste, men visserligen himla 
jobbig tjej”. Men, Lisa mådde allt sämre under de senare skolåren. I årskurs nio blev hon till slut 
sjukskriven.  Skolan var mycket förstående. Kunskapsmässigt var det inga problem, hon var 
klar med alla kurser.  

Lena (…): Vi möttes av jättestor förståelse från skolan. Skolan är en av Stockholms 
mest välrenommerade med priser och annat, men dom har aldrig pratat diagnos 
eller stöd eller någonting. Dom har enbart varit stöttande, ”det kan vi fixa, det ska 
vi göra”. Men inte pedagogiskt, utan mer Lisa som person. 

Förståelsen för att hon mådde dåligt fanns men de hade inte kompetensen som krävdes för att 
kunna hjälpa Lisa. Det finns, anser Lena, en stor okunskap gällande neuropsykiatriska 
svårigheter och hennes erfarenhet från dotterns skoltid visade henne att många skolor saknade 
kontakt med både skolpsykolog och skolkurator. De skolkuratorer hon har träffat har inte haft 
erfarenhet eller kompetens av det slag hon skulle ha önskat.  De har varit kunniga menar Lena, 
men på andra områden. 

Lena (…): Dom har varit väldigt organisatoriskt inriktade, mobbning och sånt. 

I skolan ansträngde sig Lisa till det yttersta för att dölja sina svårigheter, men hemma var det 
smärtsamt tydligt för familjen hur dåligt Lisa mådde. Lena berättar att hon har sparat brev från 
Lisas högstadietid där hon beskriver dottern som ”fullständigt suicidal”. Men ingen tycktes 
uppmärksamma det allvarliga läget. Lena tog många nya kontakter i sina försök att få hjälp. 
Hon möttes av en omgivning som var oförmögen att agera, handlingsförlamad av sin ovilja att 
förstå och tolerera det som inte anses normalt. 

Lena (…): Jag bad om att skolkuratorn skulle prata med henne, jag var till 
skolläkaren med henne, nej, ingenting, inte något. Ingen på detta jordklot har hållit 
på som jag har hållit på med att försöka hitta vad det är för problem med vårt barn, 
och inte skolan varit mig behjälplig någonsin.  
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Under Lisas senare skolår och gymnasietid uppstod flera svåra konflikter mellan Lisa och olika 
lärare. Lena berättar att detta fick stora återverkningar för familjen när Lisa gick på gymnasiet. 
Familjen upplevde att de var mycket illa omtyckta, hon använder ordet ”hat”. Hon tror själv att 
förklaringen låg i Lisas avvikande beteende, att hon vägrade att inordna sig i ledet. Det fanns en 
rädsla för att det kunde få återverkningar på skolan och skolans kvalité.  

Lena (…): Hon tog kraft kan man väl säga då. Och en skola som räknar örena, och 
inte har lust att lägga pengar, resurser på någonting. Jag fick veta att jag inte fick 
komma dit, jag fick inte prata med rektorn utan kommunicera via mail, det var 
jättetungt. 

Att betrakta Lisa som avvikande legitimerade skolans agerande. Felet låg hos Lisa. Med sorg 
minns Lena att Lisa, efter att ha stängts av från skolan av rektorn, rymde hemifrån för att få vara 
i skolan. 

Lena (…): Att det finns en drivkraft i barns vilja att gå i skolan, det ska vi aldrig 
ifrågasätta. Barn som är skoltrötta, det är inte deras fel, det är skolans fel. Barn som 
inte lär sig, det är inte deras fel, det är skolans fel. Alla barn vill lära sig. Alla barn 
vill lära sig att vara med i ett kollektiv. 

Lena understryker att hon har haft sin andra dotter i en skola där samarbetet mellan hem och 
skola fungerat mycket bra.  Där var det självklart att se föräldrarna som en värdefull resurs. Att 
skolan ser föräldrarna som vuxna kunskapsbärare med vilka man ständigt utvärderar är viktigt 
enligt Lena. Då är man överens om var barnet ligger i utvecklingen och man vet som förälder 
vad man kan göra för sitt barn. Lena föreslår att skolan skriver till föräldrarna.  

Lena (…): Skriv: så här går det just nu, det här händer i klassen, det här bekymrar 
mig, det här gör mig glad.  

När problem uppstår måste föräldrarna informeras och ges tillfälle att kommentera och förklara 
framhåller Lena. Det finns ett sätt att lämna föräldrarna därhän i Sverige menar hon, vi är 
experter på att nedvärdera föräldraskapet. Hon berättar att i Lisas fall fick initiativet till kontakt 
med skolan hela tiden komma från föräldrarna. 

Lena (…): I tio fall av tio är det jag som har skrivit eller ringt eller varit i skolan 
och hört mig för. 

När föräldrarna framförde olika synpunkter till skolan och hänvisade till sina erfarenheter 
gällande Lisas behov var det ofta förgäves berättar hon. 

Lena (…): Dom har lyssnat, men eftersom dom inte haft.., om man uttrycker sig i 
bildspråk; dom visste inte i vilken påse dom skulle stoppa den här kunskapen som 
vi hade. 

Lena berättar om en omgivning som uppfattade familjen som pålitlig och intressant. De var som 
Lena uttrycker det, ”ingen problemfamilj”. Lena var genom sitt arbete väl respekterad och 
omtyckt i området där de bodde.  

Lena (…): Alltså har jag varit intressant, det har varit intressant att prata med mig. 
Jag är påläst och vill mycket. Jag har varit en förälder som det har varit kul att 
träffa med ett besvärligt barn. Och ändå, att tänka sig att någon skulle ta mig i 
handen och säga att nu sätter vi oss ner och pratar.. 
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Lena upplevde att omgivningen fick allt svårare att förstå Lisas problematik, och därmed hela 
familjen. De sociala relationerna blev ansträngda. Detta ändrades då Lisas svårigheter i ett 
mycket akut skede till slut blev utredda och hon i samband med detta fick en diagnos. När Lisas 
beteende blev uppmärksammat, kartlagt och förklarat av experter erbjöds föräldrarna och 
omgivningen en förklaring till Lisas annorlunda beteende. 

Lena (…): Ja, innan diagnosen så var det fel på oss, vi var för slappa, för snälla och 
så vidare. Allt ifrån grannar och…vi har inte haft något umgänge. 

Kommentar 

I skolan lyckas Lisa dölja hur dåligt hon mår. Detta blir istället tydligt i hemmiljön där hon 
känner sig trygg.  Skolan säger sig ha stor förståelse för att Lisa har problem, men man anser 
inte att hennes svårigheter är av sådan karaktär att det krävs ett ingripande från skolans sida. Att 
det vid denna tidpunkt saknas viktiga kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
får naturligtvis betydelse i sammanhanget. I sin oförmåga att hjälpa Lisa spelar skolan ut ett 
säkert kort, de lägger fokus på Lisas ämneskunskaper. De kan därigenom visa att eleven Lisa 
har nått kunskapsmålen och att skolan har fullföljt sitt uppdrag. 

Att som förälder vara kunnig och vältalig är ingen garanti för att omgivningen ska ta sig tid att 
lyssna och förstå. En förälder med ett barn som inte anpassar sig till de krav som ställs kan 
komma att upplevas som ett hot mot skolan. Familjen kommer därför att betraktas i detta ljus, 
mer eller mindre medvetet. Lenas upplevelse av att ingen hade tid att lyssna kan tolkas som en 
okunskap hos människor. ”Dom visste inte i vilken påse dom skulle stoppa den här kunskapen 
som vi hade.” Lena beskriver en känsla av att vara övergiven. Denna känsla är troligen mycket 
stark även hos dottern. Att få uppleva gemenskapen med kamraterna blir en mäktig drivkraft för 
Lisa. 

Genom de erfarenheter Lena har från sin andra dotters skoltid har hon skapat sig en uppfattning 
om skolors olika sätt att se på föräldrar. Under döttrarnas år i skolan har hon betraktats både 
som en belastning och en värdefull resurs. Att se föräldern som en tillgång är troligen lättare när 
barnets skolgång är befriad från allvarligare problem.  

Lena berättar om en omgivning som inte vågade närma sig familjen innan de fick en förklaring 
till Lisas svårigheter. Det visar att det finns en rädsla för det avvikande, en rädsla som 
undertrycker vår empatiska förmåga. När Lisa får en diagnos blir lättnaden därför stor hos 
föräldrarna. De får en känsla av upprättelse och omgivningen kan ges en förklaring som är 
socialt acceptabel. 
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Annas berättelse 

Helenes förskoletid 

Det stod tidigt klart för Helenes mamma Anna, att dottern hade svårigheter i umgänget med 
jämnåriga. På förskolan valde man att bemöta detta med olika strategier. 

Anna (…): Då var hon bara 3 1/2, den förskolechefen ville liksom släta över, vi 
hade ett utvecklingssamtal. En annan i personalen var småirriterad och hade ett 
konstigt förhållningssätt, hon fräste till: ”Ja men hon kan inte leka!” Då fick jag 
taggarna utåt och tänkte att de kunde ha lagt fram det på ett annat sätt och pratat 
om sina farhågor och kommunicerat. Istället blev det att jag ville få det ifrån mig. 

Anna tyckte att personalen saknade kunskap för att kunna vara ett stöd för Helene. 

Anna (…): Sen är det ju ganska längesen så de hade väl inte kunskap, men man 
hade ju kunnat prata om det på ett annat sätt. Tankar hade väckts och man hade 
börjat fundera hur man kunde hjälpa henne. 

Kommentar 

Annas minnen från förskoletiden präglas av känslan att personalen på förskolan ansåg att det var 
något fel på dottern då hon inte klarade av samvaron med de andra barnen. Förskolechefen 
valde att ignorera problemet, kanske av rädsla att såra, kanske av bekvämlighet, kanske av 
okunskap. Anna känner sig anklagad och intar en försvarsställning. Hon undrar om det är 
hennes förmåga att vara en god förälder som ifrågasätts. Förskolepersonalens förhållningssätt 
vittnar om bristande kunskap och rädsla. De har inte de rätta verktygen för att kunna bemöta 
Anna och hennes dotter på ett kompetent sätt. Istället skapas destruktiva cirklar av otrygghet 
och ifrågasättande som blir hindrande för alla parter. 

Helenes tidiga skolår 

Anna berättar att Helene hade en lärare på lågstadiet som trots många år i läraryrket inte såg 
hennes svårigheter. Det saknades en förståelse för Helenes nedsatta förmåga i det sociala 
samspelet, en förståelse för att detta var något som hon inte rådde över. När Helene ibland under 
lågstadietiden vägrade att gå till skolan fann Anna ibland egna lösningar som inte alltid gillades 
av skolan 

Anna (…): Jag vet att jag skickade med Helene en ”free-style” och då tyckte 
lärarna att det gjorde henne ännu mer osocial, men jag fick ju knappt iväg henne till 
skolan. Det var jättesvårt.  

Det fanns, menar Anna, ett outtalat krav på att det sociala samspelet skulle fungera.  

Anna (…): De (barnen) fick fylla i ansiktsuttryck på olika gubbar, vad de tyckte 
om olika saker och så pratade vi runt det. Jag kommer inte ihåg att läraren föreslog 
lösningar, utan där kändes det mer som.., inte anklagad, men ändå. Det var 
någonting som skulle fungera bara, det sociala samspelet skulle fungera. 

Anna finner det mycket förbryllande att Helenes svårigheter inte uppmärksammades. Hon 
framhåller att vid denna tidpunkt var autism en inte helt okänd funktionsnedsättning och Helene 
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hade ju även svårigheter på det kognitiva planet. Helenes lärare tycktes detta till trots, inte se 
eller förstå hennes egentliga svårigheter. 

Anna (…): I efterhand var jag väldigt förvånad att hon inte ändå, jag menar, 
autism, det fanns ju ändå som en diagnos. Jag var förvånad för hon var ju 
kompetent, att hon inte uppmärksammade på något sätt, eller att hon hade en 
utvecklingsstörning. 

Anna funderar över andra orsaker till att Helene hamnade i skymundan. 

Anna (…): Ja, sen kan det ha varit att hon var som de säger om tjejer, de tysta och 
lugna. Sen var det en kille i klassen samtidigt som var väldigt utåtagerande och 
kunde inte sitta still och det blir ju en helt annan sak, det förstår man ju också. 

Mellanstadietiden minns Anna som ”stökig”. Många av eleverna i Helenes klass hade 
svårigheter och lärarna ansträngde sig för att bemöta dessa anser Anna. Helene erbjöds bl.a. 
hörselkåpor för att kunna jobba mer ostört men dessa fungerade inte då de gjorde att hon kände 
sig utpekad. När det uppstod svårigheter runt Helene minns Anna att det var hon och Helenes 
pappa som fick ta initiativ till lösningar.  

Anna (…): Sen tror jag det var i fjärde klass när vi höll på med utredningen på 
barnläkarmottagningen, jag kände då när vi satt hemma och tragglade med saker att 
vi kan omöjligt komma ifatt de andra, det går inte.  

Anna anser ändå att skolan har lyssnat på henne som förälder. Det hölls åtgärdsmöten på 
mellanstadiet med resurspedagog, lärare och skolsköterska. Vid dessa tillfällen fick Anna 
möjlighet att lägga fram sin syn på Helenes svårigheter och hon upplevde att de lyssnade. 

Anna (…):Ja, det gjorde dom och den här resurspedagogen, när hon (Helen) sa att 
hon ville ta livet av sig, menade att det här måste de ju lösa på något sätt. 

Anna kan idag känna sorg över att Helene inte fick hjälp tidigare men hon är mycket medveten 
om att en diagnos även kan få negativa konsekvenser. 

Anna (…): Samtidigt tror jag på ett sätt att det har varit bra att hon inte fick 
diagnos så tidigt. Hon har utsatts för vissa saker som jag ändå tror är bra, gått i 
vanlig skola. Jag har hört om andra som har gått i särskola från första klass, och 
inte har så bra erfarenheter. Det känns som de kanske har underpresterat. På det 
sättet känns det ändå bra, även om det har varit jobbigt för henne socialt och hon 
har mått dåligt. 

Kommentar 

Till Anna, Helenes mamma, förmedlas klart och tydligt skolans roll som social fostrare av både 
barn och förälder. När svårigheter uppstår blir det tydligt att skolan har tolkningsföreträde i 
mötet med hemmet. Som förälder förväntas Anna att rätta in sig i ledet. Skolan ser inte Helenes 
funktionsnedsättning utan väljer att lägga förklaringen till problemen i föräldrarnas oförmåga 
till social fostran. När Annas upptäcker att Helene mår bra av att vissa stunder vara ensam och 
lyssna på musik menar läraren att detta kan förvärra Helenes svårigheter. Någon hänsyn till 
Helenes behov tas inte.  

I Helenes klass finns flera elever som behöver extra stöd. Detta kan ses som en förklaring till att 
läraren tvingas göra prioriteringar och att Helene därmed hamnar i skymundan. Hennes 
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svårigheter är inte av den arten att arbetsron i gruppen påverkas. Tysta, inåtagerande flickor blir 
ofta förbigångna i skolan. När Helene så småningom erbjuds stöd och hjälp känner hon sig 
utpekad. Kanske har hennes funktionsnedsättning bidragit till att hon stundtals upplever sig 
avskärmad från de övriga i gruppen. Hon kämpar därför hårt för att passa in och är mycket 
känslig för särbehandling i vilken form det än må vara. 

Liksom Lisas föräldrar, försöker Helenes föräldrar kompensera för bristerna i skolmiljön genom 
att arbeta med dottern hemma. Detta blir en omöjlig uppgift då svårigheterna inte enbart rör 
hennes inlärningsförmåga, utan även är av psykosocial karaktär. Helene mår mycket dåligt. 
Skolan gör till slut bedömningen att svårigheterna är av sådan omfattning och karaktär att det 
inte går att hjälpa henne i den vanliga skolan. Hon flyttas därmed över till särskolan.  

Det blir tydligt att Anna brottas med många motstridiga känslor kring Helenes förhållandevis 
sena diagnos. Anna försöker se det positiva i en i övrigt svår livssituation.. Hon lyfter därför 
fram de fördelar Helenes sena inskrivning i särskolan kan ha haft. 

Helenes sena skolår 

I sjätte klass började Helene i särskolan. Anna minns att det gav henne en känsla av trygghet 
som hon inte haft tidigare.  

Anna (…): Där kan man verkligen ta sig tid.. Man kan ringa, man har telefon i 
klassrummet, man kunde verkligen få kontakt. Det är en enorm skillnad. Jag hade 
känt mig väldigt otrygg annars. 

Under Helenes första år i särskolan kände Anna att den pedagogiska kompetensen hos 
personalen ofta saknades, men det fanns ändå en öppenhet för ny kunskap.   

Anna (…): De kunde ju låta någon sitta och jobba enskilt och lite lugnare, men det 
gör ju så många, så det var nog låg kompetens där redan från början. Sen vet jag att 
de försökte med sociala berättelser så de var benägna att pröva. 

Under högstadietiden på särskolan blev den ökade personaltätheten mycket positiv för Helene. 
Lärarassistenten kunde periodvis rikta in sig på Helene och hennes svårigheter. Anna kände att 
dottern blev sedd. Men även under dessa år tycks inte Anna vara helt övertygad om att de 
pedagogiska metoderna var optimala för Helene. Hon menar att de förstod dottern bra, men 
uttrycker samtidigt en viss tvekan. 

Anna (…):  Då är det de här pedagogiska metoderna, att man kunde ha hjälpt henne 
bättre. Hon är ju väldigt duktig i vissa ämnen. Men det här att komma igång, det 
har dom väl uppmärksammat…? Sen det här att hon behöver hjälp, men hon räcker 
inte upp handen för att visa detta, och det har dom väl märkt…? 

Kommunikationen mellan skolan och hemmet beskriver hon som god under de senare åren av 
Helenes särskoletid. Specialläraren hade många års erfarenhet bakom sig. 

Anna (…): Läraren på särskolan var mycket bra, hon var rak och beskrev problem 
och elever och sådant som hänt och svårigheter utan att linda in. Det kändes som vi 
fick en bra kontakt. 

Samtidigt blev det tydligt menar Anna, att det var lättare för läraren att uttrycka saker som var 
av en känsligare natur än det var för föräldrarna. 
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Anna (…) Det tycker jag hon (läraren) var bra på, och inte att man tänkte så här att 
nu sa hon för mycket. Jag kunde tänka så själv, att jag skulle ha sagt allt det där.  

Den tätare kontakten mellan hem och skola innebar inte att föräldrarna upplevde att man 
lyssnade på dem. Anna berättar om ett tillfälle när hon uttrycker en önskan om att Helene ska få 
sitta mer avskilt och arbeta eftersom hon blir så lätt distraherad. Från skolans sida menade man 
att detta var svårlöst då det rådde stor lokalbrist på skolan. 

Anna (…): Det jag känner spontant, inte i en viss situation, utan i läroplanen där 
man säger att man ska ta tillvara synpunkter och hur skolan fungerar, där har man 
inte fått mycket möjlighet att ventilera vad man tycker si och så, utan dom kör ju 
sitt race. 

Anna känner en viss frustration över dotterns skolgång och hennes möjligheter att som förälder 
vara med och påverka. Hon undrar om hon har missförstått allt prat om föräldrainflytande. 

Kommentar 

När Helene börjar i särskolan är Anna mycket glad över den trygghet hon nu kan känna. Hon 
vet att någon alltid finns till hands, någon som vakar över dottern. Men hon blir gradvis 
medveten om att denna känsla har ett pris. Anna upplever att den pedagogiska kompetensen ofta 
är bristfällig. Det händer att pedagogerna välkomnar nya idéer och tankesätt vilket är viktigt, 
men det räcker inte ända fram.  

Under Helenes senare skolår blir den stora personaltätheten mycket positiv för Helene. Hon får 
snabbt hjälp och stöd när svårigheter uppstår. Hos Anna finns dock fortfarande en oro över att 
Helene, trots uppmärksamheten, inte får en undervisning som kan lyfta henne i lärandet.  Hon 
upplever att Helene hålls tillbaka kunskapsmässigt. Anna undrar om orsakerna till detta kan 
sökas i personalens utbildning och den roll som särskolan av tradition innehar. Här prioriteras 
trygghet och omhändertagande. 

Anna anser att kommunikationen med läraren är god men det ojämna maktförhållandet blir ändå 
tydligt. Hon får en känsla av att det inte möjligt att uttrycka synpunkter och åsikter på ett 
rättframt sätt, det är förbihållet läraren. Helenes lärare har en lång yrkeserfarenhet. Det ger 
henne kunskap och kompetens, men även maktposition som blir tydlig i mötet med föräldrarna. 
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Slutanalys 

Hur kan föräldrar till barn med en funktionsnedsättning inom 
autismspektrat upplevt mötet med skolan? 

Lärarens empatiska förmåga blir den faktor som får störst betydelse i Lenas och Annas möte 
med skolan. För Lena kommer detta under Lisas tidiga skolår att bli viktigare än den faktiska 
kunskapen om Lisas funktionsnedsättning. Den lärare som lyckas inge hopp och stärka henne i 
en svår föräldrasituation är ung och oerfaren, men hon visar förståelse och lyhördhet inför 
föräldrarnas behov. Avsaknaden av en person som lyssnar och förstår blir en otrygghet för 
Anna. Skolan har inte förmåga att stödja Anna i hennes föräldraroll utan ställer krav på att 
Helene ska fungera socialt. De sänder ett tydligt budskap om att detta är föräldrarnas ansvar. 
Genom att träna hemma kan Helene lära sig att hantera skolmiljön. Efter Helenes inskrivning i 
särskolan ökar förståelsen för hennes svårigheter. Här prioriteras omhändertagande och skydd 
från en hård verklighet. Under Lisas senare skolår möts också Lena av brist på förståelse för 
dotterns svårigheter och krav från omgivningen. Det blir tydligt att skolan inte har kunskap och 
kompetens att hantera Lisas funktionsnedsättning. Problemet förläggs på individnivå. Även 
PBU saknar relevanta kunskaper. Där betraktas Lisas problem som ett resultat av inadekvata 
och inkonsekventa uppfostringsmetoder. Familjen känner sig utpekad och ifrågasatt och tvingas 
inta en försvarsställning vilket till slut bidrar till att Lisas blir alltmer isolerad i takt med att hon 
mår allt sämre. Under Lisas skoltid uppkommer flera svåra konflikter som med en god 
kommunikation mellan hem och skola hade kunnat undvikas eller mildras. 

Hur har föräldrarna uppfattat pedagogernas kompetens och 
pedagogiska metoder i mötet med deras barn? 

Bristfälliga kunskaper gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sätter sin prägel på 
Lisas och Helenes skolgång, något som i sin tur får konsekvenser för de pedagogiska 
metoderna. Flickornas föräldrar försöker kompensera för dessa brister. De lägger ner tid och 
kraft på att arbeta med flickorna i hemmet, något som i längden blir fruktlöst då problematiken 
är mycket komplicerad och djupgående hos dem bägge. Lisas och Helenes olika skolformer 
sätter stark prägel på deras senare skolår. Lisa möter ingen förståelse inom den vanliga 
grundskolan för de svårigheter hon har. Hon förväntas anpassa sig till de fastställda reglerna och 
kraven. Följderna blir hårda när hon misslyckas. Helene tillhör p.g.a. sin utvecklingsstörning 
särskolan. Här möts hon av förståelse och trygghet men hos pedagogerna finns en bristande 
kompetens. Det får konsekvenser för de pedagogiska metoderna och i slutändan, hennes lärande 
och självkänsla. 

När anser föräldrarna att deras erfarenheter har tillvaratagits? 

Anna och Lena upplever att skolan stundtals har lyssnat på dem som föräldrar, men man har inte 
vetat hur denna kunskap skall användas. Båda mammorna anser att det har saknat både 
kompetens och vilja. Anna efterlyser en lyhördhet från lärarens sida när hon med dotterns bästa 
för ögonen har uttryckt vissa synpunkter eller lagt fram olika förslag. Hon ser att Helene genom 
sin ”free-style” får de stunder av avskärmning från skolmiljön hon så väl behöver. Detta möts 
med oförståelse från skolan som därmed även ifrågasätter Annas duglighet som förälder. Inte 
heller Lena ger något tydligt exempel på att hennes kunskaper om dottern och hennes 
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svårigheter har getts en större betydelse i något sammanhang. Lisas tid framför datorn avfärdas 
som olämplig av de professionella, till synes utan någon närmare reflektion. Som goda fostrare 
förväntas Lisas föräldrar följa de råd de får. Ingen hänsyn tas till det faktum att de som föräldrar 
har god kunskap om sin dotter och hennes behov. I skolans möte med dessa familjer blir skolans 
uppfattning om problemen den riktiga och giltiga, den har tolkningsföreträde. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att belysa hur föräldrar till barn med funktionsnedsättningar inom 
autismspektrat har upplevt mötet med skolan. Dessutom vill jag undersöka hur dessa föräldrar 
har uppfattat pedagogernas kompetens och pedagogiska metoder i mötet med deras barn. Ett 
ytterligare syfte är att bidra till en ökad förståelse för föräldrarnas situation när barnet har en 
funktionsnedsättning, samt, att undersöka hur lärare kan samarbeta med föräldrar utifrån 
delaktighet. 

Tre centrala begrepp 
Begreppen Empati, Kunskap och Samarbete växte fram under arbetets gång som direkta svar på 
mina frågeställningar. Jag ska här kort redogöra för dessa begrepp och sätta in dem i studiens 
sammanhang. Jag kommer därefter att diskutera resultatet av min undersökning med 
utgångspunkt i de olika frågeställningarna.  

Empati 

Enligt Cullberg (2006) betyder empati ”…förmågan att utifrån vad en annan människa säger 
och hur hon beter sig kunna få en realistisk förståelse för hennes inre känslor och upplevelser” 
(2006,s.160). Andersson (2004) har funnit att en orsak till konflikter mellan föräldrar och lärare 
är en bristande respekt för varandras verkligheter. Det leder till negativa möten där det uppstår 
en kamp om vems bild som är den sanna menar hon. Andersson använder Humberto Maturanas 
resonemang, och menar att det finns en inneboende logik i alla handlingar. Men, den är svår att 
se när vi inte kan förstå den andre personens verklighet. Det är ”…frestande att tänka i termer av 
rätt eller fel, sant eller osant när vi möter andra människor som upplever en annorlunda 
verklighet än vår egen” (Andersson, 2004, s.49). För lärare och övrig skolpersonal som i sitt 
arbete verkar i nära kontakt med människor är den empatiska förmågan en förutsättning för en 
god yrkesutövning. Annas berättelse vittnar om den svåra känslan av att vara ifrågasatt som 
förälder. Hos Lena framkallar den unga lärarens förmåga att lyssna och förstå henne och 
dottern, positiva känslor som ger henne kraft när livet känns tungt. 

Kunskap 

Att det finns en brist på kunskap gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
framkommer tydligt i både Lenas och Annas berättelser. (Hur neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar kan eller bör förstås har debatterats livligt under senare år och jag 
kommer inte att närmare kommentera detta här.) Skolans okunskap bidrar till att döttrarna inte 
får en för dem anpassad pedagogik. Lisa tar sig igenom både grundskola och gymnasium innan 
hon möter förståelse för sin funktionsnedsättning. För Helene leder skolans bristande insikt i 
hennes svårigheter till en inskrivning i särskolan i årskurs sex. Men, även där kan den rådande 
pedagogiken ifrågasättas vad gäller hennes möjligheter att inhämta kunskap. Lundström (2007) 
talar om vikten av att erbjuda lustfyllda miljöer där goda möten och ett gott samspel möjliggörs. 
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Vi måste menar hon ”…skapa gynnsamma förutsättningar så att de förmågor som finns kan 
växa och utvecklas” (2007, s. 244). Detta blir endast möjligt genom kunskap.  

Samarbete 

Andersson (2004) har funnit att samarbetsproblem mellan hem och skola tenderar att uppstå när 
barnet får skolsvårigheter. Hon konstaterar att upplevelsen av bemötandet skiljer sig markant 
mellan föräldrar beroende på vilken roll barnet har i klassen. ”Föräldrarna upplever skillnad i 
respekt beroende på om de är mamma till en duktig skolelev, som anpassar sig i skolan, eller till 
en elev som har skolsvårigheter eller har svårt att anpassa sig eller blir utsatt för mobbning” 
(Andersson, 2004, s.210). Lärarnas attityder till föräldrarnas kompetens är enligt Andersson 
(2004) en viktig förutsättning för samarbetet mellan hem och skola. Lundström (2007) varnar 
för frestelsen att stiga in i en expertroll vilket skapar hinder för mötet. Genom att betrakta 
föräldrar som experter på sina barn blir det möjligt för den professionelle att minimera känslan 
av asymmetri i mötet dem emellan (Lundström, 2007). Andersson (2004) framhåller att då först 
möjliggörs ett verkligt möte mellan två likvärdiga parter. Lena inbjuds under Lisas förskoletid 
till ett samarbete som blir givande för både familjen och förskolepersonalen. Anna får under 
Helenes skoltid uppleva en skola som till stor del inte tycks inse värdet av att samarbeta med 
föräldrar.  

Föräldrarnas upplevelse av mötet med skolan 
när barnet har en funktionsnedsättning. 
Lenas och Annas möten med skolan skiljer sig i flera avseenden, men vid en närmare 
granskning framträder även många likheter. Bägge mammorna i min undersökning framhåller 
vikten av att det finns någon på skolan som förstår och stöttar familjen när barnet får problem. 
Bronfenbrenners utvecklingspsykologiska teorier blir mycket användbara när vi ska försöka 
förstå Lenas och Annas erfarenheter. Vikten av goda förbindelser mellan hem och skola blir lika 
tydlig som självklar. För Bronfenbrenner är det av stor betydelse att de vuxna runt barnet 
samarbetar, det påverkar hela barnets utveckling. ”Ett barn är inte, det blir till i samspel med 
andra människor” (Andersson (2004) s.45). 

Pedagogernas empatiska förmåga får stor betydelse för båda familjernas upplevelser i mötet 
med skolan. Föräldrar till barn som befinner sig i svårigheter känner sig ofta anklagade. I denna 
situation bildas lätt onda cirklar av avståndstagande och misstänksamhet. Andersson (2004) 
talar om vikten av respekt och bekräftelse i bemötandet samt en förmåga att lyssna till den andre 
utan att döma eller tolka. Här blir lärarens människokännedom en oumbärlig resurs för att kunna 
läsa av, och fatta rätta beslut i mötet med föräldrarna. Detta blir avgörande för Lenas positiva 
syn på dotterns förskoletid och tidiga skolår, de många svårigheterna till trots. Under denna 
period accepteras Lisas utagerande personlighet, hon blir välkomnad och omfamnad som den 
hon är. Detta ger Lena kraft och tillsammans med personalen skapas ett tillåtande klimat som 
främjar alla.  

Enligt Andersson (2004) finner lärare det ofta svårt att informera föräldrar om negativa 
förhållanden. ”Det är svårt att informera utan att anklaga eller kritisera” (Andersson, 2004, 
s.212). Hon har sett en tendens hos lärare att skjuta undan problem och hoppas att de försvinner 
av sig självt. Detta kan få allvarliga och långtgående konsekvenser. Skapandet av ett klimat där 
ingen eller ingenting tillåts vara osynligt måste vara en av lärarens viktigaste uppgifter. För 
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Lena är känslan av att någon inte bara avfärdar hennes oro av stor betydelse under Lisas tidiga 
skolår. Genom att bekräfta föräldrarnas upplevelser av sitt barn får de bevis på att de duger som 
föräldrar. Enligt Anderson innebär denna bekräftelse att föräldrarnas och skolans 
ansvarsområden tydliggörs (2004). Hon framhåller att mötet mellan föräldrarna och skolan ofta 
präglas av en upplevelse av maktförhållanden. Föräldrar och lärare har olika roller i förhållande 
till barnen, men de bör likväl ha samma värde menar Andersson. Att relationen inte är 
jämbördig blir särskilt märkbar när barnet får problem. Det blir då tydligt att skolan har 
tolkningsföreträde, och många föräldrar upplever att de inte får respekt eller blir lyssnade på 
som en likvärdig vuxen person (Andersson 2004). Detta får Lena erfara under Lisas senare 
skolår. För Anna blir detta uppenbart redan under Helenes tid i förskolan. 

Anna känner ett outtalat krav från skolan på att Helene ska fungera socialt. Kanske speglar 
personalens ifrågasättande och undvikande en rädsla för den egna otillräckligheten. Helenes 
lärare är mycket oförstående inför Annas sätt att lösa dotterns svårigheter vilket förstärker 
hennes känslor av maktlöshet och utanförskap. Ingela Andreasson (2008) talar om skolans 
fostrande och disciplinerande uppdrag som innefattar både barn och föräldrar. Skolan framträder 
som en ”institutionell överförälder”, tvärtemot syftet i dagens styrdokument (Andreasson, 2008, 
s.152). Skolans förhållningssätt blir efter hand tydligt även för Lena. Man erbjuder ett 
samarbete, men det sker på skolans villkor. Man lyssnar och visar förståelse, men först efter att 
de av skolan uppställda kraven har uppfyllts. Vi får ett skenmöte. 

Betydelsen av pedagogens kompetens och de 
pedagogiska metoderna 
Skolans bristande kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir för Lena och 
Anna en av förklaringarna till att de så ofta upplever en omgivning som är oförstående och 
anklagande. Skolan tycks till stor del stödja sig på teorierna om barndomens grundläggande 
betydelse för personlighetsbildningen då den serverar en enkel förklaring till elevens 
skolproblem. Det är ofrånkomligt att detta synsätt får allvarliga konsekvenser för samarbetet 
mellan hemmet och skolan (Andersson 2004). Genom att förlägga problemet till individnivå 
avsäger sig skolan en stor del av ansvaret vilket gör föräldrarnas börda mycket tung. Fyhr 
(2006) talar om hur det som är dåligt eller ”fel” hos barnet för föräldern blir en spegling av de 
egna dåliga egenskaperna. Hos barnet har det dolda ”onda” tagit form och blivit synligt. 
Förälderns oduglighet har blivit bekräftad och självkänslan skakas i grunden (Fyhr, 2006). 
Känslor av skuld och misslyckande kan i längden få mycket allvarliga konsekvenser för hela 
familjen. 

Att ge liv till barn samt att ge dem näring, kärlek, fostran, skydd och utvecklingsmöjligheter är 
för föräldrar nära förknippat med självkänsla, samhörighet och meningsupplevelse framhåller 
Berit Lagerheim (2004). När barnet har en funktionsnedsättning kan föräldern uppleva att 
föräldraförmågan ideligen blir ifrågasatt och omgivningens bemötande får därför stor betydelse. 
För dessa föräldrar måste skolan stå rustad med kunskap och en för barnet väl anpassad 
pedagogik. Helene möts av en skola som anser att hon är bäst hjälpt genom träning av de 
områden hon inte behärskar. Kunskapen och därmed förståelsen för hennes 
funktionsnedsättningar saknas till stora delar. Anna känner en stor trygghet efter Helenes 
inskrivning i särskolan, men hon blir gradvis medveten om att den har ett högt pris.  Hon 
upplever att Helene inte får en undervisning som är tillräckligt kunskapsutmanande. Skolans 
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pedagogiska grundsyn blir i detta sammanhang mycket viktig. Lundström menar att barnet kan 
betraktas som en ”tratt” som ska fyllas, eller en ”planta” som under rätta växtförhållanden kan 
utveckla sin inneboende potential (2007, s.242).  

För Lisa blir avsaknaden av en för henne lämplig pedagogik stundtals katastrofal. Hon blir 
deprimerad och till slut avstängd från skolan. Olle Åhs (1998) framhåller att det måste finnas en 
pedagogisk praxis som inte enbart är inriktad på kunskap och färdighet. Vårt behov av såväl 
positiv självbild och samhörighet, som meningsfullhet sammanhang och struktur, måste också 
tillgodoses betonar han. I detta avseende står det klart att skolan misslyckas grundligt när det 
gäller Lisa. Åhs citerar Aristoteles och påpekar att människan ”blir människa bland människor” 
(1998, s.16). Det är tillsammans med andra som vi formar vår identitet och bygger upp vår 
självkänsla framhåller Åhs. Att skolan till stor del tillåts beröva en ung människa denna 
möjlighet är oerhört allvarligt och visar på okunskap och bristande kompetens. Men det visar 
även att skolan efter ett visst mått av ansträngning lämnar eleven och dennes familj åt sitt öde. 
Det blir tydligt att de gör bedömningen att insatserna inte står i proportion till utdelningen. 

Tillvaratagandet av föräldrarnas erfarenheter 
Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har, liksom alla föräldrar, ett behov av att få 
glädjas över sina barns färdigheter menar Lundström (2007). Hon betonar att detta inte får 
tolkas som att föräldern inte har insett vidden av barnets problem. Anna är mycket medveten om 
Helenes sociala svårigheter och hon förstår hennes behov. När problem uppstår i vardagen 
finner Anna ibland egna lösningar. Hon ser att Helenes ”free-style” blir den oas av lugn som 
hon behöver i en för henne krävande skolmiljö. Läraren väljer att tolka detta som en oförmåga 
hos föräldrarna att se dotterns svårigheter till social interaktion och en underlåtenhet hos dem att 
sätta gränser. Genom skolans agerande undermineras Annas föräldraroll och onda cirklar bildas. 
Endast en skola som i detta läge lyssnar på föräldrarna, som uppmuntrar istället för avfärdar, 
kan få insikt om den grundläggande problematiken. Först då blir det möjligt att bryta de 
negativa mönster som uppstått.  

Även Lena möts av en skola som är oflexibel och ovillig att beakta föräldrarnas kunskaper om 
sitt barn. Det är en skola som är inställd på att även föräldrarna måste fostras. Lisas föräldrar vet 
att datorn är ett viktigt redskap för dottern, men detta förkastas av de professionella som vid 
denna tidpunkt saknar både kunskap och förståelse för Lisas svårigheter. Istället ses Lisas 
problem som ett resultat av en inadekvat uppfostran utan tydliga regler. Att detta 
förhållningssätt väcker destruktiva krafter som kan bli förödande för både barn och föräldrar är 
lätt att förstå. Det är intressant att i sammanhanget notera att forskning numera visar att datorer 
är mycket användbara för barn med autism då olika färdigheter ska tränas (Broberg m.fl. 2003).  

Lundström talar om vikten av att ha tilltro till förälderns kompetens ”…och en samtidig insikt i 
de följder som kan finnas av upplevelsen av att ha blivit ’utkastad från världen” (2007, s.242). 
För föräldrarna blir den professionelles påtalande av barnets förmågor och möjligheter mycket 
betydelsefullt understryker hon. Att få känna hopp för sitt barn är mycket viktigt i 
föräldraskapet. Den positiva blicken för barnet är troligen det allra viktigaste i den 
professionella yrkesutövningen menar Lundström och pekar på att detta har särskild relevans 
när barnet har en funktionsnedsättning (2007). Lenas positiva erfarenheter under Lisas tidiga 
skolår bekräftar detta. Förskolepersonalen sätter inte ett likhetstecken mellan Lisa och hennes 
svårigheter. De utgår istället ifrån Lenas kunskap om sin dotter och bekräftar därmed Lena som 
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förälder. Detta genererar positiva energier som ger både föräldrar och personal kraft att hjälpa 
Lisa så att hon kan möta de svårigheter som uppstår i förskolemiljön. 

Avslutande reflektion 
För föräldrar till barn i svårigheter blir känslor av skuld och otillräcklighet ofta ständiga 
följeslagare. Lundström (2007) framhåller att kraven på föräldrarna blir stora när barnet har en 
funktionsnedsättning. Dessa krav kommer både utifrån och inifrån föräldern själv. ”Om 
föräldern upplever sig som en duglig förälder ger det större möjligheter att utöva föräldraskapet 
på ett för barnet befrämjande sätt.” betonar Lundström (2007, s.243) och använder resonemang 
från Winnicott, Atkins-Burnett & Allen-Meares. Att ”uppmuntra föräldern i föräldraskapet” 
som Lundström (2007, s.242) uttrycker det, blir därför en uppgift med högsta prioritet. Och 
måste vara en självklarhet för alla människor som arbetar med barn och deras familjer.  

Ett äkta möte kännetecknas av nyfikenhet och respekt för varandras verklighet betonar 
Andersson (2004). När vi har självkännedom och är trygga i oss själva finns även 
förutsättningar för att vi ska kunna förstå andra människor och deras livssituation. Vår 
empatiska förmåga och vår kunskap på olika områden blir en nödvändighet för vår förmåga att 
samverka med andra. ”I varje möte med en annan människa har jag något att lära mig” (Pollak, 
2001, s.12). Orden illustrerar ett förhållningssätt som är ett måste för ett givande samarbete 
mellan skolan och föräldrarna. 

Nya frågor 
Vår förmåga att förstå, samt att vara ett stöd för andra människor påverkas av vår egen 
livssituation och självinsikt. Vilken betydelse har lärarens upplevelse av sin arbetssituation för 
samarbetet mellan hem och skola?  Vilken betydelse kan lärarens förhållningssätt få för 
föräldrarnas syn på sitt barns svårigheter? Vilken betydelse kan föräldrarnas förmåga att 
kommunicera med skolan och dess experter få för barnets möjligheter att få rätt stöd och hjälp 
när det befinner sig i svårigheter? 
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BILAGA1 
Lärarhögskolan i Stockholm 
Stockholms Universitet 
 
Examensarbete VT-08 
Charlotta Bell 
Handledare: Barbro Johansson 
Specialpedagogiska Institutionen 
 
 
 
 
Till berörda föräldrar: 
 
I min lärarutbildning vid Lärarhögskolan, Stockholms Universitet har jag i uppgift att 
genomföra en undersökning som skall mynna ut i ett examensarbete.  Jag har valt att närmare 
undersöka hur föräldrar kan uppleva mötet med skolan när barnet har ett neuropsykiatriskt 
funktionshinder.  Jag anser att ett gott samarbete mellan hem och skola är en förutsättning för att 
eleven ska få en bra skolgång.  Det är min uppfattning att föräldrar till stora delar ej ges 
möjlighet till samarbete med skolan trots att detta tydligt föreskrivs i läroplanen.  
Huvudansvaret för detta måste ligga hos pedagogerna, de professionella.  
 
Detta är några av de frågeställningar jag vill undersöka närmare: 
Hur upplever föräldrar att de blir bemötta när barnet har en funktionsnedsättning inom 
autismspektrat?  Hur tas föräldrarnas erfarenheter om barnet tillvara?  Vilken betydelse har de 
pedagogiska metoderna och personalens kompetens?  Hur uppfattar du som förälder samarbetet 
med skolan? 
 
Finns det intresse att träffa mig för en pratstund?  Jag är flexibel vad gäller tid och plats för att 
underlätta för dig i största möjliga mån och troligen tar det c:a en timme.  Jag kommer att följa 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande anonymitet m.m. och bl.a. använda 
fingerade namn.  Tacksam för svar även om ni inte har möjlighet att delta då det underlättar för 
min planering. 
 
Med vänlig hälsning,  
Charlotta (Lotta) Bell 
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BILAGA2 
 

Intervju 

 
Intervju i forskningssyfte och underlag för C-uppsats; ”Granskad och bedömd – föräldrars 
upplevelser av mötet med skolan när barnet har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.” 
Intervjun kommer, om föräldern samtycker, spelas in och transkriberas.  I annat fall tas 
anteckningar.  Transkriptionen skall sedan godkännas av föräldern innan den utgör underlag för 
C-uppsatsen.  Föräldern kommer under ljudupptagningen och i uppsatsen förbli anonym. 
 
 
Plats: 
Datum: 
Deltagare: 
 
 

Syfte med undersökningen 

Genom att undersöka hur föräldrar till barn med svårigheter/diagnoser inom autismspektrat har 
upplevt mötet med skolan, hoppas jag kunna öka förståelsen för föräldrarnas situation.  Deras 
erfarenheter kan ge oss värdefull kunskap som i sin förlängning skapar förutsättningar för en 
mer givande kommunikation mellan hem och skola. 
 
 
Områden som intervjun/samtalet  kommer att kretsa runt: 
 
Förälderns erfarenheter i mötet med skolan 
 
Förälderns uppfattning om betydelsen av personalens kompetens och de pedagogiska metoderna 
 
Tillvaratagandet av förälderns erfarenheter 
 
Samarbetets utseende 
 
Det tyngsta i mötet med skolan 
 
Det mest positiva i mötet med skolan 
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