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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa några lärares erfarenheter av kommunikation med 

föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser. Hur anser lärarna att en fungerande 

kommunikation ser ut? Hur ser deras erfarenheter ut av icke fungerande kommunikationer? 

Vilken relevans har kommunikationen, om syftet är att få till ett fungerande samarbete kring 

en elev? Studien utgår från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, där kommunikation 

mellan barns mikrosystem är betydelsefull. Kommunikation med elevers föräldrar tydliggör 

elevens situation, i sin helhet för lärare. Studien baseras på intervjuer med fem lärare och en 

specialpedagog som arbetar på olika skolor och i olika stadier i grundskolan och gymnasiet i 

samma län. Av intervjuerna framkom att alla informanter har erfarenhet av både fungerande 

och icke-fungerande kommunikation. Samtliga lärare uppgav även att deras erfarenheter 

visade på relevansen av kommunikation för att få till ett fungerande samarbete med föräldrar 

till elever med neuropsykiatriska diagnoser, även om deras erfarenheter av kommunikation 

med föräldrar sett olika ut. Av intervjuerna framkom att ingen av informanterna uppgav 

någon tveksamhet till att elever diagnostiseras. Informanterna hade själva initierat ett flertal 

utredningar. Konflikter med föräldrar gällde vanligen lärarnas förslag att utreda ett barn för 

diagnos. Det bästa sättet att möta detta motstånd var att inta en avvaktande hållning, enligt 

lärarna. Först när föräldrarna accepterat utredning blev samarbetet bra enligt lärarna. Då var 

föräldrarna beredda att ta emot skolans stöd till sitt barn.  

 
Nyckelord: Kommunikation, samarbete, sorg, acceptans, förståelse.



 

 
 

Förord  

 
Först vill jag tacka de lärare som lät sig intervjuas och därmed delgav sina erfarenheter som 

underlag till empirin i studien. Stort tack att ni lät mig ta del av era kloka åsikter och 

reflektioner kring era erfarenheter som lärare. Sedan vill jag tacka min handledare, Åsa 

Murray som hjälpt mig att utveckla min uppsats. Dessutom vill jag tacka Anita Söderlund 

som fungerat som mentor vid sidan av uppsatsskrivandet.  

Vidare vill jag tacka min dotter som glatt gått med på att umgås extra mycket med mormor 

och farmor under dessa år, i syftet att skapa tid åt mig och mitt arbete med uppsatsen. Till sist 

vill jag tacka alla mina kära vänner som stöttat mig med ”peptalk”, med mat och dryck, med 

kläder, skor och skridskor till Agnes och inte minst all förståelse för min frånvaro. Tack alla 

som haft tron att jag skulle klara denna utbildning!  

Jag har valt att skriva om det som ligger mig varmast om hjärtat, relationer med andra 

människor. Frågor som, hur vårdar man en relation, hur kan man komma tillrätta efter en 

konflikt mellan två människor? Ska man alltid försöka lösa en konflikt? Detta är frågor hos 

mig som ligger bakom valet av ämnet: Kommunikation mellan lärare och föräldrar till elever 

med neuropsykiatrisk diagnos. 
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Inledning 

Enligt riktlinjer och styrdokument ska lärare och övrig personal som arbetar i skolan ha 

kontinuerlig kontakt och samarbeta med hemmet för att främja elevens sociala situation i 

skolan och kunskapsmässiga utveckling. Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar 

för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och 

ungdomars utveckling och lärande (Lpo, 2011, s.16). Det innebär att skolan ska vara 

initiativtagare till att kommunicera med eleven och dennes föräldrar gällande skolrelaterade 

frågor i syfte att nå mål och utveckling för eleven. 

 

Genom samverkan mellan föräldrar och skola, får eleven ta del av ett sätt att närma sig andra 

och hur man kan hantera situationer som uppstår i skolan. De vuxna visar hur de agerar och 

eleven får därigenom ta del av användbar erfarenhet vilket i sin tur främjar elevens sociala 

situation (Lpo, 2011). Medvetet eller omedvetet lär vi oss då vi interagerar med andra, en 

sorts kunskapstradering. Säljö (2000) menar att vi lär av varandra i relation och i kontakt med 

varandra. Vi lär av varandra genom att vi är olika och förstår på olika sätt. Våra olika sätt att 

uppfatta händelser och vår omgivning ger också olika reaktioner. I interaktionen blir vårt sätt 

att vara, en lärdom för den som vi samverkar med, samtidigt som vi lär och förstår av dennes 

gensvar. Människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor 

(Säljö, 2000, s.66).  

 

I samspelet mellan människor finns behov av tålamod för att processer som leder till 

förståelse för den andre ska hinna uppstå. I undervisningssituationer med elever som är 

diagnostiserade, kan ibland beteenden hos eleven vara normbrytande och störande. När 

olikheten i interaktionen övergår i något påfrestande och krävande finns det anledning att 

lägga upp planer för ett samarbete med elever och deras föräldrar. Detta i syfte att eleven ska 

accepteras i den sociala gemenskapen och nå kunskapsmålen. Vinsten i att investera tid i 

samarbete med föräldrar till barn som har svårighet att klara skolgången med den pedagogik 

som ingår i lärarens undervisning, visar sig många gånger i en fungerande skolvardag för 

eleven. Det är trots detta en ytterligare pålaga för båda parter även om vinsten är ett faktum. 

Föräldrar i dessa situationer, bär många gånger på en sorg över att ha ett barn som är 

annorlunda vilket gör situationen särskilt känslig. Lefler, Mauton och Power (2011) visar på 
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att om skolan erbjuder stöd utöver att uppnå kunskapsmålen för dessa familjer som till 

exempel att skolans personal delar ansvaret för skolrelaterade rutiner och att ha ordning på 

elevens saker, kan det upplevas som en stor hjälp för familjen. Hjälp med sådana påverkbara 

faktorer kring ett barn med neuropsykiatrisk diagnos samt en väl fungerande kommunikation 

mellan hemmet och skolan kan göra en stor skillnad som avgör om skolgången kan fylla sitt 

syfte eller inte för en elev. I en intervjustudie av Neophytou och Webber (2010) uttryckte en 

förälder frustration och sorg över känslan att det är deras eget förhållande till sitt barn som är 

felaktigt, att de inte är kapabla till att axla föräldrarollen. 

The mothers felt that in general, people expect them to raise good children and if this 

doesn’t occur then the mother has failed in some way. Because their children were 

seen to be so naughty, they felt that many people saw them as bad mothers 

(Neophytou & Webber, 2010 s.318). 

 

Enligt Lundström (2010) gav många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar uttryck för 

paradoxen i att vara beroende av stöd samtidigt som de hade en önskan att vara oberoende. 

Vidare beskriver Lundström om föräldrars frustration och tacksamhet för råd och tips från 

professionella stödenheter. Å enda sidan var föräldrarna tacksamma för att få arbeta med 

träning som ska ge ens barn ett bättre liv, å andra sidan var de inte mottagliga för mer krav. I 

en situation som står och väger mellan frustration och tacksamhet har mötet en avgörande roll. 

Assarson (2010) tar upp filosofen Hannah Arendt som beskriver hur människan är och blir 

olika i mötet med andra människor, i mötet med omgivningen, i dennes omvärld (s.93). I 

skolans värld är det skolan och dess personal i kommunikation med föräldrar och elever som 

behöver se att eleven är en del i mötet, föräldern en annan, och de själva en tredje del och 

tillsammans med omgivande faktorer skapar de situationen. Lärare ska utifrån de 

förutsättningar som råder lägga upp ett samarbete som passar bäst för varje enskilt barn och 

dess föräldrar. Det i syfte att nå en likvärdig skola för alla elever, som är ett övergripande mål 

enligt Lgr11. En vidareutveckling av att nå det målet är att arbeta inkluderande med elever 

med diagnos och som är i behov av särskilt stöd (Salamancadeklarationen, 2001). Genom 

individualisering av undervisning utifrån kursplaner och organisatoriska möjligheter i skolan, 

kan man nå en skola för alla enligt Skidmore, (2004).  

… the process by which a school attempts to respond to all pupils as induviduals by 

reconsiderering its curricular organization and provision. Through the process, the 

school builds its capacity to accept all pupils from the local community who wish to 

attend and in so doing reduces the need to exclude pupils  (s.23) 
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Definition av neuropsykiatriska 

diagnoser 

Det är vanligt att man delar in funktionshinder i fysiska, begåvningsmässiga och dolda 

funktionshinder
1
 (SOU, 2005:270). Dolda funktionshinder delas in i två grupper – medicinska 

funktionshinder och övriga. I gruppen övriga dolda funktionshinder återfinns 

funktionsnedsättningar som stamning, språk-, tal- och röststörningar, specifika läs- och 

skrivsvårigheter/ dyslexi, specifika matematiksvårigheter och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (SOU, 2005:270 s.14) som DAMP och ADHD/ADD, 

autism/aspergerssyndrom,(Autismforum) Tourettes syndrom och tvångsyndrom. 

(Riksförbundet attention, 2012). Neuropsykiatriska funktionshinder beror på 

biologiskmedicinska faktorer och det finns en genetisk benägenhet (bilaga 4) vilket kan ge att 

det kan finnas en förälder med samma funktionshinder på gott och ont (Riksförbundet 

Attention, 2012). Sedan 2001 finns en klassifikation (Socialstyrelsen, 2007) av vilken grad av  

funktionstillstånd/hinder och hälsa (ICF)
2
. Där man främst utgår ifrån ett hälsoperspektiv 

tillskillnad från ett hinderperspektiv som man tidigare utgick ifrån. Förenklat kan sägas att 

ICF, istället för att spegla sambandet skada – funktionshinder – handikapp fokuserar på 

förutsättningar för aktivitet och delaktighet. (SOU, 2005:270 s.14)  

 

 

                                                      

1 Med fysiska funktionshinder avses synskada/blindhet, hörselskada/dövhet och 

olika slag av rörelsehinder medan utvecklingsstörning utgör ett begåvningsmässigt 

funktionshinder. Dolda funktionshinder delas in i två grupper – medicinska 

funktionshinder och övriga. Dolda funktionshinder delas in i två grupper – 

medicinska funktionshinder och övriga. Till medicinska funktionshinder räknas 

allergier och överkänslighet, diabetes, blödarsjuka, cystisk fibros, hjärt- och 

kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, njursjukdomar, psoriasis, stomiopererade 

m.fl. (SOU 2005:270.s.15) 

2  

 Klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder 2007. Svenska versionen av 

International  

Classification of Functioning, Disability and Health,(ICF) (Socialstyrelsen 2007) 
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Syfte och frågeställningar 

 

 

Syftet med föreliggande studie är att belysa lärares erfarenheter av kommunikation med föräldrar 

till elever med neuropsykiatriska diagnoser som är i behov av särskilt stöd.  

Frågeställningar 
 

I vilken utsträckning säger sig de intervjuade lärarna ha erfarenhet av kommunikation med 

föräldrar till barn med neuropsykiatrisk diagnos? 

Vilka reaktioner säger de sig ha mött hos dessa föräldrar i samtalen? 

Vilka möjligheter anser lärarna de haft i att skapa en fruktbar föräldrakontakt?  
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Bakgrund 

Ser vi bakåt i tiden har samverkan mellan skolan och hemmet inte alltid varit det den är idag. 

Många har ett förhållande till skolan som är präglat av den egna skolgången på gott och ont. 

Idag har föräldrar en mycket större inflytande över sitt barns skolgång genom till exempel 

föräldraråd och samarbetet mellan lärare och föräldrar sker i många fall genom 

kommunikation dagligen. I skollagen står det att utbildning syftar också till att i samarbete 

med hemmen främja barns och elevers allsidiga personlig utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (Skollag 2010:800.4§) 

Teoretiska perspektiv 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

 

 I studien belyser jag hur kommunikationen i relationen mellan lärare och föräldrar till elever 

med neuropsykiatriska diagnoser ser ut, med stöd av Urie Bronfenbrenners (Andersson, 2001; 

Olsson 2011) teori om hur individen interagerar med sin omgivning utifrån det 

utvecklingsekologiska systemet. (Se figur1) Interaktionen är enligt teorin bland annat 

beroende på hur nära relationen är till sin omgivning . ”Individen ingår i ett antal system där 

det egentligen är omöjligt att säga vad som påverkar vad. Det enda vi kan säga är att 

förändras någon del av systemet förändras hela systemet (Andersson, s.24). De olika 

närmiljöer som individen ingår i som till exempel familjen, skolklassen och kamratgruppen 

utgör det som kallas mikrosystem. Samverkan mellan ett barns olika mikrosystem är central 

enligt Bronfenbrenners teori och kallas för mesosystemet. (Andersson, 2001). Förändringar 

som påverkar individen sker i mikrosystemet. Förändringar som indirekt påverkar individen, 

till exempel att en vårdnadshavare blir arbetslös ligger på systemets exonivå.  Om det är 

förändringar för individen som beror av samhällsförändringar kallas det för förändringar på 

makronivå i systemet. Här är det barnet som är den primära länken mellan systemen och 

händelser, förändringar, samröre kallas mesosystemet.  
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Figur1. Bronfenbrenners ekologiska teori. 

 

Systemteorin syftar främst till att undersöka relationerna mellan delen och helheten, 

(Svedberg, 1997) personen och gruppen, individ och samhälle samt gruppen och 

organisationen. Om man ska använda ett systemteoretiskt perspektiv vid problemlösning är 

det ofta fokus på att se samband med vad som kan ha inverkan på de system som individen 

ingår i. Med utgångspunkt i att allt hör ihop och är beroende av hur relationer till 

omgivningarna ser ut får man oftast fram att det är konflikt i systemen snarare än hos 

individen. I systemteorier kan man (Svedberg, 1997) se människan i relation genom system 

som går in i varandra och därmed påverkar varandras system. Att se på detta sätt istället för 
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linjär menar systemteoretiker ger en bredare förklaring och en större förståelse för situationer. 

Detta innebär givetvis att allt, så att säga, hänger ihop (s.40) Att se på ett problem i samband 

med en undervisningssituation utifrån detta synsätt innebär att det inte är enbart hos eleven 

problemet ligger utan lika mycket i arbetssättet. Även Gjems betonar  att människor i ett  

…socialt system kan inte förstås isolerade från varandra, utan de måste förstås i 

relation till varandra. Att handlingar och beteende alltid måste ses i ljuset av vad de 

andra människorna i systemet gör. Och det som en person gör måste alltid förstås i 

förhållande till det sammanhang det ingår i (Gjems, 1997. s.24 ). 

Socialekologiskt perspektiv  

Ogden (2001) använder sig av ett socialekologiskt perspektiv när han behandlar 

kommunikation och samspel. Ogden talar om att barn och unga interagerar med sin 

uppväxtmiljö och de problem som uppstår kan ses som resultat av svårigheter i detta samspel. 

Ogden menar att sett ur ett socialekologiskt perspektiv där kommunikation och samverkan 

mellan individer och dennes omgivning påverkas av intryck och effekter som sker på andra 

nivåer i ett och samma system. Systemet vars nivåer som som närmiljö, samhälle, kultur och 

ideologier dvs. i det utvecklingsekologiska systemet, ger beteenden och utveckling på 

individnivå. På så sätt menar Ogden att mikronivå i ett system har sammankoppling genom 

mesosystemet med exonivå och makronivå. 

Kommunikation och samarbete 

Genom samverkan inom EU uppmanas politiker till att upprätthålla och skapa en mer hållbar 

och fredlig värld. Med start i den så kallade Hagadeklarationen har en handlingsplan skapats 

där kunskap har en betydande roll, i syftet att främja näringsliv, miljöteknik och klimat. 

Genom kommunikation och diskussion är syftet att eleven ska ta mer ansvar för sin egen 

inlärning och att studeranderollen ändras till en mer aktiv deltagande för att nå större 

inflytande (SOU 2004:104 s.46). Utifrån ett professionellt perspektiv talar Gjems (2011) om 

frågor som rör mellanmänskliga relationer.  

 

När man fokuserar på relationer är det oklokt att utestänga de personliga 

upplevelserna av problemet. Personliga upplevelser inverkar på förståelsen av ett 

problem och på det fortsatta arbetet med det ( Gjems, 2011 s.109). 
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Wolraich, Bickman, Lambert, Warren, Simmons och Doffing (2008) har kommit fram till att 

sporadisk kontakt mellan föräldrar till barn med ADHD elever och lärare hade liten och 

kortvarig effekt på skolsituationen för eleven. De lägger fram att det behövs kontinuerlig 

kommunikation mellan föräldrar, elever och lärare för att kunna arbeta fram olika 

handlingsplaner där föräldrarna medverkar i uppläggning och utförande av aktiviteter. För att 

möta de olika situationer som en elev med neuropsykiatriskdiagnos möter i interaktion med 

sin omgivning i undervisningssammanhang behöver eleven verktyg och redskap. Säljö (2000) 

menar att vi hanterar vardagen både abstrakt och på ett praktiskt sätt. Att man med sina 

intellektuella redskap griper in i den praktiska vardagen. Man skulle kunna se kommunikation 

som ett praktiskt redskap och hur man kommunicerar som det intellektuella redskapet.  

Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i olika 

kollektiva verksamheter (s.23). 

  

Lefler, Mautone och Power (2011) skriver om samarbetsprogram för elevers utveckling i 

skolan och utifrån Bronfenbrenners teori om vikten av goda relationer mellan elevens 

mikrosystem. Detta program går ut på att stärka relationer mellan familjer som har ett barn 

med diagnosen ADHD och skolan när det gäller samarbete, i syftet att främja skolarbetet. 

Författarna menar att genom att bjuda in föräldrar till samråd, samarbete och lagarbete i ett  

slags inkluderingsprogram för familjer kan ett positivt samarbete mellan hem och skola 

utvecklas. Programmet syftar till att få familjer involverade och engagerade i 

planeringsprocesser kring deras barns skolgång. Kommunikationen och samarbetet mellan 

lärare och föräldrar till elever med autism är viktig menar Duffy och Leach (2009) i sin artikel 

om att arbeta inkluderande med elever med autism (autism forum).  

 

It is important for parents of students with ASD to be included in the problem-solving 

process when problems arise. The parents may be able to suggest strategies that are 

effective in other settings and that can be applied in the classroom. 

Additionally…(s.35). 

 Föräldrars inflytande 

I Ahlberg (2001) diskuteras att elevers och föräldrars rätt till påverkan och inflytande i 

skolans verksamhet har ökat de senaste 20 åren. I och med det har skolan ett större krav på sig 

att tydliggöra vad utbildningen syftar till. Det framgår även vilka skyldigheter elever och 
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föräldrar har. I kommunikationen från skolans sida handlar det inte bara om att delge föräldrar 

information utan kommunikationen syftar även till att skapa en grund för kommande och 

pågående samarbete. Att etablera en god kontakt med föräldrar som grund för ett fruktbart 

samarbete är en stor utmaning för läraren. I vissa fall är det de föräldrar som inte visar så stort 

intresse för sitt barns skolgång inför läraren. Ofta är det just dessa föräldrar som lärarna skulle 

behöva samarbeta särskilt mycket med. Sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv är 

kommunikationen, samspelet mellan skolans organisation och elevens föräldrar ett mål i sig. 

Kommunikation har olika innehåll beroende på vad syftet är, kommunikation är ett av 

människans viktigaste redskap som formas utifrån olika språkliga och sociala sammanhang. 

Ordet kommer från latinska”cummunicare” som  betyder ” att göra gemensamt” (s.21). 

Vanligen försöker lärare  göra sig en bild av en elev (Assarson, 2009) genom kartläggning av 

dennes behov, för att få en förståelse för problematiken och då genom att se till hur sociala, 

psykiska, fysiska och biologiska faktorer samverkar (s.89). Bilden av eleven blir fullständig 

först när ett möte med eleven sker, för hur eleven är, är olika i olika situationer. Det blir först 

verklighet när det sker ett möte mellan läraren och eleven. Människan intar olika roller och 

identiteter, eller blir till av de den möter i själva mötet, samtidigt som vi har en del av 

identiteten som är överskridande (Assarson, 2009).  

Identitet och omgivning 

Då det svenska samhället har en multietnisksammansättning (Nordheden, 2007) är det av vikt 

att vara öppen för olikheter i mötet, skolan, elever och deras familjer emellan. Mötet ser olika 

ut beroende på vem vi möter då den individuella ideologin är kulturell. I den individuella 

ideologin ingår även en kollektivitet och då utifrån individen men i samband med kollektivet, 

som t.ex. att det ingår i det kollektiva ansvaret i den svenska kulturen att medverka i 

julgransplundring, i gårdsstädning, i föräldraförening och annat. Andra kulturer där det är mer 

gruppcentrerad ideologi fungerar det annorlunda. Där är en medlem av familjen en del av en 

helhet som är underordnad enhetens överlevnad. Arvet går från generation till generation och 

lojaliteten med familjen är stark. När mötet mellan skolan och föräldrar från en 

gruppcentrerad kultur utgör individen en del av gruppen och samarbetet får bäst respons då 

det omfattar hela gruppen.  

Det var så fantastiskt. Jag insåg plötsligt, när jag satt i samtal med en 

invandrarpojke och hans föräldrar, att jag talade med en hel familj! En hel kropp! 

Föräldrarna var inte bara föräldrar till en stökig pojke. De var delar och 
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representerandet för en hel kultur, och det gick inte att bara utgå från svenska 

självklarheter denna gång. Jag bestämde mig för att verkligen lyssna. Då hittade vi 

fram till varandra och kunde hitta ett för båda parter acceptabelt sätt att hitta 

lösningar på problemen som vi diskuterande (Nordheden, 2007, s.17).  

 

Fylling och Tveit-Sandvin (1999) tar upp om förälderns olika roll i förhållande till skolan 

utifrån en intervjustudie. Författarna visar på att föräldrar efter samarbete med läraren, utgör 

ett stort stöd för att eleven ska nå kunskapsmål som skolan satt upp. Författarna menar även 

att det ligger ett stort ansvar på föräldern i att eleven ska klara skolgången och detta utan att 

föräldrarna har så mycket att säga till om hur undervisning och stöd för eleven ska se ut. Det 

blir som ett utbyte av kunskap mellan föräldrar och lärare där föräldrar får ta del av den 

pedagogiska professionalismen och läraren får ta del av den stora kunskap som en förälder har 

om sitt barn.  

Relationer mellan ungdomar och vuxna 

Olsson (2011) undersöker ungdomars relationer med vuxna och lärare, hon menar att starka, 

och stöttande relationer med föräldrar och lärare har en positiv effekt på ungdomar. Dock 

spelar kvalitén på relationen roll, det beror på hur relationen ser ut och vad den innefattar. 

Innebär relationen stöttning som positiv support, omtanke och dessutom är hänsynstagande 

till de inblandades känsloliv kan det leda till att ungdomen blir mer välmående. När 

ungdomen har bra relationer med vuxna kan det medföra att ungdomen har lättare att skapa 

egna fungerande relationer och även i att ungdomen väljer att studera på högskola och så 

småningom kunna skaffa sig ett arbete. Att ha nära kontakt med en förälder eller lärare kan 

medföra att en elev anammar den vuxnes sätt att agera och på så sätt få en större tilltro till sig 

själv och en positiv självbild, …emotional support should primarily be important for 

psychological well-beeing of self-esteem  and deductional confidence…(s.265)  Detta menar 

Olsson har betydelse för elevens prestation i skolan. Sociala relationer har en viktig roll i 

människors liv och Olsson skriver att dessa relationer även spelar in i hur elever mår. Det som 

framkommer av hennes undersökning är att missgynnade ungdomars skolgång och 

välmående, gynnas av en kontinuerlig kontakt med vuxna i familjen och i skolan.  
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Verbal eller icke verbal kommunikation 

Kommunikation behöver inte alltid vara verbal, kommunikation kan vara i form av en 

loggbok (Andreasson, Ekström och Lundgren, 2009). Genom en loggbok kan läraren sköta 

kontakter med hemmet samtidigt som föräldern eller eleven kan föra en dialog med läraren 

genom boken. När man väljer att använda en kontaktbok öppnar man även för att möta 

föräldrar som föredrar att kommunicera på ett icke verbalt sätt. Att kommunicera skriftligt har 

sina fördelar i och med att det som kommuniceras även blir dokumenterat och finns därmed 

för tillbakablickar vid behov. Genom en kontaktbok kan föräldern ha möjlighet till delaktighet 

i sitt barns skolarbete.,  

Dilemman kring samarbete 

När skolan och hemmet har olika ståndpunkt gällande problematik kring ett barn/elev, visar 

Hjörne (2005) att skolan i vissa fall driver på och försöker övertala föräldrarna att utreda för 

neuropsykiatriska diagnoser. Hon belyser att skolan använder argument, som att det skulle 

vara lättare för skolan hjälpa eleven och även för föräldrarna att förhålla sig till sitt barn. 

Hjörne menar att skolans strategier under samtalen med föräldrar visar på att skolan redan har 

tagit beslut att en elev bör utredas, oavsett vad föräldrarna säger i frågan. Frågan som Hjörne 

diskuterar väcker tankar hos läsaren om det är etiskt riktigt från skolans sida att pressa 

föräldrarna genom övertalning?   

These extreme case formulations are introduced with the purpose of justifying 

descriptions of different or deviant behaviors that the staff members use in their 

ambition to convince the mother/parents (Hjörne, 2005.s.503).  

Metod 

För att försöka förstå fenomen som interaktion mellan människor i dess naturliga omgivning 

(Alvesson & Sköldberg, 2008) har jag valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Denna 

kvalitativa metod ger mig möjlighet att ta del av informanternas erfarenheter och åsikter. Då 

det är just informanternas erfarenheter och åsikter jag vill ta del av och använda som underlag 

i undersökningen ansåg jag att kvalitativ metod passade bäst som underlag till studien. 

Flexibiliteten vid semistrukturerade intervjuer kändes passande då det får intervjun mer att 

likna ett vanligt samtal (Bryman, 2011). Vid vidare studier i ämnet skulle det kunna vara 
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lämpligt med en kvantitativ metod som exempelvis enkät för att undersöka vilken betydelse 

frekvens och kontinuitet i kommunikationen, har betydelse för samarbetet lärare och föräldrar 

emellan. Det hade även varit intressant att använda observation som forskningsmetod då 

studien handlar om sociala händelser och interaktioner (Fejes & Thornberg, 2009) men jag 

anser att ämnet är av för känslig karaktär för att låta sig observeras. Det skulle även vara svårt 

för lärare och föräldrar att kunna behålla samtalets naturliga form under en observation. 

Därför har jag valt använda en metodologisk ansats som är induktiv (Alvesson & Sköldberg, 

2008) till viss del men även abduktiv
3
 då jag tar stöd för min intervjustudie i den 

utvecklingsekologiska teorin om mänsklig utveckling som skapats av den amerikanske barn- 

och utvecklingspsykologen Urie Bronfenbrenner (Andersson, 2001; Olsson, 2011). 

Urval 

Jag har använt mig av bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) med det menar jag att jag har 

intervjuat lärare som jag kommit i kontakt med genom mitt yrkesarbete som grundskolelärare. 

Av tio tillfrågade ställde sex personer upp att bli intervjuade. Anledningen till att fyra tackade 

nej var att de kände att de inte hade tillräckliga erfarenheter för att användas som underlag i 

studien. De sex informanterna som valde att delta i undersökningen är yrkesverksamma lärare 

i olika årskurser i grundskolan och på gymnasiet samt en specialpedagog. Alla är 

yrkesverksamma på skolor i samma storstadslän.  

Genomförande 

I studien har jag följt de Forskningsetiska principer
4
 som är framtagna av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HFSR) (Vetenskapsrådet, 2002) som jag behandlar 

under rubriken, etiska aspekter. Då jag har valt intervju (Bryman, 2011) som 

datainsamlingsmetod för att få fram underlag till studien, började jag med att ta kontakt med 

tänkbara informanter via telefon och e-post. Därefter skickade jag ett missivbrev (bilaga1) till 

de lärare som tackat ja till att medverka i min studie. I missivbrevet bifogade intervjufrågor 

(bilaga 2) och syftet med min studie. En av de tillfrågade lärarna fick i uppdrag att ge sina 

                                                      
3 Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte 

teoretiska förföreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen (Alvesson& 

Sköldberg, 2008, s.56). 

 
4 Informationskravet, samtyckekravet, konfidentioalitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002) 
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synpunkter på frågorna innan jag skickade ut frågorna till de övriga lärarna som tackat ja till 

att medverka i studien. Frågorna hade dessutom behandlats av en liten grupp av studenter och 

min handledare under ett handledningsseminarium.  

Efter att lärarna hade fått missivbrev och frågorna bestämdes tid och plats för intervjuerna. 

Vissa av de bokade tillfällena blev ombokade av olika skäl. Vid intervjutillfällena satt vi i rum 

där vi kunde prata ostört vilket var en förutsättning för att det skulle bli en lyckad intervju. 

Intervjuerna skedde under lärarnas arbetstid, vilket jag uppfattade som positivt för 

intervjusituationen då de inte behövde ta hänsyn till privatlivets måsten. För att undvika att 

förlora information, eller skriva in mina egna tolkningar av det som sades vid intervjutillfället, 

valde jag att spela in intervjuerna.  För inspelningen använde jag en aneroid mobiltelefon som 

är liten och oansenlig till utseendet men som ändå har mycket hög teknisk kvalitet. Mina 

försök att skapa en tillitsfull relation till informanterna lyckades på så sätt att alla verkade vara 

tillräckligt bekväma i intervjusituationen för att genomföra intervjun. Mina tidigare 

erfarenheter av intervjusituationer är att mitt genuina intresse för informantens erfarenheter 

och upplevelser har resulterat i långa intervjuer som krävt många timmar av transkribering. 

Därför var det nu av vikt att inte låta klimatet bli ” för trevligt” för att intervjun skulle kunna 

hållas inom den ram som var tänkt för att ge svar på frågeställningarna i undersökningen. 

Innan jag började med de frågor som var framtagna utifrån syfte och frågeställning valde jag 

att ställa några personliga frågor kring personens yrkesliv för att få lite bakgrunds information 

kring informanten.  

Analys 

Att ta sig an undersöknings materialet bit för bit enligt Fejes och Thornberg (2009) är ett sätt 

att förstå en stor mängd information. Att dela upp världen eller områden i olika kategorier 

eller fack är ett vanligt sätt som människan försöker sortera, få överblick och ökad kunskap 

om något (s.17). 

Fokus i analysen är kommunikation i relationer som genererar en påverkan för individen/ 

eleven, i Bronfenbrenners ekologiska utvecklingssystem (Andersson, 2001). Under 

transkriberingen började en ostrukturerad analys, som en första bearbetning av underlaget. 

Därefter valde jag att använda tematisk analys (Bryman, 2011) för fortsatt bearbetning. Under 

kategorisering och tolkning av underlaget har jag försök att fånga den subjektiva innebörden i 

underlaget (Bryman, 2011. s.32) utifrån objektivt synsätt med syfte att komma fram till 

bakomliggande orsaker till förlopp, effekter och händelser. En tematisk analys går ut på att 
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ordna data efter centrala teman och sub teman (s.528) i en matris (Bilaga 3). I 

kategoriseringen tog jag hänsyn till: Repetitioner, kategorier, metaforer, likheter och 

skillnader, språkliga kopplingar, teorirelaterat material. I likhet med kvantitativ 

undersöknings metod såg jag även till frekvens i analysen (Bryman, 2011).  

 

Etiska aspekter 

I studien har riktlinjer för forskningsetiska principer följts. De forskningsetiska principerna är 

infomationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Genom e-post kontaktade jag informanterna och följde informationskravet genom att berätta 

via ett informationsbrev, om vad syftet var med min undersökning och att deras medverkande 

var helt frivilligt (bilaga 2). Genom att tacka ja till medverkan uppfyllde de även 

samtyckekravet. I informationsbrevet underrättades de om att deras medverkan kommer att 

vara anonym och det kommer inte att gå att härleda till dem eller deras arbetsplats enligt 

konfidentialitetskravet. I brevet informerades det även om att uppgifterna som samlats in 

endast kommer att användas av mig och som underlag för undersökningen. Därmed fyllde jag 

även nyttjandekravet. Vid själva intervjutillfällena informerades informanterna åter igen om 

dessa forskningsetiska principer.  

Då intervjun syftade till att ta del av informanternas upplevelser och erfarenheter är det av 

extra vikt att de känner sig trygga i att de etiska principerna följs. Ämnet är för många av 

känslig karaktär och några som valde att lyfta kritik kopplat till organisationen under samtalet 

omkring intervjun, kände att det var mycket viktigt med anonymiteten och tog själva upp det 

under intervjutillfället. Det handlar om att skydda de personer som berörs av undersökningen 

(Ahlberg, 2009). Ett sätt att skydda informanterna är försiktighetsåtgärder i hur man lagrar 

information (Bryman, 2011) som att inte använda autentiska namn vid transkribering eller vid 

lagring av underlaget på datorn. Jag anser att principerna ger en form av garanti för 

informanten, att jag som intervjuare bibehåller förtroendet jag givit vid intervjutillfället.  

 

Intervjufrågorna 

Utifrån syfte och frågeställningar tog jag fram intervjufrågor (bilaga 2). Den första frågan 

ställdes för att ge svar på vilken erfarenhet de hade av kommunikation med föräldrar till barn 
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med neuropsykiatriska diagnoser. Syftet med den var att se i vilken utsträckning informanten 

var en relevant källa att få information ifrån. Den andra frågan: om lärarna uppmanat till att 

starta en utredning kring en elev, syftade till att ge information om vilken erfarenhet lärarna 

hade av att använda kommunikation som ett verktyg i känsloladdade situationer. Den tredje 

och den femte frågan syftar till att få ta del av lärarnas information om erfarenheter, och 

kunskaper kring kommunikation som fungerar och som genererar i samarbete och utveckling.  

Den fjärde frågan syftar till att ge information om tänkbara orsaker till att kommunikation inte 

fungerar.  

Studiens begränsningar 

Trots att antalet informanter är relativt få, finns det ingen orsak att anta att de skulle nämnvärt 

skilja sig från många andra lärare även om urvalet inte är slumpmässigt och därför inte 

representativt. En annan aspekt i att genomföra en kvalitativ undersökning där syftet är att 

försöka återge verkligheten, är den oundvikliga egna tolkningen. Är det möjligt att få fram ett 

forskningsresultat som är oberoende av vem forskaren är? (Fejes, Thornberg s.16) Då 

analysen gjordes efter kategorisering (Bryman, 2011) av materialet som framkom av 

intervjuerna, föreligger det en risk i begränsning som själva kategorierna innebär. Om någon 

information inte passar in i de framtagna kategorierna är risken att den informationen inte 

kommer med i resultatet. (Assarson, 2010). Information som faller bort i analysen kan vara 

den information som skulle ha ökat förståelsen för resultatet av studien. Med det i åtanke har 

jag strävat efter att presentera så sanningsenliga tolkningar i resultatet som möjligt.  

Validitet och reliabilitet  

När man ser till reliabiliteten eller transparensen i undersökningen anser jag att den är god. 

Stabiliteten (Bryman, 2011) i metoden är hög, då informanterna fick intervjufrågorna i förväg 

och hade möjlighet att fundera kring dem. Under själva intervjutillfällena uppgav alla 

informanter att de kände sig förberedda. Om man ser till kvaliteten på teknisk utrustning som 

i mitt fall är inspelningsfunktionen på min aneroid mobiltelefon, så var ljudkvalitén mycket 

hög. Om man sedan ser till kvalitén på intervjuaren/undersökaren och ser till min 

intervjuförmåga, lyckats intervjuerna bli genomförda utan avbrott och jag har strävat efter att 

följa, rekommendationer för en framgångsrik intervju (Bryman, 2011, s. 420). Informanterna 

har alla erfarenhet av kommunikation med föräldrar till barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Informanternas erfarenheter är de samma oberoende av hur många 
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undersökningar de medverkar i och delger sin erfarenhet. I och med det uppfyller 

undersökningen validitetskriterier enligt Fejes & Thornberg (2009) är. Diskurskriteriet 

innebär att resultatet står sig om det skulle prövas i en annan undersökning, vilket jag antar att 

det skulle. Heuristiskt värde, hur stor chans det är att läsaren antar en förändrad syn på ämnet 

efter att ha läst studien är troligtvis hög, speciellt om läsaren är en person med liten insyn i 

den pedagogiska sfären. Empirisk förankring vill jag säga är hög då resultatet återges utifrån 

intervjumaterialet. Det pragmatiska kriteriet; är uppnått med tanke på möjligheten finns att 

använda resultatet i vidarestudier och för att utveckla handlingsplaner för samverkan mellan 

lärare och föräldrar till elever med neuropsykiatrisk diagnos (s. 227). Konsistens; att det inte 

är motsägelser mellan olika utsagor i resultatet vilket inte framkommer även om det finns fler 

sätt att se på saker och ting. Frågorna i intervjuguiden testade jag på en testpilot som fick 

uppge ifall frågorna gick att förstå samt om det var möjligt att svara på frågorna. Svaren på 

intervjufrågorna har kunnat användas som underlag till att ge svar på frågeställningarna och 

vid de tillfällen jag har fått information utöver det som egentligen rör undersökningen har jag 

valt att inte ta med det i resultatet. 

Etiska dilemman 

Det kan ses som ett dilemma att jag valt att använda intervjuer med ett begränsat antal 

personer.  Att ta det i beaktning då man ser till resultatet är ett sätt att hantera det. Om jag 

hade valt en annan metod hade urvalet kunnat vara större och då givit ett mer generellt 

resultat. I efterhand har jag försökt att ta ansvar för de processer som jag tror att intervjuerna 

har satt igång hos informanterna i syfte att återställa balans efter den asymmetri som uppstod i 

förhållandet mellan mig som intervjuare och informanten dvs. att informanterna öppnat sig 

medan jag inte gjort det, har jag valt att återkoppla till alla informanter för att ge information 

hur jag hanterat materialet från intervjuerna. Dels för att se om de alla fortfarande samtycker, 

till att medverka i studien, dels för att visa att förtroendet jag givit kring konfidentionaliteten 

kvarstår.  



                       17 

 

Resultat 

 

Resultatet i undersökningen bygger på intervjuer med fyra grundskollärare, en gymnasielärare 

och en specialpedagog. Underlaget till resultatet är baserat på deras erfarenheter av kontakt 

med föräldrar till barn med neuropsykiatrisk diagnos. I resultatet redovisas kort en 

introduktion av informanterna sedan de temaområden som uppkom under tolkning och analys 

av intervjuerna.  

De intervjuade lärarna har mellan tio och närmare fyrtio års erfarenhet av läraryrket. Alla 

informanter har arbetat som lärare. En är verksam på grundskolans lägre åldrar, två av dem är 

verksamma i mellanåren på grundskolan, en arbetar med vuxenutbildning men har tidigare 

varit verksam i grundskolan främst i årskurserna 4-6 och en är verksam på gymnasiet. Två 

utav dem har vidareutbildat sig, den ena till specialpedagog och den andra till vuxenutbildare. 

Det framkom under intervjun att alla informanterna hade undervisat elever med 

neuropsykiatrisk diagnos och därmed hade alla även haft kontakt med föräldrar till dessa 

elever. Informanternas erfarenheter av hur många elever med diagnos de undervisat ser av fler 

skäl olika ut. Ett skäl är att deras yrkesverksamma tid inom skolan är olika lång, ett annat skäl 

är att det är slumpen som avgör var eleverna går i för klass, det kan vara din eller någon 

annans. En lärare har utbildat sig vidare till specialpedagog och har av den orsaken mer 

erfarenheter av kontakt med elever med neuropsykiatrisk diagnos och deras föräldrar. De 

lärare som undervisat längst medger att de troligtvis har undervisat elever som skulle ha 

diagnostiserats ifall de hade blivit utredda men det var innan det var vanligt att elever blev 

utredda för diagnoser. 

 

Kontakt mellan lärare och föräldrar till elever med 

neuropsykiatrisk diagnos 

Av intervjuerna framkom att tre av sex informanter hade mycket kontakt med föräldrarna. Det 

kunde vara dagligen eller flera gånger i veckan. Det kom fram att intensiteten i kontakten 

ökade då behovet och orken från läraren fanns och kunde minska då behovet av kontakt 
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minskade. Ibland indikerade föräldrar att skolan behövde minska kraven på att familjen skulle 

agera som att deras barn inte hade någon funktionsnedsättning. Kraven som skolan ibland 

satte att familjen skulle kompensera för elevens nedsättning blev ibland för höga för att 

föräldrarna skulle orka leva upp till det. Vidare framkom det att föräldrar till barn med 

diagnos var oftast engagerad i sitt barns diagnos och skolgång. Många gånger kunde det vara 

föräldern som informerade läraren om nya rön och kunskap kring elevens diagnos. ...det 

märks att man som förälder blir mer och mer insatt i vad de olika diagnoserna innebär för sitt 

barn. (X3)
5
 

Mestadels visar resultat av intervjuerna att kontakten oftast var oftast positiv och det fanns ett 

gemensamt behov och önskan av att ha kontinuerlig kommunikation mellan lärare och 

förälder. Gemensamt för de tre lärarna som uppgav att de har mycket kontakt med föräldrar är 

att de alla undervisar barn i de yngre åldrarna. Lärarna uppgav att de lade ned tid på att 

kommunicera med alla elevers föräldrar, men att de hade utökad kontakt med föräldrar till 

elever med neuropsykiatrisk diagnos. De lärare som arbetar med yngre barn, uppgav att de 

medvetet investerar tid i relationen med föräldrar för att de ansåg att förtroendet som det ger, 

blir är en gynnsam grund för samarbete framöver. En lärare berättade att hon gör hembesök 

till alla elever. Man lär känna föräldrarna och blir respekterad för det engagemang man 

visar. (X5) En annan lärare menade att den tid man lägger ned på kontaktskapande åtgärder 

får man igen, eftersom de lägger en grund för ett gott samarbete. Det jag har erfarenhet av är 

att när jag lyckats skapa de här goda relationerna så fungerar det mycket, mycket bättre. 

(X4) De andra lärarna som undervisade i äldre årskurser uppgav att de hade kontakt med 

föräldrarna vid behov eller vid utvecklingssamtal.  

 

 

Utredning och föräldrars reaktioner 

Fyra av de sex informanterna har tagit initiativ till en utredning för att få en diagnos. Lärare 

för yngre barn uppgav att de väckt frågan mycket försiktigt och att det är av vikt att föräldern 

hinner acceptera att sitt barn är annorlunda. Det framkom även att det är av stor vikt hur 

beskedet, av en utredd elev som har blivit diagnostiserad med en neuropsykiatrisk diagnos, 

levereras. Föräldrar och elever upplever många gånger diagnostiseringen som en 

känslomässig kris. Därför är det noga med hur ärendet kommuniceras och att inblandade 

                                                      
5 X1-X6 är beteckning för de olika informanterna 
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personer är professionella kommunikatörer för att möta känslomässiga reaktioner. Vidare 

framkommer av intervjuerna att föräldrarna måste få ta tid på sig. De vanliga tycks då vara att 

förslaget först avvisas av föräldrarna. Men så småningom har en övervägande andel av 

föräldrarna accepterat för att utreda för en diagnos. Informanterna talade om tidens betydelse 

för föräldrarnas reaktion och acceptans. Det är en långsam process, som tar tid.  

Det är en sorg, det är svårt för föräldrar, Man kan inte kräva för mycket av dem. Man kan 

inte göra så mycket. (X6) 

Fyra av de sex informanterna ansåg att föräldrarna så småningom når acceptans för barnets 

funktionsnedsättning. Det händer även att föräldrarna själva tagit initiativ till utredning. 

 

 

Erfarenheter av fungerande kommunikation med 

föräldrar 

På frågan om lärarnas erfarenhet av en fungerande kommunikation med föräldrar till barn 

med neuropsykiatrisk diagnos svarade alla att de hade erfarenhet av fungerande relationer 

med föräldrarna. En informant hänvisar till att en lyckad kommunikation ligger i att vara 

ödmjuk för elevens person, visa engagemang och ha kunskap inom specialpedagogik. En 

annan av informanterna menar att hennes engagemang tillsammans med en bra 

kommunikation och skolans insatser, blir en bra grund för ett fungerande samarbetet. Fler av 

informanterna uppger att samarbetet fungerar bra över lag med föräldrarna och flertalet av 

dem uppgav att ansvaret för att eleven ska ha en fungerande skoldag är jämnt fördelad mellan 

lärare och föräldrar. Hur man delar upp ansvaret mellan skola och föräldrar måste vara 

anpassat efter vilken typ av stöd eleven behöver och ser därför olika ut från ärende till ärende. 

Det kan handla om att vara ansvarig för att påminna eleven att ta med sig saker den behöver 

under skoldagen eller att vara behjälplig med att stötta eleven att hantera ett utbrott eller att 

sköta medicineringen av eleven under dagen. Sedan finns det mer kunskapsinriktade insatser 

som att finnas till hands då eleven ska få ett skolarbete utfört eller vid många andra 

situationer. Det framkommer att det många gånger är det ett givande och tagande mellan 

föräldrar och läraren där föräldrar kan delge tips och råd för hur de arbetar med eleven i 

hemmet som läraren kan applicera i skolsituationer och därmed få en positiv utvecklig. Ibland 

kan läraren ge förslag till hur föräldrarna kan arbeta med eleven i hemmet för att nå framgång 

inom något ämne som t.ex. svenska och lästräning. Men hur familjen ska få situationer i 
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övrigt att fungera är främsta hand är ett uppdrag för familjebehandlare och då utifrån uppdrag 

från socialtjänsten.  Lefner, Mautone & Power (2011) tar upp om att lägga upp planer för ett 

fungerande samarbete mellan föräldrar och lärare i syfte att nå kunskapsutveckling för en 

elev. Den informant som undervisar i de äldre årskurserna skiljde sig från de övriga 

informanterna och uppmärksammar att ansvarsfördelningen är tredelad, mellan elev, lärare 

och förälder. Kommunikationen med vårdnadshavaren avgörs utifrån de kunskaper jag har 

samt hur jag bemöter vårdnadshavaren. I vissa fall är det jag som blir upplyst och i andra fall 

är jag den som upplyser om hur skolan bör möta den enskilda elevens behov.(X1) 

 

Erfarenheter av ickefungerande kommunikation 

De flesta informanterna har även erfarenhet av ickefungerande kommunikation med föräldrar 

till elever med neuropsykiatrisk diagnos. En informant nämnde att i detta fall var det även 

konflikt i familjen och att det inte kommunicerades inom familjen heller. I många fall är 

föräldrarna separerade med ett stort ansvar och arbetsbörda för den ensamma föräldern. Det 

förekom också att förtroende för skolan var lågt för att föräldrarna hade konflikt med skolan. 

Ett resultat av denna konflikt var att lärarens kontakt med föräldrarna uteblev. En informant 

visade sig ha erfarenhet av att socialtjänst kopplades in för att skapa former för 

kommunikation mellan föräldrar och lärare. Det gav ibland goda resultat. I andra fall där man 

inte uppnådde en lösning av konflikten med föräldrarna, hände det att föräldrarna bytte skola 

för eleven. En informant uppgav att den själv som lärare hamnat i konflikt med ledningen på 

skolan och att kommunikationen inte fungerade vare sig mellan föräldrar, ledning och läraren. 

Ansvaret skulle ligga helt på mig. Jag skulle göra ännu mer för eleven och jag gjorde redan 

så mycket jag kunde. Jag skulle slå knut på mig själv.(X6) 

 

Åsikter om hur en fungerande kommunikation bör 

vara 

I svaren på frågan om vad som utgör grunden för en fungerande kommunikation framkom att 

investera i tid gav en bra grund för en fungerande relation med föräldrarna. Nästan alla 

informanter uppgav att det var positivt att ta sig tid att se till vem man möter och att vara 

flexibel då föräldern söker upp en, fastän arbetstiden är slut. Flera informanter nämnde att de 

arbetade med positiv förstärkning genom att inte bara behandla det som var problemet med 
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eleven vid föräldrakontakten utan även ta upp om vad som var positivt hos barnet. En av 

informanterna nämnde att hon upplevde det som positivt att uppmärksamma föräldrarnas 

insatser. Lagom kontakt och ansvar fördelat mellan skola och föräldrar är något som nästan 

alla informanter beskrev som en viktig faktor och att det fanns erfarenheter av att det kan bli 

en alltför stor belastning på föräldern vid ojämn ansvarsfördelning. En informant berättade om 

ett tillfälle då kommunikationen med föräldern helt avtog för en tid, då samarbetet hade varit 

intensivt. Flera av lärarna hade erfarenhet av att den största delen av den löpande 

kommunikationen sker genom e-post, kontaktbok eller telefon. Förutsättning för en god 

kommunikation sade en av lärarna var att visa omsorg och omtanke om eleven och att möta 

föräldrar i respekt och som en medmänniska. Att kommunicera med barnens föräldrar ingår i 

läraruppdraget, därför är det av vikt att en lärare är kompetent i sin profession både som 

kommunikatör och är påläst i ämnet som behandlas anser flera informanter. En av 

informanterna uppger att en fungerande kontakt med föräldern kan vara nyckeln till att få 

barnet att fungera i skolan. …har jag en förälder emot mig… då fungerar det inte. Det är en 

väldigt viktig fråga egentligen, föräldrakontakten. (X4) 

 

 

Sammanfattning 

Resultatet visar att alla informanter har erfarenhet av kommunikation med föräldrar till elever 

med neuropsykiatriskt diagnos. De informanter som är yrkesverksamma i de yngre åldrarna 

har stor erfarenhet av tät, positiv kommunikation med föräldrar. Medan de som undervisar i 

de äldre åldrarna har mest erfarenhet av positiv kontakt vid behov. Alla informanter anser att 

det är viktigt att ha en fungerande kommunikation för att främja kunskap och social 

utveckling för eleven. Lärarnas erfarenheter av föräldrars reaktioner under samtal är många. 

När det är behov av en utredning och informanterna berättar om sina erfarenheter om att 

förmedla det till föräldrarna, framkommer att det är förknippat med en sorgprocess hos 

föräldrarna och att de behöver tid innan föräldrarna når acceptans för förslaget. Det 

framkommer att erfarenheter av icke fungerande kommunikation övergår oftast i samarbete så 

småningom men det finns även erfarenheter av att kommunikation med föräldrar som har helt 

uteblivit och i enstaka fall avbrutits helt genom byte av skola som ett resultat av skilda åsikter 

kring barnet. När det gäller vad som främjar en god kommunikation nämnde flera lärare att 

investera tid i relationen, att ha kunskap om diagnosen, att positivt förstärka eleven ifråga och 

berätta om bra händelser för föräldrar och, att möta föräldrar i respekt och att visa omtanke 
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kring eleven. Det gäller särskilt de yngre barnen. Detta menar informanterna inger trygghet 

och förtroende i relationen och därmed främjar det kommunikation och samarbete.  

 

Diskussion 

Syftet med studien är att belysa ett antal lärare och en specialpedagogs erfarenhet av 

kommunikation med föräldrar till elever med neuropsykiatrisk diagnos. De frågeställningar 

som undersökts är, hur stor erfarenhet har de intervjuade lärarna av kontakt med föräldrar till 

barn med neuropsykiatrisk diagnos? Vilka reaktioner har de mött hos dessa föräldrar i 

samtalen? Vilka möjligheter har de haft att skapa en fruktbar föräldrakontakt? Inledningsvis 

behandlas studiens metod och därefter resultatet. I resultatdiskussionen kopplas studiens syfte 

och frågeställningar samman med studiens bakgrund och resultat. 

 

Metoddiskussion 

I undersökningen har semistrukturerade intervjuer använts som metod. Intervjustudien bygger 

på fem lärares och en specialpedagogs erfarenheter av hur kommunikation med föräldrar till 

elever med neuropsykiatriska diagnoser, har sett ut för dem under deras yrkesverksamma tid 

som lärare. Det som har framkommit i resultatet är en redogörelse för informanternas 

erfarenheter och tankar. 

 

Vid bedömning av studiens tillförlitlighet och trovärdighet i kan den skattas som god då 

intervjufrågorna var utformade för att ge subjektiva svar kring något utanför den egna 

personen. Mätningsinstrumenten reliabilitet och validitet används i kvantitativa studier och är 

inte helt enkelt att applicera i en kvalitativ studie. Validiteten handlar om hur man, 

observerar, identifierar eller mäter, det man säger sig mäta ( Bryman, 2009. s. 352) och i 

vilken utsträckning resultatet i studien kan användas i andra sociala situationer och miljöer. 

Det kan vara knepigt då kvalitativa studier ofta bygger på fallstudier eller erfarenheter men 

det går såklart att använda studiens resultat i jämförelse med annat och även som förslag på 

hur man kan gå tillväga för att uppnå en lyckad kommunikation utifrån de erfarenheter som 
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framkommit i intervjuerna. Reliabiliteten kännetecknas i att undersökningen kan upprepas, 

(Bryman, 2009) vilket kan vara svårt att upprätta då kvalitativa studier bygger på situationer i 

relation till andra. Situationen ändras om förutsättningarna ändras som intervjuperson, tiden 

och informanter. Formen för studien går att upprepa även om resultatet skulle bli en produkt 

av de rådande situationerna vid det nya tillfället. Tar man hänsyn till detta när man ser till 

tillförlitlighet och äkthet finns möjlighet att på ett bättre sätt fylla de krav som ställs på en 

kvalitativ studie. Resultaten i studien hade troligtvis visat sig något annorlunda om 

observationsstudie eller enkätstudie hade valts som metod. Jag anser att en observationsstudie 

hade varit olämplig då jag som intervjuare hade blivit en tredje part i ett samtal mellan lärare 

och föräldrar till barn med diagnos. Dels hade min närvaro påverkat samtalet dels att 

kommunikationen kan vara skör i dessa relationer och min närvaro kunde bli en påfrestning 

för de andra parterna. I en enkätstudie hade ett större urval kunnat nås vilket troligen hade 

givit ett bredare och mer generaliserbart resultat. Jag anser att genom en enkätstudie hade jag 

inte fått det mer nyanserade material som jag nu har som underlag för studien. 

Intervjuerna 

Vid intervjuer är det viktigt att som intervjuare att undvika frågor som leder informanten till 

ett svar som är förväntat eller önskat för studiens resultat.  Håller du med om… Skulle du 

kunna tänka dig...( Bryman, 2009 s.253). Dessa frågor kallas ledande frågor och får 

informanten att kanske välja ett svar som den inte hade för avsikt att göra om frågan ställts på 

ett mer neutralt sätt. Trots vetskapen om hur ledande frågor kan ge svar som inte är neutrala är 

det ändå lätt att det uppstår i intervjusituationen. Den mänskliga faktorn och önskan om att få 

fram ett visst budskap från intervjuarens sida ihop med viljan om att vara en `like´ från 

informantens sida, styr i stunden. Det är bra att vara medveten om det då man ser till det 

insamlade materialet. Variationen mellan informanterna kunde ha varit större och då givit ett 

annat resultat än det som framkom i studien. Nu är variationen i att informanterna har olika: 

ålder, yrkeserfarenhet, undervisar i olika åldrar och olika skolor även om de alla är 

yrkesverksamma i samma storstadslän. Likheten mellan informanterna är bland annat att de 

alla är av samma etnicitet, de har egna barn och det framgår att de alla tycker om att arbeta 

med barn.  



                       24 

 

Resultatdiskussion 

De intervjuade lärarnas erfarenhet av kontakt med föräldrar 
till elever med neuropsykiatrisk diagnos  

Av intervjuerna framkom att hälften av informanter hade mycket kontakt med föräldrar till 

elever med neuropsykiatrisk diagnos. Gemensamt för dem var att de alla undervisar de yngre 

åldrarna i grundskolan. Att lärarna som var verksamma i de yngre årskurserna i grundskolan 

har mer kontakt med föräldrar över lag är naturligt, då föräldrar ofta följer sina barn till skolan 

och hämtar dem från fritidshemmet vid dagens slut. Detta ger av rent praktiska skäl tillfällen 

till kontakt med elevernas föräldrar över lag. När det gällde frågan om hur kontakten med 

föräldrar till elever med diagnos såg ut framkom att det då fanns ytterligare skäl till att 

kommunicera. Oftast var behovet av att kommunicera stort och då från båda parters håll. När 

det dessutom finns utrymme för det rent praktiskt kan det vara en anledning till att det 

förekommer frekvent. Det framkom att lärarna ansåg att föräldrar till barn med diagnos var 

engagerad i sitt barns diagnos och skolgång och vanligen var det en positiv kontakt grundad i 

en önskan om samarbete från föräldrarnas sida. Lärarnas erfarenhet visar att detta 

engagemang uppträder oftast efter att föräldrar är färdiga med acceptans och sorgarbete för 

barnets funktionsnedsättning. Det kan vara som att vända på en hand efter att acceptansen 

har inträtt (X3). Min tanke är att samma energi som föräldrar har lagt ned på att undvika 

samarbete blir nu riktat till att upprätta ett fungerande samarbete vilket borde vara ett 

gynnsamt tillstånd för situationen. När det finns utrymme för ett fungerande samarbete mellan 

skolan och föräldrarna kan man som Wolraich, Bickman, Lambert, Warren, Simmons och 

Doffing (2008) skriver, planera åtgärder och stöd i samband med kontinuerlig kontakt med 

föräldrar som en sorts handledning. Läraren kan då med stöd av en specialpedagog lägga upp 

planer för ett fungerande skolarbete i samarbete med föräldern, som ju har den största 

kunskapen om hur barnet fungerar.  

Kontakt mellan lärare och föräldrar till äldre elever  

De lärare som hade erfarenhet av arbete med äldre elever uppgav att de hade kontakt med 

föräldrarna vid behov och vid utvecklingssamtal en gång per termin. Tre av de sex 

informanterna uppgav att de medvetet investerar tid i relationen med föräldrar för att de ansåg 

att förtroendet som det ger är en gynnsam grund för samarbete framöver. Säljö (2000) menar 
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att kommunikation som ett verktyg, kan ses på ett intellektuellt och ett praktiskt plan och med 

det menas, att man kommunicerar, är det praktiska och hur man kommunicerar är det 

intellektuella planet. Formen för kommunikationen kan se ut på olika sätt beroende på 

situation. Till exempel via e-post, samtal under ett möte på tu man hand, under ett möte med 

fler inblandade, med förbestämd dagordning, redovisning för hur dagen har gått, via telefon 

eller på annat vis. Man använder kommunikationen för att få en relation att fungera mellan 

skola och föräldrar till elever med neuropsykiatrisk diagnos. Kommunikationen kan vara ett 

verktyg för föräldrar och lärare när de ska lägga att upp ett system för att kunna få elevens 

vardag att fungera. När det gäller elever i behov av särskilt stöd kan ibland svårigheten ligga i 

att anpassa sig till hur skoldagen ser ut. Där finns det en vinst i att kunna kommunicera med 

elevens förälder för att kunna ta del av deras erfarenheter kring eleven och därefter lägga upp 

en individuell handlingsplan för elevens bästa.  

 

 

Utredning och föräldrars reaktioner 

Vanligen påbörjas en utredning kring en elev då eleven gått några år i skolan. I takt med att 

kunskapskraven ökar, ökar även förväntningar på elevens förmåga på att hantera en skoldag 

och skoluppgifter. Elevens förmåga att hantera skolan visar sig tydligt i jämförelse med 

jämnåriga kamrater och då begär läraren ibland en pedagogisk kartläggning och även en 

utredning för en neuropsykiatrisk diagnos av en elev. Detta är en orsak till att de flesta 

utredningar sker under de tidigare åren i skolan, vilket också framkom under intervjuerna med 

lärarna. Det är i de tidigare och mellersta årskurserna som lärarna hade flest erfarenheter av 

att föreslå att en elev ska utredas men det framkom av intervjuerna att det kan ske även under 

de senare åren i grundskolan och i gymnasiet. Att en utredning startas senare för en elev kan 

ha olika orsaker, som till exempel att elevens möjlighet att tänka abstrakt är begränsat, som 

visar sig först i grundskolans senare år. En annan orsak kan vara att de vuxna omkring barnet 

inte har uppmärksammat att elevens beteende kan vara ett symptom på ett medicinskt 

problem. Vid ett lärarskifte kan det framkomma då elevens beteende uppmärksammas av nya 

ögon med följden att en utredning begärs. 

 

 Det finns olika diskurser kring huruvida det är positivt att elever utreds för diagnoser eller 

inte. Aktuell forskning talar om att tidigt insatta åtgärder för en elev som har problem att med 

exempelvis skriv och läs- inlärningen främjar dennes kunskapsutveckling (Druid Glentow, 
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2006). Samtidigt som en annan diskurs kritiserar diagnostisering av unga elever då 

utmärkandet av en elevs brister kan cementera en status som sedan kan vara svårt för eleven 

att få bort och därmed hämmar elevens möjligheter till inlärning. Ahlberg (2001) tar upp att 

lärares åsikter skiftar i diskussionen kring värdet i en diagnos. Några lärare pekar på risker i 

diagnostiseringen och menar att det överdiagnostiseras i syftet att få ta del av kommunens 

resurser. Andra lärare menar att diagnostiseringen sker som en försäkring för att eleven ska få 

rätt stöd och ytterligare några menar att en diagnos inte ger så mycket, utan att man hellre ska 

se till eleven i dess sammanhang. Av intervjuerna framkom att de intervjuade lärarna tycks 

omfatta diskursen att tidig diagnostisering gynnar barnet. Ingen av informanterna uppgav 

någon tveksamhet till diagnostisering av elever. De hade själva initierat ett flertal utredningar. 

Det är ett vanligt att diagnostiseringen sker för att få tillgång till hjälpmedel och extra stöd i 

form av insatt resursundervisning. Min tanke är att oavsett om man är kritisk eller ej till 

diagnostisering av elever bör man som lärare se till varje unik situation och med ödmjukhet 

och med respekt för den andres väsen och därefter försöka skapa ett förtroende genom 

kommunikation för att sedan kunna arbeta tillsammans med eleven och föräldern med målet 

att nå bästa möjliga tillvaro. Lärarens roll innefattar ett ansvar för den asymmetriske relation 

som ständigt är mellan dem själva och elever med vårdnadshavare. Skolplikten och 

bedömningsuppdraget som betyg innebär, ger läraren laglig rätt i sitt myndighetsuppdrag och 

därmed en makt att förvalta. Lärare har möjlighet att påverka och inverka för elevens framtida 

liv och därför bör man som lärare se varje elev främst som en medmänniska och sedan 

försöka anpassa efter de dokument som är framtagna för att upprätthålla en likvärdig skola för 

alla.  

 

Studien visar att flertalet av informanterna har uppmanat till att en elev ska utredas för en 

diagnos. Några av dessa uppger att de väckt frågan mycket försiktigt men att de ansåg att det 

bästa var om föräldern själv har kommit till insikt om att deras barn behöver utredas och 

därför själva är initiativtagare. Dessa informanter hävdade att det måste få ta tid och att det är 

av vikt att föräldrarna får tid att acceptera att deras barn är annorlunda innan de är redo för 

samarbete.  Dessa lärare som arbetar med elever i de yngre åldrarna i grundskolan uppgav att 

de sett att det många gånger är en sorg för föräldrarna när eleven ska utredas och sedan får en 

diagnos. En sorg över att har ett barn som är annorlunda (Lundström, 2010). Den lärare som 

arbetar i gymnasieskolan delade med sig av en erfarenhet där en mor och dotter fullständigt 

bröt ihop då resultatet av utredningen utmynnade i en dyslexidiagnos. Så även om problemet 

som eleven hanterar i skolsituationer egentligen inte är en nyhet, kräver sorgen sin tid, plats 
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och respekt. Det är också det som flera av informanterna uttrycker att det är av vikt att det får 

ta tid, att processen får ha sin gång. Får föräldrarna tid att acceptera att deras barn har en 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2007) är det lättare för föräldrar att hantera situationen.  

Flertalet av informanterna som föreslagit att elever ska utredas, har erfarenheter av att 

förslaget har avvisats av föräldern i första läget. I två av de tre av dessa fall har föräldrarna 

accepterat att utreda till slut. I intervjuerna framkommer det att erfarenheterna hos några 

informanter är att det sker en ökad diagnostisering av elever. Det innebär att många lärare 

ställs inför frågan om elever ska utredas för en neuropsykiatrisk diagnos eller inte. Den 

erfarenhet av föräldrars reaktioner på förslaget till utredning av deras barn, som framkommit i 

studien, var till stor del positiva. Många föräldrar var redan medvetna om sitt barns 

funktionsnedsättning och visar ett stort engagemang och tacksamhet för den hjälp de 

erbjudits. Det framkom också att i vissa fall har föräldrar eller en av föräldrarna har visat 

motvilja till samarbete och att kontakten har upphört som följd. Detta behandlar även Hjörne 

(2005) där hon visar på hur föräldrars motstånd till att utreda sitt barn kan visa sig i att 

kontakten mellan föräldrar och skolan helt uteblir som resultat när skolan driver på processen 

att utreda en elev utan att föräldrarna vill det. Av informanterna framkom att det bästa sättet 

att möta detta motstånd är att inta en avvaktande hållning tills att föräldern har fått tid att 

tänka över situationen.  Det kan hända att föräldrar sedan själv ber om ökat samarbete och 

även tar initiativ till att utreda barnet.  

 

Erfarenheter av fungerande kommunikation med 

föräldrar 

Resultatet visar att samtliga av lärarna har erfarenhet av fungerande relationer med föräldrar 

till elever med neuropsykiatrisk diagnos. Jag tänker att alla föräldrar vill sitt barns bästa och 

tilliten till skolan och lärare är i mångt och mycket hög. Det ligger bakom att de flesta 

relationer med föräldrar är positiva En lärare uppgav att en lyckad kommunikation ligger i att 

vara ödmjuk för elevens person, visa engagemang och ha kunskap inom specialpedagogik. 

Det är som Nordheden (2007)skriver att ta sig tid att se vem det är man möter, för att kunna 

möta föräldern på dennes villkor i möjligaste mån.  Det framkommer även under intervjuerna 

att föräldrar över lag är engagerade och kommunikation fungerar därför bra. Det tillsammans 

med skolans insatser bildar ett välfungerande samarbete. Då föräldrarna har uppnått acceptans 

för barnets funktionsnedsättning är de ofta öppna för samarbete med skolan och när elevens 

närmsta vuxna arbetar gemensamt mot samma mål, är det oftast enkelt för eleven att välja 
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samma väg. Det kan även vara föräldern som själv tar initiativ till utredning av sitt barn och 

då är de oftast tacksamma för all hjälp de får. Då har skolan ett bättre utgångsläge för att 

genomföra sitt uppdrag. Vanligen råder i ett samarbete mellan föräldrar och skolan en jämn 

arbetsfördelning. När det handlar om äldre elever är det vanligt att eleven själv tar ett större 

ansvar och att kontakten med föräldern blir mindre. Läraren ska utgå från att eleven kan och 

vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan (Lpo, 2011 s.15).  

Ogden (2001) tar upp vikten av att arbeta med att myndiggöra föräldrar för att få en god 

relation och en fungerande kontakt. Det kan ske genom att stärka föräldrarna och låta dem 

säga sin mening och att de har möjlighet att aktivt medverka i elevens skolgång genom 

planering, genomförande och utvärdering. Empowerment innebär att stärka och ge stöd och 

hjälp för att något ska förändras till det bättre, (Nordheden, 2007) Human relationships are at 

the heart of schooling. The interactions that take place between students and teachers and 

among students are more central to students’ success than any method for teaching literacy, 

or science or maths enligt Cummins (Nordheden, 2007 s.23 ). Att läraren arbetar med positiv 

förstärkning genom att uppmärksamma det som har fungerat bra under skoldagen, för eleven 

kan leda till ett större självförtroende och därmed öka chansen till kunskapsutveckling. Några 

lärare har erfarenhet av att positivförstärkning även fungerar för att stärka relationen med 

föräldern. Dels att förmedla det som eleven har lyckats med till föräldern och dels att se och 

uppmärksamma de insatser som föräldern gör i samarbetet med skolan. Självklart måste 

händelser som inte fungerar för eleven under en skoldag förmedlas till vårdnadshavaren men 

kanske inte vid alla kontakt tillfällen. Detta är extra viktigt då det gäller kontakten med 

föräldrar till elever med neuropsykiatrisk nedsättning där ett störande beteende kan vara en 

del i elevens problematik.  

 

Erfarenheter av ickefungerande kommunikation 

Av intervjuerna framkom att flertalet av lärarna har erfarenhet av ickefungerande 

kommunikation med föräldrar till elever med neuropsykiatrisk diagnos. De två informanter 

som uppgivit att de aldrig haft en ickefungerande kommunikation visar under intervjuns gång 

att de lägger ned mycket tid, engagemang och kommunikation med elever, alltid. Det handlar 

om att se den andre och ta sig tid att se vem man möter. Assarson (2009) skriver om filosofen 

Lévinas tankar om vår förståelse och vårt ansvar för den andre (s.100). Det bästa sättet att se 

den andre är att lägga märke till dennes ögonfärg. Då har man mött varandra på en närmare 

nivå. En nivå där det blir svårt att bortse från den andres person. Vidare tar Assarson upp om 
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filosofen Buber som menar att det är först i mötet, när det uppstår en relation, som något 

sker. För detta krävs en omedelbarhet som är förutsättningslös, totalt fördomsfri och öppen 

(s. 101). Jag tror att det närmsta du kan komma en annan människa i att försöka dela den 

andres upplevelser för en situation, är när du har förstått, att du inte kan förstå allt. Då har 

man förstått så långt det går att förstå i en annan människas liv. Det finns risker i önskan att 

försöka förstå och på något sätt bli ett, med en annan människa. I strävan efter att förstå kan 

man sluta lyssna till vad den andre säger och i stället tro att man förstår och då också tror sig 

kunna veta vad som är bäst för den andre personen. Där övergår välviljan i att vilja möta den 

andre i respekt till en kränkning av den andres person.  

 

I studien framkom att lärarnas upplevelser av kontakter med föräldrar där kommunikationen 

inte har fungerat, ansåg lärarna att det även funnits konflikter på andra arenor än i skolan. En 

informant uppgav att det även fanns en konflikt mellan elevens föräldrar och i många fall var 

föräldrarna separerade. Den huvudsakliga konflikten mellan lärare och föräldrar tycktes vara 

om huruvida eleven skulle utredas eller inte. En informant upplevde att det fanns en uppenbar 

avsaknad av förtroende för skolan och vid senare tillfälle valde föräldern att byta skola för 

eleven. Vad det berodde på visste hon själv inte men hon antog att föräldrarna känt sig svikna 

av skolan tidigare och inställningen till att det skulle ske även denna gång urholkade även 

denna relation. Bakomliggande orsaker till att inte kommunikationen fungerar mellan lärare 

och elev beskriver Fylling och Tveit- Sandvin (1999). I think parents should have something 

to say. You feel stupid – pure and simple. The things you suggest aren’t regarded as 

“pedagogically correct”. What is that, anyway? (s.148).  Man kan anta att det finns olika 

orsaker till en ickefungerande kommunikation. En del är att föräldrarna och läraren är oense 

om eleven behöver utredas eller ej. Här finns det ett ytterligare perspektiv, vilken är 

anledningen till att en elev ska utredas för neuropsykiatrisk diagnos? Vad är syftet med en 

utredning? Medför en diagnostisering en stor förändring för skolsituationen? Under intervjun 

beskrev lärare att själva undervisningssituationen inte förändras märkbart av en diagnos och 

det tillsätts inte några speciella resurser. I andra fall är det en förutsättning för att bli 

berättigad till stöd och resurser beroende på hur skolans organisation är uppbyggd. Som 

Hjörne (2005) visar på i en intervjustudie att föräldrar reagerar genom att avstå från 

kommunikation då skolan trycker på fastän föräldrarna inte vill att deras barn ska utredas. 

Andra orsaker till att konflikt uppstår och kommunikationen blir torftig kan vara då ansvaret 

för elevens skolarbete ska delas mellan lärare och föräldrar och någon part inte är 

samarbetsvillig. Det kan även råda olika åsikt i vad man anser ingå i läraruppdraget och inte. 
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Det framkommer av intervjuerna att i de fall där kommunikationen inte fungerat mellan lärare 

och föräldrar har det även varit konflikt mellan skolan och föräldrarna. En informant berättade 

att resultatet av konflikten blev utebliven kontakt mellan läraren och föräldern. En annan 

beskrev att socialtjänst först kopplades in för att få igång kommunikation. Det hände även att 

föräldern bytte skola för eleven. En lärare hamnade i konflikt med ledningen med anledning 

av olika åsikter i hur arbetsfördelningen mellan föräldrar och läraren skulle vara. Läraren 

kände sig maktlös inför de beslut som togs av rektor. Här ser vi hur olika uppfattningar om 

läraruppdraget kan leda till en konflikt. En annan informant uppgav att den inte kunde 

undervisa eleven på ett bra sätt med anledning av att konflikten med föräldern smittade av sig 

på eleven och läraren kunde därför inte nå eleven. Det handlar om att hantera olika situationer 

som uppstår kontinuerligt under barns uppväxt (Ogden, 2001).  

 

Enligt utvecklingsekologin (Andersson, 2001) har kommunikationen mellan familjen, skolan, 

vänner en direkt inverkan på ett barn. Förändringar på exo- och makronivån, dvs. värderingar, 

traditioner, rådande politisk ideologi, ekonomiska ramar i samhället eller förälderns 

arbetsplats påverkar också barnet indirekt. Mesonivån är länken där de olika systemen 

interagerar. Då livet är föränderligt, låt säga att föräldrarna skiljer sig och barnet behöver 

flytta och byta skola, att en ensamstående förälder blir arbetslös eller får arbete, att någon i 

familjen dör eller föds. Då påverkar det även barnet på mikronivå. Dessa exempel som är helt 

vanliga händelser i en människas liv och de ger många gånger ett förändrat beteende och 

påverkan i flera system kring den drabbade. Något som framkom av undersökningen var att i 

de familjer som hade en icke fungerande kommunikation med läraren, ansåg läraren att det 

ofta låg en skilsmässa bakom. Det i sig vill jag inte lägga fram som en orsak till att 

kommunikationen inte fungerade med skolan, för i de fall där kommunikationen fungerade 

framgick det inte ifall föräldrarna var skilda eller inte. Det var ingen fråga i intervjuguiden 

utan den informationen framgick ändå i de fall som jag tog upp. Det jag dock kan dra som 

slutsats av den informationen är att det redan rådde en konflikt i familjen som troligtvis 

handlade om andra saker än skolan, men skolan blev en av flera ämnen föräldrarna var oense 

om.. 
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Lärarnas bild av hur en fungerande 

kommunikation ser ut 

Resultatet visar på att de intervjuade lärarna kunnat skapa en fruktbar föräldrakontakt. De har 

en stor erfarenhet av att få ett samarbete att fungera. I svaren på frågan om vad som utgör 

grunden för en fungerande kommunikation framkom att investera i tid med föräldrar som en 

viktig punkt. Hälften uppgav att det var väsentligt att föräldrar fick höra positiva händelser 

kring sitt barn och att lärarna medvetet arbetade med positiv förstärkning. De uppgav 

betydelsen av att ha lagom kontakt i samarbetet med föräldrar för att undvika att det blir för 

stor belastning på föräldrarna som ofta redan har ett spänt läge. Andreasson, Ekström och 

Lundgren (2009) uppgav att kommunikationen kan fungera i form av en kontaktbok eller via 

e-post. Det nämnde även informanterna att det är vanligt förekommande och kan vara ett bra 

alternativ till att prata med föräldrarna i vissa lägen. En informant hade erfarenhet av att en 

tidigare fungerande kommunikation avtog helt. Förmodligen blev ansvaret på föräldrarna för 

intensivt och tungt. Resultatet av intervjuerna kan tolkas som att en jämn ansvarsfördelning 

mellan föräldrar och lärare är relevant för ett fungerande samarbete. Flera av informanterna 

uppgav att det var främjande för en god kommunikation, att visa omsorg och omtanke för 

eleven. Vidare visade resultatet att flera av lärarna uppgav vikten av att möta föräldrar främst 

som en medmänniska, i respekt för den andres person, då situationer kring deras barn var 

känsliga att samtala om. Hälften uppgav att det var av stor vikt för att få förälderns förtroende 

innan något rent praktiskt kunde avklaras och en väg att nå dit var att läraren var kompetent 

vad gällde barnets svårigheter.  

 

Slutsats 

Min slutsats är utifrån underlaget från intervjustudien samt med aktuell forskning och 

litteratur i området att: kommunikation mellan lärare och föräldrar är viktigt för att få tillstånd 

ett samarbete kring barnet ifråga i syftet att uppnå ett barn/ elevs välmående och 

kunskapsutveckling. Det framkom även av studien att en fungerande kommunikation med en 

förälder till en elev med neuropsykiatriskdiagnos, kan vara en förutsättning för att läraren ska 

kunna undervisa eleven på ett adekvat sätt. För att kommunikation ska fungera krävs det 

engagemang och kompetens från lärarens sida som första steg för det är inte alltid parter möts 

(Assarson, 2009) fastän de båda är framför varandra i ett stämt möte. I några fall uteblir 

samtalet (Hägg & Kouppa, 1997) även fast båda parter har intention att prata, medan i andra 
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fall fungerar det bra och resulterar i något konstruktivt. Lyckas man med samverkan mellan 

elevers mikrosystem kan man nå ett högre välbefinnande för missgynnade elever som Olsson 

(2011) skriver i sin avhandling. Hägg och Kouppa (1997) tolkar filosofen, Hannah Arendt 

som menar att människans viktigaste förutsättning är pluraliteten. Pluraliteten som här menas 

som likhet och åtskillnad, där likheten gör det möjligt att kommunicera och skillnaden gör det 

nödvändigt (s.19). I denna nödvändighet att kommunicera får läraren och skolan se till vilken 

form som är lämplig för kommunikationen. När skolan utifrån lagen vill fullfölja sitt uppdrag 

och i all välvilja driver på ett samarbete med mål och syfte att exempelvis utreda en elev för 

att få en större förståelse för dennes problematik, kan det övergå i kränkning av individen. I 

den totala förståelsen skulle vi utplåna den andres annanhet (Assarson, 2009 s.102; Lévinas, 

1999; 2003 ). Skolan går då i praktiken emot elevens och förälderns fria vilja genom att inte 

lyssna på dem. För att underlätta kommunikationen vid ansträngda relationer, kan skolan ha 

en fördel av att utse en kommunikatör som har kompetens i att kommunicera som får som 

uppdrag att sköta all kontakt med familjen i ärendet, vilket en av lärarna hade erfarenhet av. 

Användning av undersökningen i den 

specialpedagogiska praktiken 

Det framkommer i intervjuerna att kommunikation mellan lärare och föräldrar kan användas 

som ett verktyg för att hantera förändringar och påverka elevers omgivning, direkt eller 

indirekt. Det är många gånger ett viktigt medel för att nå elever och kunna strukturera 

undervisning och skolarbete för att därigenom försöka nå framgång i elevens kunskaps-

inhämtning. Säljö (2000) menar att hela vår samvaro bygger på detta. Det helt vardagliga 

samtalet - vilket man kan hävda är den viktigaste komponenten i vår kunskapsbildning - ger 

upphov till insikter och kunskaper som individen tar med sig och formas av (s.47). I skolan 

finns det stor kunskap hos de pedagogiska ledarna om vikten av reflektion, kommunikation, 

handledning och ändå är det svårt att få schemalagd tid till pedagogiska samtal. Resultatet av 

föreliggande studie kan ge en fingervisning om att skolledningen på varje grundskola borde 

lägga upp handledande samtal med lärare till elever med neuropsykiatriskt diagnos och 

specialpedagog. Syftet med samtalen skulle vara att ge läraren stöd till hur denne kan 

kommunicera med eleven och dennes föräldrar på bästa sätt som Leach och Duffy (2009) 

menar, på samma sätt som att lägga upp lämpliga handlingsplaner för specialpedagogisk 

undervisning i samverkan. Utifrån studiens resultat där det framkommer att kommunikation 

mellan människor har stor vikt för ett fungerande samarbete, kan även att handledda, 



                       33 

reflekterande samtal med lärare och pedagoger i grupp utgöra stöd till lärare och för 

pedagogisk utveckling. Läraren ska samverka med andra lärare i arbete för att nå 

utbildningsmålen och organisera och genomföra arbete…( Lpo, 2011 s.14) Behov av 

handledning och samverkan, finns speciellt i kontakt med föräldrar till elever med diagnoser, 

då denna kontakt kan upplevas som en utmaning i många fall. Resultatet av studien kan vara 

användbart för att visa relevansen av kommunikation för att uppnå en god lärandesituation för 

barn med neuropsykiatrisk diagnos. Genom ett samtal kan man nå de unga i samhället (SOU, 

1999:63,s.80). Att genom kommunikation i skolan förmedla och påverka för att nå en hållbar 

utveckling för ett demokratiskt samhälle (SOU, 2004:104,s.44). 

Skollag, statliga utredningar och direktiv förmedlar att kommunikation och samverkan ska 

finnas mellan lärare och föräldrar till elever med neuropsykiatrisk diagnos. Det stämmer 

överens med studiens resultat då informanternas erfarenheter visar att kommunikation mellan 

lärare och föräldrar sker utifrån de behov som situationen kräver och att den upplevs i mångt 

och mycket vara positivt laddad.  

 

Förslag till vidare studier 

Då studien syftat till att undersöka lärares erfarenheter i frågan skulle det i vara intressant att 

fortsätta med att undersöka föräldrars upplevelser av kommunikation med lärare genom en 

intervjustudie. Vidare skulle man kunna använda resultaten av båda undersökningarna för att 

arbeta fram ett handledande material, för hur lärare bör kommunicera med föräldrar till barn 

som har eller är aktuella för utredning för en neuropsykiatrisk diagnos.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

 

Hej ! 

 

Mitt namn är Elisabeth Sigerstad och jag läser sista terminen på specialpedagogprogrammet 

vid Stockholms universitet.  

 

Jag undrar om jag kan få intervjua dig i ämnet ”Kommunikation mellan pedagog och föräldrar 

till barn med neuropsykiatriska diagnoser och med särskilda behov? Jag arbetar just nu med 

mitt examensarbete och intervjun med dig skulle utgöra ett viktigt underlag för studien, 

tillsammans med ett antal andra intervjuer. Jag kommer att spela in intervjun och allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt och jag kommer endast använda underlaget till min 

uppsats. Jag räknar med att intervjun tar ca 30 minuter. 

 

Tack på förhand! 

Elisabeth Sigerstad 

0704-254585 

Sigerstad@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Syftet är att belysa lärares och specialpedagogers erfarenheter av kommunikation 
med föräldrar till elever i behov av särskilt stöd och som har en 
neuropsykiatriskdiagnos.  

1. Vilka är dina erfarenheter av föräldrakontakt med elever med 
neuropsykiatriska diagnoser och som är i behov av särskilt stöd. 
  

2. Har du varit med och uppmanat till att en elev skall utredas för 
neuropsykiatriska diagnoser? 
Berätta gärna om ett sådant tillfälle. 

3. Har du något exempel på en fungerande kommunikation med föräldrar till 
barn med en neuropsykiatrisk diagnos? 
Hur ser den ut? 

Beskriv gärna vad du tror är bakgrunden till det. 
(förslag på ämnen) 
- Grad av problem 
- Hemförhållanden 
- Hur ser skolkontakten ut för övrigt? 
- Har skolan agerat på något speciellt sätt? 
- Hur ser balansen i arbetsfördelningen ut mellan skolan och hemmet? Var ligger 
ansvaret? 

Andra omständigheter du tror kan ha haft betydelse? 

4.  Har du ett exempel på en icke fungerande kommunikation med föräldrar? 
     Vad tror du är orsaken till att den inte fungerade? 

5.  Har du något tips till hur man kan agera som pedagog för att få en bra 
kommunikation med föräldrar till en elev i behov av särskilt stöd? 
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Bilaga 3 

Kategoriseringsmatris 

 

Fråga 1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

erfarenhet Ja ja ja ja ja Ja 

Mycket kontakt   ja ja  Ja 

Vid behov Ja ja   ja  

Utvecklig s Ja      

Engagerade 

föräldrar 

  ja    

       

       

Investerar tid Ja   ja ja  

Förtroende 

Viktigt, teori 

Ja   ja ja Ja 

Icke 

fungerande 

   ja ja  

Fråga 2       

Uppmanat till 

diagnos 

Nej Ja ja Nja/ 

bekräftar 

nej Ja, 

försiktigt 

Hur har det 

mötts av 

föräldern? 

 Avvisande 

Andra 

tacksamma 

för hjälp 

Avvisande 

men sedan 

acceptans, 

lång tid 

   

Egen kunskap 

Kopplat till 

teori 

   Vis, 

sorgprocess 

innan 

acceptans 

 Sorg det är 

svårt för 

föräldern. 

Låta tiden 

gå 

Långsam 

process 

  ja ja  Ja 

3. fungerande 

kommunikation 

100% Fall 100% Ett fall 

100% 

2fall 100% 100% 

tillit 

Ett fall 

100% 

Hänvisar till 

kommunikation 

på ett ödmjukt 

sätt , teori 

Ja  Ja förälder    

Acceptans Ja ja  ja  Ja 

Själva tagit 

initiativ till 

diagnos 

   ja  Ja 

Samarbete   ja ja ja  ja 

Ansvar hos 

föräldrarna 

Delat delat Halva halva delat  ja 

Kunskap hos 

förälder 

  ja ja   

4. Icke 

fungerande 

Nej ja ja ja Nej ja 

Tvist i fam   ja    
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Skilda  ja ja ja   

Brutet 

förtroende 

  ja    

Tvist hem o 

skola 

 ja ja    

Soc, nivå   ja    

Byte av skola   Ja    

Tvist lärare, 

ledning 

     ja 

Undviker 

kontakt 

 ja     

Flyttat    ja ja   

Skyndat på 

utredning 

   ja   

5. Har du några 

tips på 

agerande fr ped 

sida 

      

Hem besök     ja  

Investera tid Ja ja ja ja ja  

Positiv 

förstärkning 

Ja ja    ja 

Lagom kontakt 

 

 ja ja   ja 

Lagom ansvar  ja ja   ja 

Visar omsorg Ja ja ja ja ja  

Möter 

föräldern 

Ja ja ja ja ja  

kompetens Ja ja ja    
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Bilaga 4 

 

Definitioner av begrepp 

Kommunikation - Samtal mellan parter 

Relation - en kontakt mellan parter 

Neuropsykiatriska diagnoser - De dysfunktioner som är utredda och bedömda av en psykolog 

och därefter diagnostiserade. Benämns även som ”diagnos” i studien.  

Samarbete - arbete mot samma mål på i möjligaste mån under en jämlik arbetsfördelning. 

Samverkan - då parter tar del och stödjer i ett arbete men inte nödvändigtvis jämlik 

arbetsfördelning. 

Acceptans- När någon är kapabel att se till det uppkomna, på funna, händelser och kunna 

prata om dem utan att hamna i affekt, i försvar. 

Sorg- känslomässigt tillstånd tillföljd av händelser kring människor som står en nära. 

Lärare- Specialpedagog/ lärare och speciallärare 
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Bilaga 5 

NPF- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och 
fungerar. De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD, Aspergers syndrom, 
Tourettes syndrom och Tvångssyndrom - OCD.  
 

Även relaterade tillstånd till exempel dyslexi och språkstörningar kan ses som neuropsykiatriska. De olika 
diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. 

Personer med NPF har ofta svårigheter med: 

  reglering av uppmärksamhet 

  impulskontroll och aktivitetsnivå 

  samspelet med andra människor 

  inlärning och minne 

  att uttrycka sig i tal och skrift 

  motoriken 

Många människor har de här svårigheterna i större eller mindre grad. När svårigheterna är så stora att de kraftigt 
påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället blir de en funktionsnedsättning. 

Orsaker till NPF 

Ärftlighet 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är betydligt vanligare i vissa släkter än i andra. Det 

tyder på att det finns en ärftlig benägenhet att utveckla neuropsykiatriska problem. Men exakt 

varför vissa drabbas och andra inte är oklart. Det finns vissa faktorer som ökar sannolikheten 

för NPF.  Vanliga riskfaktorer är påfrestningar under graviditeten, förlossningen eller i 

nyföddhetsperioden såsom för tidig födsel, näringsbrist i moderkakan eller tidig 

hjärnhinneinflammation. De flesta barn som har varit utsatta för någon riskfaktor utvecklas 

dock helt normalt. Det finns också sjukdomar vars symtom i sällsynta fall kan uppfylla 

kriterierna för ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Det gäller vissa kromosomavvikelser, 

epilepsi och några ämnesomsättningssjukdomar. 

(http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html?layout=blog) 

Definition av neuropsykiatriska diagnoser:  

(Attention, Angle 2006) 

http://www.attention-riks.se/index.php/npfsubmeny/adhd.html?layout=blog
http://www.attention-riks.se/index.php/npfsubmeny/aspergers-syndrom.html?layout=blog
http://www.attention-riks.se/index.php/npfsubmeny/tourettes-syndrom.html?layout=blog
http://www.attention-riks.se/index.php/npfsubmeny/tvangssyndrom-ocd.html?layout=blog
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ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) innebär avvikelser när det gäller områdena 

uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. Det finns tre olika typer av  

ADHD beroende på vilken typ av problematik den diagnos tiserade lider av 1. ADHD 

dominerad av uppmärksamhetsbrist, (2) ADHD dominerad av överaktivitet och bristande 

impulskontroll samt (3) ADHD med såväl uppmärksamhetsbrist som överaktivitet och 

impulsstyrning.  

Diagnosen DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) innebär att den 

drabbade kan ha problem i fråga om aktivitetskontroll, uppmärksamhet, motorikkontroll och 

perception.  Aktivitetskontroll och uppmärksamhet är alltid avvikande, medan övriga  

svårigheter kan vara också antingen motoriska eller perceptuella 

DAMP/ADHD är  

förknippat med andra problem: framför allt inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter  

och psykiska störningar 

Autismspektradiagnos – förkortat ASD. 

”Högfungerande autism”, vilket innebär att personen fungerar ”relativt väl” gentemot sin 

omvärld, diagnostiseras som aspergerssyndrom. Majoriteten av de barn som diagnostiseras 

med Autism (67-81 %) har ett klart begåvningshandikapp, vilket ytterligare försvårar 

exempelvis inlärningen. Även hörsel- och synnedsättningar är vanliga, liksom talsvårigheter 

(utöver den för autism typiska språkstörningen) och epilepsi autism tycks utgå ifrån 

detaljerna snarare än, som brukligt, först försöka se en helhet för att skapa ett sammanhang 

innan man börjar arbeta. 

Tourettes syndrom 

är känt främst för de tics – återkommande reflexliknande rörelser och läten – som de 

drabbade har. Men Tourettes syndrom kan också innebära svårigheter med 

tvångsföreställningar, tvångshandlingar, problem med impulskontroll, 

koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter och hyperaktivitet. (Attention 2006)  


