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Sammanfattning  

Vår studie är av kvalitativ art och intresset ligger på hur föräldrar till barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar upplever samarbetet med skolan och delaktigheten vid övergångarna från 

mellanstadiet till högstadiet. I studien har åtta föräldrar intervjuats om hur de anser att samverkan 

mellan hem och skola har varit under skolövergångarna.  

 

I analysen av studiens empiriska datamaterial har vi försökt att se likheter mellan informanternas 

svar och Inga-Lill Jakobssons (2002) kategorier; engagemang, uppgivenhet och förnöjsamhet. 

Det har vi gjort för att kunna upptäcka vad som kan vara svårt och vad som gör att det blir en 

framgång när det handlar om övergångarna i skolan. Vi har haft möjligheten att få möta föräldrar 

som är väldigt nöjda med hur skolan har hanterat övergångarna i form av möten innan 

skolstarten, information mellan lärare samt att de haft ett nära samarbete där föräldrarnas åsikter 

tagits tillvara. Vi har även fått ta del av åsikter och tankar från föräldrar som anser att 

skolövergångarna inte har blivit efter deras förväntningar. Dessa föräldrar nämner att de har 

försökt få till ett bra samarbete, men skolpersonalen har valt att gå efter sina egna, tidigare 

kunskaper. Skolan hänvisar till att de har kompetensen och undviker att få veta för mycket om 

barnet innan då de vill ha chansen att lära känna barnet utan förkunskaper. 

 

Vi har i diskussionen lyft fram vad som kan vara framgångsfaktorer och vad som kan hindra 

samverkan utifrån det resultat vårt insamlade material visat. Vår studie bidrar till att försöka få 

en förståelse för vad som kan gynna eller motverka övergångarna för barn som har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mer forskning om detta ämne är emellertid nödvändig 

innan sambandet kan förstås tydligare. Det finns i dagsläget relativt lite forskning kring det 

specifika ämnet. Den tidigare forskningen vi redovisat i vår uppsats styrker att ett nära samarbete 

mellan hem och skola är viktigt för att det ska bli bra för barnet. Om inte detta uppfylls visar vår 

studie att barnet kan få problem med skolan tidigt och det kan vara svårt att ta igen kunskaperna 

senare. Det har även visat sig, i vår studie, att livet utanför skolan påverkas och i vissa fall kan 

dåligt samarbete även leda till självskadebeteende hos barnet. På grund av dessa aspekter är det 

viktigt att forska vidare på ämnet för vår studie.  
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1. Inledning 
 

Idrottslektionerna hade 100% förnedringsgaranti. Jag var sämst på allt utom orientering och 

skridskoåkning. Utelaget kom närmare när det var dags för mig att slå i brännboll, och så klart 

blev jag alltid vald sist till alla lag. Höjdhopp var ingen bra sport. För efter att jag missat ribban en 

första gång så höjdes den till de andras svårighetsnivå. Så jag fick aldrig någon chans att träna på 

min nivå. Istället fick jag stå bredvid och titta på när de andra hoppade. 
(http://www.annaklara.se/adhd/index.html) 
 

Citatet visar hur elever med neuropsykiatriska
1
 funktionsnedsättningar kan uppleva sin skolgång. 

I just det här fallet rör det idrottsämnet men det kan handla om vilket skolämne som helst, trots 

att skolans styrdokument är tydliga med att ingen får diskrimineras på grund av en 

funktionsnedsättning och att “undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov”(Lgr11 s 8). Citatet ovan är hämtat från bloggen (annaklara.se) där Annaklara Martin-Löf 

berättar om sina egna erfarenheter som elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon 

berättar bland annat om utanförskap och lärares oförmåga att möta henne på just hennes nivå.  

 

I vår kommande roll som specialpedagoger kommer vi med största sannolikhet att stöta på elever 

som Martin-Löf och få möjligheten att se till att de får det bemötande och den utbildning de har 

rätt till.  Det ingår i specialpedagogens arbete att genomföra observationer, utredningar och att 

finnas behjälplig vid upprättandet av åtgärdsprogram. Specialpedagogen ingår allt som oftast i 

EHT
2
 och är den från skolan som deltar vid särskilda överlämnanden

3
 mellan olika skolstadier. 

Det ligger också i yrkesbeskrivningen, enligt Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson (2011), att 

kunna ge riktade insatser till elever samt att kunna ge handledning till såväl enskilda lärare som 

till arbetslag samt att möta och kunna bemöta, stötta, ge råd, och “lugna” oroliga föräldrar.   

 

Just skolans bemötande av och samarbete med barn med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar och deras föräldrar kom att aktualiseras under hösten 2013 då det i flera olika 

                                                
1
 Den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inkluderar diagnoser och tillstånd 

som AD/HD, ADD, Aspergers syndrom, autism, språkstörning m fl, SPSM.  
 
2
 EHT står för Elevhälsoteam. Kallas ofta också för elevhälsa. “För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, [...] ska 

det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande” Skollagen kap2 25 § 
 
3
 Särskilda överlämnanden sker när elever i behov av särskilt stöd ska gå över till ett nytt skolstadium. Vanligt är att 

det sker i skolans regi, utan föräldrars medverkan. Specialpedagoger och klasslärare från både den överlämnande 

skolan och den mottagande skolan träffas och går igenom elevens svårigheter.  
 

http://www.annaklara.se/adhd/index.html
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media dök upp nedvärderande åsikter och kommentarer om denna elevgrupp. Ett exempel är 

friskolerektorn i Uppdrag granskning 2013-10-30 som jämförde AD/HD med en cancersvulst 

och barn med diagnosen som ruttna äpplen som man måste sortera bort för att rädda resten. Det 

var i samband med dessa uttalanden/kommentarer som tanken på vad vi ville studera inom ramen 

för vårt examensarbete föddes. Om man som ledare inom skolans värld kan uttrycka sig så 

nedsättande om en stor del av de barn som går i svenska skola, som ska vara en skola för alla, 

hur ser det då ut i resten av samhället? Vilka hinder kommer de här eleverna att möta i skolan 

och när de lämnar skolan? Vi började sinsemellan diskutera och fundera kring skolans 

bemötande av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras föräldrar. Våra 

egna erfarenheter samt diskussioner på våra arbetsplatser gör att vi tror att det råder en stor 

osäkerhet/okunnighet kring dessa diagnoser/funktionsnedsättningar
4
 ute på skolorna men vi ville 

veta hur det ser ut/upplevs från andra hållet. Vi fastnade i frågan: Hur kan skolan och föräldrar 

samarbeta kring barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess problematik?  

 

Ett av de tillfällen då det kan vara extra viktigt att skolan samarbetar med föräldrar är vid 

övergångar mellan olika skolstadier/skolformer. Forskning visar att samverkan kring barn/elever 

har stor betydelse oavsett om barnen har en diagnos eller inte. Bland annat Helen Skouteris, 

Brittany Watson och Jarrad Lum (2012) lyfter fram vikten av ett utökat samarbete mellan hem 

och skola men även mellan de olika skolformerna för att underlätta övergången för eleverna. 

Andra som lyfter fram vikten av samverkan vid övergångar är Laura A. Hughes, Pauline Banks 

och Melody M. Terass (2013) De visar på att elever med specifika inlärningssvårigheter får 

mindre socialt stöd och utsätts för mer press än övriga elever vid övergångar mellan olika 

skolstadier eftersom de ofta måste “börja om” och bygga upp en förståelse, hos lärarna, för sina 

svårigheter. En av de svåraste övergångarna inom skolan är den mellan årskurs 6 och 7, menar 

Hans Larén, psykolog på Neuropsykiatriska-teamet Uddevalla (föreläsning Strömstiernaskolan, 

Strömstad augusti 2013). Eleven lämnar tryggheten med att ha en lärare i de flesta ämnen, i ett 

klassrum där läraren har möjlighet att skapa tydlig struktur och trygghet. Istället blir det en ny 

skola med ämneslärare i olika klassrum. Det är jobbigt för de flesta elever men kanske framför 

allt för elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har ett stort behov av struktur, 

förutsägbarhet och trygghet. Om en övergång inte blir helt lyckad kan konsekvenserna bli att 

                                                
4
 Då informanterna i vår studie använder förkortningen NPF, för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller ordet 

diagnos i sina utsagor kommer funktionsnedsättning och diagnos användas som synonymer i det här arbetet.  
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barnet hamnar utanför både när det gäller kunskaper och socialt. Det kan i sin tur leda till stress 

och sämre självkänsla menar bland andra Beth Rous, Christine Teeters Myers och Sarintha Buras 

Stricklin (2007). Så hur kan övergången från mellanstadiet till högstadiet underlättas för den här 

elevgruppen? Hur arbetar skolor med överlämnanden och hur pass mycket tillåts föräldrar att 

delta vid dessa överlämnanden? Vad är bra och vad kan förbättras?  

 

Våra intentioner med det här examensarbetet är att utifrån intervjuer med föräldrar till barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, försöka ta reda på hur skolan och hemmet samarbetat 

framförallt när det gäller övergången från mellanstadiet till högstadiet.  

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med vår studie är att studera samverkan
5
 mellan föräldrar till barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och skola ur ett föräldraperspektiv. Intentionen med vår undersökning är 

att ta reda på hur föräldrar upplever samarbetet och möjligheten till delaktighet under barnets 

skoltid men framförallt övergången från mellanstadiet till högstadiet. 

 

De frågor vi fokuserar på och vill försöka besvara är:  

● Hur ser samarbetet ut mellan hem och skola? 

● Vilka framgångsfaktorer respektive hinder för samarbete upplever föräldrarna vid 

övergångar mellan olika skolstadier? 

● På vilket sätt erbjuds föräldrarna att vara delaktiga i sitt barns skolgång?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Vi kommer i det här arbetet använda oss av samverkan och samarbete som synonymer. 
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3. Bakgrund 

 

Under den här rubriken kommer vi först att redovisa vad nu gällande styrdokument säger om 

föräldrasamarbete/samverkan generellt och vid övergångar mellan olika skolformer. Efter det 

följer en kortfattad redogörelse över vad föräldrar till barn med olika neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har sagt kring samarbete med skolan i olika undersökningar som 

genomförts av till exempel Skolverket innan vi avslutar med en redogörelse för olika 

maktaspekter som finns vid samarbete mellan hem och skola ur såväl föräldra- som 

skolperspektiv för att få en bättre bild av vad de olika aktörerna anser kan vara problematiskt.  

 

3.1 Samverkan med hemmet utifrån styrdokumenten 

Det är framförallt två styrdokument som reglerar den svenska skolan. Det är skollagen och 

läroplanen. Det finns även andra internationella dokument som reglerar barn/elevers rättigheter 

bland annat Salamancadeklarationen (1994) samt FN:s barnkonvention (1989). Då vi i vår studie 

vill undersöka samarbetet mellan hemmet och grundskolan är det Lgr11 som är den aktuella 

läroplanen. För att kunna studera de upplevelser de föräldrar som ingår i vår undersökning har av 

samarbetet måste vi först ta reda på vad som faktiskt står om samverkan i dessa dokument. Vad 

är skolan skyldig att erbjuda elever och föräldrar eller från föräldrarnas perspektiv, vad har de 

och deras barn för rättigheter i kontakten med skolan? Skollagen lyfter fram samarbete med 

hemmet för att främja elevernas utveckling. Här presenteras också vilka krav 

föräldrar/vårdnadshavare kan ställa på skolan.  

 

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, [...] ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska 

omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. [...] Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses 
(Skollagen kap2 25§). 
 

Vidare lyfter skollagen fram att föräldrar ska erbjudas möjlighet att påverka utbildningen. Enligt 

skollagen har föräldrarna också rätt att informeras om elevens utveckling dels via 

utvecklingssamtal men även genom kontinuerlig information. Föräldrar ska även ges möjlighet 

att vara delaktiga i beslut kring elevens rätt till särskilt stöd och som förälder har man rätten att 

ställa krav på att åtgärdsprogram upprättas. 
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Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska 

det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och 

utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 

åtgärdsprogram utarbetas (Skollagen kap 3 9§). 
 

Nu gäller inte vår undersökning huruvida föräldrar får det de har rätt till men det är ändå en 

intressant aspekt att ha med sig vid intervjuerna och analyserna därav.  Den tidigare läroplanen 

för grundskolan, Lpo94 har en egen underrubrik om samverkan mellan hem och skola. Där står 

att skolan ska arbeta tillsammans med hemmet för att utveckla innehållet och verksamheten i 

skolan. Det finns även en rubrik om övergång mellan förskola - skola och skola - gymnasium. 

Där lyfts det fram att skolan ska ha ett förtroendefullt samarbete mellan olika skolstadier för att 

utveckla elevens lärande i ett mer långsiktigt perspektiv och kunna ge det stöd eleven behöver. 

Även nu gällande läroplan för grundskolan, Lgr11, lyfter fram vikten av samarbete, där står det 

bland annat,  

 

Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning 

för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan (Lgr 11, s 8).  
 

Citatet ovan visar att det inte bara är på nationellt plan man tänker att skolan ska vara tydlig med 

mål och innehåll utan att det är varje skolas skyldighet att kommunicera öppet med hemmen om 

hur man arbetar och på vilka premisser.  

 

I Lgr 11 lyfts det också fram att samarbetet mellan skola och hem har som syfte att vara en 

stödjande funktion. 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (Lgr 11, s 9).  

och 

 

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. 

Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen (Lgr 11, s 9).  
 

Att skolan ska fungera som en stödjande instans kring alla elever i Sverige kan ses som ett sätt 

och en strävan efter att utjämna olikheter i elevernas hemförhållanden. Det kan vara såväl 

ekonomiska som sociala och kunskapsmässiga skillnader som skolan ska hjälpa till att 

överbygga.  När det gäller elever med diagnoser av olika slag, fysiska eller psykiska kan den 

stödjande funktionen skolan få ytterligare en dimension. Eleverna tillbringar större delen av sina 
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dagar i skolan och på så sätt ser skolpersonalen kanske mer av elevens beteende, svårigheter och 

så vidare än vad föräldrarna gör. På så sätt kan hem och skola samarbeta och diskutera kring 

styrkor, svagheter, motivation och annat.  Det är dock inte helt oproblematiskt att samarbeta 

kring elever i dessa frågor. En del föräldrar vill inte blanda in skolan i annat än just skolarbetet 

och andra vill ha stöd och stöttning i större grad än vad skolan kan ge. 

 

I läroplanen Lgr11 uttrycks det också specifikt att lärarna särskilt ska uppmärksamma elever i 

behov av särskilt stöd vid övergångar mellan olika skolformer/skolstadier. Det finns i såväl 

skollag som läroplan en tydligt uttryckt tanke kring att skolan ska ge alla elever möjlighet att 

känna sig trygga, sedda och få sina behov tillgodosedda. Att man specifikt lyfter fram 

övergångarna och barn i behov av särskilt stöd vid dessa antyder att man har insett hur svårt det 

kan vara för elever i behov av särskilt stöd att byta skolmiljö. Texten indikerar inte att 

föräldrarna ska involveras för att underlätta övergångarna utan trycker på att det är lärarna som 

ska göra arbetet. Våra förhoppningar är att det i förlängningen innebär att lärarna tar hjälp av 

hemmet för att få övergången så okomplicerad som möjligt för eleven.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi utifrån vad styrdokumenten säger kring samarbete mellan 

hem och skola att vid sidan av kunskapsuppdraget är samarbete med hemmet är ett för skolan 

viktigt uppdrag.  En viktig förutsättning för samarbete och kommunikation mellan skola och 

hem är omdömen, utvecklingssamtal och betyg. De är olika sätt som skolan kan använda för att 

kommunicera med hemmet angående elevens skolsituation. Såväl skollagen som läroplanen är 

alltså tydliga kring att skolan ska samarbeta med hemmen för att eleverna ska lyckas med sin 

skolgång. Lgr 11 lyfter också fram att skolan ska utveckla samarbetsformer med såväl, förskola, 

fritidshem och gymnasium för att varje elev ska känna stöd och få en röd tråd genom hela sin 

skolgång. I de nya läroplanerna (från 2011) finns en tydligare uttalad progressionstanke än 

tidigare. Till exempel bygger kunskapskraven i de olika skolstadierna på varandra på ett 

tydligare sätt än i tidigare läroplaner. Det leder till att man inte alls på samma sätt som tidigare 

repeterar kunskaper och förmågor. En konsekvens av det blir att har eleven inte de förväntade 

kunskaperna när den börjar ett nytt skolstadium så får den inte samma förutsättningar som 

tidigare att inhämta och komma ikapp. Det är alltså viktigt att lärarna i de olika stadierna har en 

förståelse för vad eleverna kommer ifrån och vad de ska vidare till. Ett annat skäl till att utveckla 
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samarbete mellan olika skolformer är att styrdokumenten är tydliga med att skolans uppgift är att 

fostra goda samhällsmedborgare, det vill säga att skolan ska se till att alla elever som lämnar 

skolan ska fungera i vårt samhälle. Då samhället är i konstant förändring måste skolan vara 

flexibel och kunna möta de krav som ställs eleverna som slutat gymnasiet och ska ut i 

arbetslivet. Genom att ha en tydlig röd tråd från start till slut kan skolan enklare anpassa sig till 

förändringar som sker i samhället.  

 

Att skolan ska vara ett stöd för familjen visar intentionen att alla elever ska lyckas. Den tanken 

har varit genomgående i svensk skolpolitik under många år och lyfts fram i de senaste 

läroplanerna. Vår erfarenhet som lärare gör att vi med all säkerhet kan säga att det inte fungerar 

så som det står i styrdokumenten. Skolpersonalen har inte tid att bemöta alla elever på den nivå 

där de befinner sig, Anledningarna därtill kan vara många och av varierande slag, tidsbrist, 

okunskap, ovilja att forma undervisningen efter eleverna istället för tvärtom eftersom det kräver 

mer. Förklaringarna är säkerligen lika många som det finns antal lärare som inte sköter sitt jobb 

fullt ut enligt de krav som ställs i läroplanen. Att vi vet att det ser ut så här runt om i svenska 

skolor gör det än mer intressant att studera hur föräldrar upplever samarbetet med skolan.   

 

3.2 Samarbete mellan hem och skola  

I det här kapitlet vill vi lyfta fram hur samarbete mellan hem och skola kan se ut. Vi vill visa på 

upplevelser och erfarenheter från såväl skolans som hemmets perspektiv.  När det gäller 

samarbete kring elever finns en hel del skrivet om samarbete mellan hem och skola. Mycket av 

det vilar inte på vetenskapliga undersökningar men vi anser ändå att delar av det har en given 

plats i det här arbetet då det visar på upplevelser, tankar, tillvägagångssätt och 

indelningar/typologier som vi hoppas kunna använda i jämförelser med de svar vi får fram av 

våra informanter.  

 

Vid övergången från förskola till grundskola har samarbete mellan hem och skola betonats och 

många föräldrar har troligen fått erfara, att det nära samarbete, som var självklart då barnet fanns 

inom förskolan, inte alls är lika självklart inom grundskolan skriver Gunilla Johansson och Karin 

Wahlberg Orving (1993). Inga Andersson (2004)  lyfter fram föräldrars tankar kring samarbetet 

med skolan och hur det påverkar deras barn.  Föräldrar till barn med inlärningssvårigheter är 
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oftast negativt inställda till skolan på grund av att de anser att de får kämpa för att deras barn ska 

få det stöd och de resurser de behöver skriver Inga Andersson (2003). Hon visar också på att 

föräldrar till barn med sociala svårigheter ofta upplever att samarbetet med skolan inte fungerar 

och att kontakten ofta sker i form av skuld eller kritik medan föräldrar till mobbade barn 

upplever uppgivenhet och stor besvikelse på skolan som inte lyckats ta tag i problemet.  De 

föräldrar som är mest positiva är, enligt Andersson (2003) de som har skolmotiverade barn och 

där föräldrarna har en bra kontakt med skolan. Alla föräldrar hävdar dock att det som sker i 

skolan påverkar hemlivet.   

 

Som vi skrev i kapitlet ovan visar skolans styrdokument att samarbete med hemmet ett av 

skolans viktigaste uppdrag. Men det är framförallt viktigt när eleverna har specifika 

funktionsnedsättningar eller diagnoser menar Jakobsson och Nilsson (2011) och påpekar att det 

kan vara oerhört krävande att vara förälder till ett barn med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. De beskriver den föräldrarollen som såväl samverkanspartner, 

kontaktskapare, samordnare och informationsbärare. Särskilt om barnet i fråga har flera eller 

komplicerade funktionsnedsättningar måste föräldrarna sköta x antal kontakter med olika 

professioner och verksamheter. De skriver att många föräldrar upplever sig vara “en spindel i 

nätet” att det hänger på dem att allt runtomkring barnet ska fungera. Jakobsson och Nilsson 

(2011) påpekar samtidigt att självfallet varierar föräldrars önskningar och möjligheter till att vara 

delaktiga i det som sker i skolan. En del föräldrar nöjer sig med att bara få besked om beslutade 

åtgärder och insatser medan andra aktivt vill delta i såväl planering som genomförande. Dock 

visar en studie från Skolverket (2001) att den vanligaste orsaken, enligt föräldrar till barn med 

neuropsykiatrisk diagnos till att deras barn inte uppnått målen i skolan är att skolans personal 

inte har tillräckligt mycket kunskap om och kompetens att hantera elevens funktionsnedsättning.  

 

Agneta Hellström (2007) är en av många som tar upp betydelsen av att ge såväl föräldrar som 

lärare och andra som befinner sig runt en elev med AD/HD kunskap, information och verktygen 

att bemöta och hantera de svårigheter som eleven kommer att utsättas för i skolmiljön. ”Lärarens 

inställning och samarbetet med föräldrarna är grundläggande” (s 144) och det är av största vikt 

att skolan och föräldrarna har gemensamt synsätt och förhållningssätt så att eleven/barnet blir 

bemött på om än inte samma så liknande sätt i de olika miljöerna som eleven vistas i. Hellström 

(2007) lyfter också fram att det kan vara fördelaktigt att ha daglig kontakt mellan föräldrar och 
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skola. Även i Skolverket (2009) framhålls relationen mellan föräldrar och skola som 

betydelsefull, då i arbetet med elever med Aspergers syndrom. Många av deltagarna i studien 

beskriver vikten av att tidigt få igång ett väl fungerande samarbete med hemmet, ofta med daglig 

kontakt, som mycket viktigt. Vid dessa dagliga kontakter utbyts till exempel information om hur 

morgonen varit eller hur skoldagen fungerat. Det handlar allt som oftast om att skapa en samsyn 

kring elevens problematik.  

 

Ett begrepp som används i samband med samarbete mellan hem och skola när det gäller elever i 

behov av särskilt stöd är empowerment skriver Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Terje 

Manger & Arne Tveit (2007).  Empowerment handlar om att professionella och föräldrar runt 

eleven samarbetar för att göra det möjligt för eleven att utvecklas mot ett mer positivt sätt och 

uppförande. Alla föräldrar spelar en stor avgörande roll för att få till en förändring hos barnet. 

Det här innebär att skolans personal behöver möta föräldrarna i en likvärdig dialog kring deras 

barn och lyssna på deras funderingar. I mötet är det viktigt att de professionella lägger ner sin 

sakkunskap för att mötas på ett likvärdigt plan där intentionen är att få till det bästa för barnet 

skriver Nordahl m fl (2007). Liknande tankar lyfts fram av Jakobsson och Nilsson (2011) som 

menar att ett väl fungerande samarbete bygger på att både föräldrar och skolpersonal har samma 

bild av elevens skolsituation och känner förtroende för varandra. “Huvudansvaret för att få till 

stånd ett bra samarbete med hemmet ligger på skolan” (s 242). Även May-Britt Drugli (2003) 

lyfter fram samarbetet med föräldrarna och att det är något som skolans personal måste ta 

initiativ till. Hon menar att en god relation från början innebär att det blir lättare att diskutera om 

det skulle framstå några bekymmer med barnet.  

 

Andersson (2003) poängterar att lärare vet att föräldrar är viktiga för eleverna och deras 

skolgång, men ofta diskuteras föräldrar i negativa termer under kollegiala samtal. Lärarna ser 

dock endast en liten del av elevens dag och tillsammans med föräldrarna kan de få en helhet, där 

både skola och hemmet har information att delge varandra. Det handlar enligt Andersson (2003) 

om bekräftelse, om att bli sedd och bekräftad för den man är. Alla behöver få bekräftelse och att 

någon tar sig tid att se personen. Andersson (2003) hänvisar till en studie av Hall och Santer där 

de menar att både lärare och föräldrar måste ha tid för att kunna träffas, det är det grundläggande.  

De menar också att även platsen som träffarna genomförs är viktigt. Vissa föräldrar har uttryckt 
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att de känner sig mindre värda i och med att de blir hänvisade till elevernas bänk. Andersson 

(2003) skriver att lyssnandet är det svåraste i mötet med föräldrar. Det gäller att lära sig lyssna på 

vad den andra personen har att säga utan att ge kritik eller att endast vilja komma till tals själv. 

Till slut handlar det också om lärarnas inställning till föräldrarna om de anser att de har kunskap 

att bidra med när det gäller barnet menar Andersson (2003).  

 

Nordahl m fl (2007) skriver att samverkan ibland kan var svårt då det handlar om olika 

utgångspunkter, föräldrar kan känna att skolan inte lyssnar på det de har att bidra med. De påtalar 

vikten av att bemöta varandra med respekt och framför allt att alla parter går in med en 

gemensam inställning, att samarbetet mellan hem och skola ska leda till en positiv utveckling för 

eleven. Allt detta har bäring i vår studie då det visar på olika sätt att hantera och se på samarbete 

mellan hem och skola. Det är intressant att ha det med i bakhuvudet när vi längre fram redogör 

för och diskuterar kring vårt resultat.  

 

3.3 Maktens påverkan vid samverkan 

Vid all kontakt mellan föräldrar och olika professioner kring ett barn behöver det finnas en 

ömsesidig respekt (Nordahl m fl, 2007) Vi har valt att ta med maktaspekten i vår bakgrundsdel 

då vi vill lyfta fram att det inte är alltid de vuxna runt ett barn bemöter varandra med respekt. Att 

de professionella runt ett barn inte visar respekt och förståelse för familjens situation och i vissa 

fall utsatthet eller i alla fall känslan därav kan leda till att föräldrar känner misstro till skolan och 

andra instanser, vilket indirekt påverkar eleven. Författarna menar att maktaspekterna vid 

samverkan mellan hem och skola är många eftersom skolan i sig är en myndighet och dessutom 

har närvarokrav på eleverna. Redan inledningsvis befinner sig skolan således i en maktposition 

gentemot hemmet. 

 

Mats Börjesson och Alf Rehn (2009) menar att makt är svårt att tala om eftersom den 

förekommer ofta och på många olika sätt. Det finns makt som är direkt synlig och sen finns det 

makt som inte syns lika tydligt, men som är likvärdig med den synliga. Makt kan existera i såväl 

vardagliga som abstrakta situationer och kan därför vara ett svårbegripligt begrepp i vardagliga 

sammanhang men även i mer teoretiska sammanhang. Börjesson och Rehn (2009) påpekar att det 

är den som styr systemet som har makten i jämförelse med de som träder in i systemet, i vårt fall 
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att skolan har makten i förhållande till föräldrarna.  

 

Nordahl m fl (2007) skriver att maktfördelningen mellan skola och hem kan påverka samverkan 

genom att föräldrarna uttrycker att skolan och lärarna är de som har makt och att de vet bäst. 

Skolan tillskrivs på så sätt en högre maktposition där föräldrarna inte känner sig delaktiga eller 

som jämlikar. En del av makttekniken är vilket språk som används i situationen menar Börjesson 

och Rehn (2009). En expert inom ett område, i skolans värld en specialpedagog eller en lärare 

som arbetat lång tid med barn i behov av särskilt stöd, kan använda sig av ett yrkesspråk som gör 

att andra känner sig utanför diskussionen.  

 

Det ojämlika maktförhållandet mellan föräldrar och skolpersonal och föräldrars känsla av att 

vara underlägsna lyfter Persson och Andreasson fram i Skolverket (2003). Fokus i Skolverkets 

studie ligger på arbetet kring åtgärdsprogram men vi anser att det är viktigt att lyfta fram det, då 

liknande känslor kan uppstå i andra situationer i samarbetet mellan hem och skola. Skolverket 

(2003) konstaterar att skolpersonalens fackkunskaper/fackspråk försvårar för föräldrarna att ta 

till sig vad det faktiskt är man pratar om och trycker på att det är av största vikt att föräldrarnas 

deltagande inte bara blir att de skriver under på de åtgärder som skolan anser att det ska sköta. 

Skolverket (2003) hänvisar till en tidigare studie Attityder till skolan (Skolverket 2001) där det 

konstateras att föräldrar är mest intresserade av att utöva inflytande när det gäller det egna 

barnets chanser att få särskilt stöd samtidigt som studien visar att föräldrarna upplever att de 

hade små möjligheter till inflytande. Persson och Andreasson (i Skolverket, 2003) är kritiska till 

att flera av de elever och föräldrar som ingått i studien, uttryckt att de känt sig maktlösa och att 

de i många fall inte har förstått innebörden i sina åtgärdsprogram. Författarna ifrågasätter nyttan 

med att elever och föräldrar skriver under dokument som de inte till fullo förstått.   
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4. Tidigare forskning 

 

I kapitlet nedan kommer vi göra nedslag i och presentera vad tidigare forskning kommit fram till 

och skrivit om angående såväl samverkan och samarbete mellan hem och skola som övergångar 

mellan olika skolstadier. Eftersom det finns relativt lite forskning kring övergångar inom skolan 

valde vi att även ta med forskning gällande övergångar i stort. Vi vidgade också vår sökning till 

att inte enbart titta på forskning kring övergången från mellan- till högstadiet utan till att omfatta 

förskola till gymnasiet. Vi anser att det har gett oss en bra inblick i vad forskare innan oss 

kommit fram till angående vårt ämne och det ger oss möjligheten att jämföra och upptäcka 

likheter eller skillnader med vårt eget empiriska material. Vi har inte bara tittat på svensk 

forskning utan även försökt få med ett internationellt perspektiv på samarbete mellan hem och 

skola samt övergångar. 

  

Vi har använt oss av Diva, Skolporten, avhandlingar.se och Google.se för att hitta forskning 

kring samverkan mellan hem och skola. Mycket berör samverkan och samarbete mellan skolan 

och hemmet, men det finns mindre forskning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

samverkan. Vi sökte på orden; föräldrar, skola, autism, Asperger, ADD, AD/HD, NPF, AST, 

neuropsykiatriska diagnoser, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, diagnoser. Vi fick även 

utvidga sökandet till att innefatta även samverkan, samarbete, föräldrar och skola. Det specifika 

ämnet, övergångar från mellanstadiet till högstadiet för elever med neuropsykiatriska diagnoser, 

utifrån ett föräldraperspektiv har vi inte funnit någon direkt forskning om. Det finns forskning 

om övergångar men det handlar då främst om övergången från förskola till grundskola och inte 

om barn med NPF-problematik vilket gör att det finns en kunskapslucka att fylla. Vi är medvetna 

om att en studie av vår storlek inte kan fylla denna lucka men det är en början. Vi har även varit i 

kontakt med bibliotekarier på Örebro Universitetsbibliotek för att få handledning och vägledning 

i sökhantering i olika databaser såsom Libris och ERIC för att hitta internationella artiklar som 

kan belysa vårt valda ämne. När det handlade om den internationella forskningen använde vi 

sökorden; parent, school, transition, interaction och cooperation för att hitta studier som passade 

in på vårt ämne. 
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4.1 Samarbete  

När det gäller forskning kring samarbete med skolan finns det en del forskning på hur skolan 

samarbetar med andra instanser i samhället men det är inte relevant för vår studie. Vi har valt att 

bara presentera forskning där samarbete med hemmet berörs på något sätt. 

 

Lars Erikson (2004) tar sin utgångspunkt i den allmänna debatten kring föräldrainflytande för att 

problematisera relationen mellan föräldrar och skola. Han koncentrerar sig först och främst på att 

klarlägga vad relationen mellan föräldrar och skola kan innebära. Syftet med avhandlingen är att 

fånga olika betydelser av samt ge perspektiv och svar på vad relationen mellan föräldrar och 

skola kan innebära. En viktig utgångspunkt för honom har varit att “utbildningspolitiska 

reformsträvanden gått hand i hand med de problem som forskningen runt familjens roll i 

förhållande till skolan ställt och intresserat sig för” (s 27). 

 

Erikson (2004) väljer en typologiserande ansats
6
, ”att söka skillnader i syfte att klargöra mening” 

(s 18) och han förankrar sin ansats i en kunskapssociologisk tradition vilket i det här fallet 

innebär att han ser på ”relationen mellan föräldrar och skola som en relation vars innehåll ser 

olika ut och som tar form under institutionaliserade förutsättningar som är sociohistoriskt 

bestämda” (s 18). 

  

Eriksons (2004) metod är litteraturstudie, genom textanalys. Utifrån textanalysen har Erikson 

(2004) sedan utvecklat en egen typologi som består av fyra principer: Partnerskapsprincipen 

som lägger tonvikt vid likheterna mellan hem och skola. Hem och skola delar ett gemensamt 

ansvar för barn/ungdomars utveckling. Principen trycker på betydelsen av nära samarbete mellan 

de båda. Brukarinflytandeprincipen som innefattar föräldrarnas deltagande i rådgivande eller 

beslutande organ inom skolans organisation. Valfrihetsprincipen som helt enkelt handlar om 

föräldrarnas rätt att välja vilken skola deras barn ska gå på och Isärhållandets princip som 

fokuserar det som skiljer hem och skola åt. Vad skiljer en förälder från en lärare? Framhåller 

vikten av gränser mellan de båda arenorna.  Eriksson (2004) menar att utbildning allt mer har 

kommit att bli en fråga för den enskilde personen och att föräldrarna därmed fått en mer 

betydande roll eftersom de getts möjligheten att bestämma var deras barn ska gå i skola etcetera. 

                                                
6
 Att typologisera innebär att föra samman olika och centrala innebörder av relationen mellan de i det här fallet, för 

Erikson centrala begreppen, ”föräldrar” och ”skola”.  
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 Camilla Blomqvist (2012) har ett helt annat fokus i sin forskning. Hon tar sin utgångspunkt i 

samarbetsprocesser mellan BUP
7
, skola och socialtjänsten. Organisationer och professioner som 

delvis har olika ansvar men som samarbetar i ärenden kring barn och föräldrar med problem som 

skiftar i omfång. Först ligger fokus på samhällets intresse av att dessa organisationer samarbetar 

för att sedan smalna av något och fokusera på samarbetet mellan de olika organisationerna. 

Studien bygger i huvudsak på intervjuer men också på observationer på BUP.  Blomqvist (2012) 

följer åtta ärenden och i avhandlingen beskrivs tre av dessa mer ingående. Syftet med hennes 

undersökning är “att undersöka i vilka ärenden BUP samarbetar med skola och socialtjänst, hur 

dessa samarbetsprocesser går till och vad som påverkar dem” (s 11). Ett underliggande syfte är 

att se hur dessa olika samarbeten påverkar barn, föräldrar, de professionella samt 

organisationerna.  Hon utgår i sin forskning från en BUP organisation i en specifik kommun. 

Frågor som Blomqvist (2012) ställer för att kunna uppfylla syftet är bland annat - finns det 

speciella diagnoser som leder till samarbete? Vad beskriver de professionella, föräldrar och 

barnen att samarbetet inneburit för dem? En av de saker Blomqvist (2012) kommer fram till är 

att skolan och föräldrar upplever att samarbetet med BUP inte alltid fungerar smärtfritt då de 

andra instanserna känner sig isolerade eller ensamma och att BUP avgränsar sina uppdrag vad 

gäller barnen medan de andra måste hantera barnets alla svårigheter. Hon lyfter också fram att 

det är anmärkningsvärt att det finns väldigt lite forskning kring BUP:s samarbete med skola och 

socialtjänst samtidigt som samhället trycker på att det är både viktigt och nödvändigt. Hon menar 

att den internationella forskningen kring samarbete mellan välfärdsorganisationer inte är direkt 

applicerbar på svenska förhållanden men att hon valt att använda sig av vissa delar ändå då det 

handlar om faktorer som hindrar eller gynnar samarbete. 

 

En annan forskare på området samverkan mellan hem och skola är Britt-Marie Lindblad (2006). 

Hennes studie är tredelad. Först redogör hon för vad det innebär att vara förälder till ett barn med 

funktionsnedsättning sen övergår hon till vad det innebär att få stöd av olika professioner innan 

hon slutligen fokuserar på den/de som ska ge stödet. Hon bygger sin studie på intervjuer med 

såväl föräldrar som professionella och föräldrar och lyfter fram båda gruppernas perspektiv. 

Hennes metod är fenomenologisk/hermeneutisk 

  

                                                
7
 BUP står för Barn och Ungdomspsykiatri 
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Lindblad (2006) lyfter fram att det inte är enkelt när det föds ett barn med funktionsnedsättning, 

föräldrarna upplever många gånger både stark glädje och sorg. Därför är det viktigt att de får 

bekräftelse i det de gör för att kunna ge sitt barn ett gott liv. Hennes studie visar att föräldrar som 

inte får det stöd de behöver/efterfrågar eller om de blir ignorerade känner sig maktlösa att de hela 

tiden för “en kamp mot de professionella för att skydda barnets och sin egen värdighet och för att 

kräva det stöd som föräldrarna anser att de och barnet behöver” (s 46). Det leder till en misstro 

gentemot personalen och vissa föräldrar uttryckte att de kände aggression mot den/de som inte 

lyssnade på det de hade att säga eller som inte förstod dem. Lindblad (2006) konstaterar att 

föräldrar behöver uppleva sig sedda och att deras åsikter tas tillvara för att de ska känna tillit till 

personalen. 

  

Lindblad (2006) redogör för studier som visar att föräldrars kunskap inte värderas lika högt som 

professionellas eftersom den inte bygger på vetenskap och forskning, detta gäller framför allt i 

mötet med sjukvårdspersonal. Vissa föräldrar upplever att deras kunskap ansågs som ett hot mot 

personalen. 

  

I sin undersökning hänvisar Lindblad (2006) till Sloper vars undersökning av modeller av 

professionellt stöd visar att föräldrar upplever att de får mest stöd om det finns “en helhetssyn på 

familjen och deras behov” (s 18) vilket kräver att de personer som ska ha en stödjande funktion 

måste förstå familjens behov och därmed måste de ha inblick i familjens situation. För att man 

som förälder ska kunna dela med sig av familjens behov är det av största vikt att föräldrarna kan 

känna att de har en relation med personalen som bygger på respekt och tillit. Det stämmer väl 

överens med det Maria K. McKenna och Jessica Millen (2013) lyfter fram att skolpersonal måste 

ta sig tid att verkligen lyssna på föräldrarna, deras önskemål, drömmar, rädslor och oro och att 

faktiskt se det som en möjlighet att bli den bästa läraren/utbildaren. De beskriver parent voice
8
 

och parent presence
9 

och menar att “parent voice and parent presence are related and, at times, 

                                                
8
 Parent voice är rätten och möjligheten att uttrycka deras tankar och erfarenheter kring sina barn och om/av barnets 

skolgång. Det kan även handla om deras önskningar, mål och förhoppningar vad gäller barnen men det kan lika 

gärna handla om ilska, frustration, oro över att barnet exkluderas eller nedvärderas i utbildningen.  

 
9
 Parent presence är föräldrarnas närvaro i barnets utbildning, antingen via traditionella skolaktiviteter eller mer 

informella sammanhang. Men om man tar ett steg utanför den traditionella skolkontexten handlar det om alla 

aspekter som stödjer barnets utbildning. Målet med parent presence är att man både i och utanför de formella 

utbildningsmiljöerna ska kunna bygga kulturellt och socialt kapital hos barnen.  
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overlapping components of parent engagement. Neither of the two, however, seem to be fully 

understood by educators and therefore merit additional examination” (s 13). 

  

McKenna och Millen (2013) fokuserade främst på mammors upplevelser och åsikter och 

kommer fram till att många föräldrar vill stötta sina barn på en mängd olika sätt och att de jobbar 

hårt för att kunna hjälpa till vid specifika händelser/moment. De påpekar också att när 

föräldrarna får möjligheten att uttrycka sig kring barnets skolgång så har de en hel del att komma 

med som skolan kan ha nytta av bara de tar sig tiden att lyssna. De konstaterar även att de 

fakta/de upplevelser som kommer fram i undersökningen “support the claim that parents are well 

equipped to participate in the educational process of their children and should have the 

opportunity to do so in meaningful and safe ways on a regular basis”(s 18). Vidare skriver de att 

föräldrar väldigt gärna vill bygga relationer med skolans personal och att de vill förmedla 

information om sina barn som de anser att läraren måste veta för att kunna bemöta barnet på rätt 

sätt. Det kan handla om behov av stöd, diagnoser, hälsotillstånd och deras förväntningar på/för 

sina barn och barnens styrkor och svagheter. McKenna och Millen (2013) lyfter också fram att 

föräldrarna anser att möjligheterna till samarbete, spontana möten/besök på skolan minskade allt 

eftersom barnen blev äldre. 

 

4.1.1 Föräldraroller vid samverkan 

Eftersom vår studie bygger på föräldrars upplevelse av samarbete med skolan letade vi efter 

forskning inom vårt område som utgick från ett föräldraperspektiv. Vi fann inte någon studie 

som hade det fullt ut. Vi fann dock en avhandling som lyfter fram föräldrars olika 

förhållningssätt till samarbete med skolan.   

 

Inga-Lill Jakobsson (2002) har genomfört sin studie i samarbete med en barnmedicinsk klinik. 

Syftet med hennes studie “är att beskriva och analysera skolsituationer i vilka elever som fått en 

syndromdiagnos finns representerade” (s 4). Studien är etnografisk och hon har genomfört 

deltagande observationer i skolan och intervjuer med såväl föräldrar som skolpersonal.  Hon 

konstaterar att elever i behov av särskilt stöd är prioriterade i skolans styrdokument men att 

skolans begränsade resurser har lett till att det ställs krav för att få det stöd som behövs. Hon 

visar på att medicinska och neuropsykiatriska diagnoser allt oftare krävts för att en elev ska få 

det stöd alla elever, oberoende av typ av svårighet, har rätt till enligt skollag och läroplan. 
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 Jakobsson (2002) delar in föräldrar till barn med diagnoser i tre olika kategorier utifrån deras 

förhållningssätt i kontakten med skolan. Hon benämner de tre indelningarna, engagemang, 

uppgivenhet och förnöjsamhet. Jakobsson (2002) beskriver att engagemang kan visa sig på 

många olika sätt, “förnekande och ifrågasättande, oro och kontroll eller medvetenhet och 

distans” (s 85) Det första sättet innebär att föräldrarna vägrar ta till sig resultat från utredningar, 

krävs att de görs om, de kan vägra att låta skolan få veta att deras barn har en diagnos. “Barnets 

tillkortakommanden accepteras inte utan orealistiska krav ställs på skolan. [...] Lärarnas 

kompetens och omdöme ifrågasätts och de tycker att det saknas resurser eller hjälpmedel (s 85). 

  

Föräldrar som kategoriseras in under oro och kontroll ser sig själva som barnets ombud menar 

Jakobsson (2002). Dessa föräldrar är pålästa och uppdaterar sig ständigt om barnets diagnos. De 

är medlemmar i intresseorganisationer och kontrollerar vad som sker i olika verksamheter. De tar 

en aktiv roll i mötet med skolan och kräver eller ser till att få täta kontakter med skolans personal 

där de framför sin kunskap om barnet och dess funktionsnedsättning/ diagnos. ”De litar inte på 

att skolpersonalen vet vad som är bäst utan skaffar sig information om och vill ha kontroll över 

allt som sker i skolan. De håller sig underrättade och ställer stora krav på personalen och 

skolverksamheten, och har klara genomtänkta uppfattningar om vad de anser vara en bra 

skolsituation och vad som är bäst för det egna barnet” (s 86). Dessa föräldrar upplevs ofta från 

skolans håll som “jobbiga” och krävande. 

  

De föräldrar som hamnar under medvetenhet och distans liknar i mångt och mycket de som ingår 

under oro och kontroll men på ett mer balanserat sätt, genomtänkt, medvetet och distanserat. De 

är välinformerade och de anser att en fungerande kommunikation mellan hem och skola är 

viktig. Allt som oftast överensstämmer deras bild av barnet med den bild skolans personal har 

det. Även dessa föräldrar jobbar med skolkunskaper i hemmet fast ur ett mer kompletterande 

perspektiv och de är lätta att samarbeta med skriver Jakobsson (2002). 

  

Jakobsson (2002) menar att uppgivenhet präglas av att föräldrarna försöker men inte mäktar med 

att ta tag i allt det innebär att vara förälder till ett barn med funktionshinder. De föräldrar som 

hamnar i den här kategorin anser att det är tidskrävande och enormt arbetsamt att se till att alla 

kontakter som måste finnas runt barnet koordineras. De anser även att deras kunskaper inte tas på 

allvar av skolpersonalen och att ingen lyssnar och förstår.  Föräldrarna anser att skolan inte 
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tillvaratar deras kunskaper och att ingen lyssnar. De känner allt som oftast att de inte blir 

tillfrågade eller får möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör barnets skolgång. 

 

Förnöjsamhet kännetecknar de föräldrar som förutsätter att alla inblandade instanser gör det som 

är bäst för barnet, de litar på “experterna” skriver Jakobsson (2002). I den här kategorin återfinns 

föräldrar som har en omfattande kommunikation med skolan och då känner att de och skolan 

möts på samma nivå och på lika villkor och de anser sig ha möjlighet att påverka och vara 

delaktiga. Men påpekar hon, här återfinns även de föräldrar som är nöjda så länge de inte hör 

något från skolan, de som förutsätter att allt fungerar som det ska. 

  

Även kommunikationen och samverkan mellan hemmet och skolan kan ta sig olika form, som 

formell kontakt -utvecklingssamtal och planeringsträffar vid upprättande av åtgärdsprogram eller 

informell kontakt - som tas av någon av parterna när man upplever att behov finns, telefonsamtal, 

mail eller spontana samtal vid hämtning/lämning menar Jakobsson (2002). Hon menar att 

kommunikationen och därmed samverkan kan vara av olika karaktär. Det optimala för eleven är 

att samarbetet mellan hem och skola präglas av öppen kommunikation - vilket innebär att hem 

och skola ser varandra som jämlika och att man arbetar mot samma mål, elevens bästa. Såväl 

formella som informella kontakter tas av båda parter och uppstår det frågetecken eller problem så 

ser båda parter till att de reds ut och all information från andra verksamheter kring eleven, ser 

föräldrarna till att skolan får del av. Hon visar att samarbetet mellan hem och skola allt för ofta 

hamnar i låst kommunikationen, som innebär att både hem och skola undanhåller information. 

När förtroende saknas går skolan miste om såväl information som kontaktmöjligheter med andra 

inblandade verksamheter som habilitering eller BUP. 

 

Vi anser att Jakobssons (2002) resultat sam kategorisering av föräldrar är användbar när man 

som vi studerar föräldrars upplevelse av samarbete med skolan. Vi kommer därför att återkomma 

till hennes studie i vårt resultat.  
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4.2 Övergångar 

Som vi skrev i inledningen av det här kapitlet om tidigare forskning finns det ett fåtal 

vetenskapliga studier kring övergångar mellan olika skolstadier. Här presenteras de vi finner 

relevanta för vårt arbete. 

 

Rous m fl (2007) menar att övergångar är en stor del av livet för alla människor och hävdar 

därför att det är av största vikt att det utvecklas fungerande strategier att hjälpa barn att hantera 

övergångarna. De skriver att övergångar oftast är stressmoment eftersom det innebär 

miljöombyte och nya utmaningar. De hänvisar till forskning som skett i USA mellan 1970-2000 

och skriver att något av det viktigaste som kom fram där är att alla inblandade, skola, lärare och 

föräldrar ser övergångar som något som sker över lång tid och att samarbete behövs. Deras 

resultat grundar sig på utsagor från deltagare från såväl, hem, skola och övriga instanser kring 

barn med handikapp. De kommer bland annat fram till att det är oerhört viktigt att dela 

information med familjen. “This included providing information on options available to families, 

information about the transition process, and what is going to happen” (s 12). 

 

Att föräldrarna är viktiga vid en övergång mellan olika skolstadier framhåller även Skouteris m fl 

(2012). De skriver om vikten av samarbete mellan hem och skola vid övergången från förskola 

till grundskola. De lyfter fram att skolan behöver utveckla ett större “skyddsnät” kring barnen för 

att alla barn ska ha en chans att anpassa sig till allt det nya, lokaler, längre skoldagar, högre krav 

etcetera. De poängterar även vikten av att lärarna i de olika skolformerna samarbetar för att 

barnen ska få en så bra övergång som möjligt. De skriver också att även om lärarna samarbetar 

så bör föräldrarna och skolan samarbeta eftersom ett sådant samarbete kan lyfta fram andra 

perspektiv och göra övergången smidigare. Skouteris m fl (2012) arbete bygger på en 

litteraturgenomgång där man har undersökt vad tidigare forskning och regeringsrapporter skrivit 

om övergången mellan förskola och grundskola och de konstaterar att det saknas forskning på 

området, övergångar. Vi anser att trots att deras artikel berör övergången från förskola till 

grundskola så har det bäring även i vår undersökning eftersom det i mångt och mycket handlar 

om att eleverna möter en ny verksamhet, längre skoldagar och högre krav. 
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Några som också har undersökt övergången från förskola till grundskola och då studerat 

föräldrarnas roll i samarbetet kring övergången är Wilfried Griebel och Renate Niesel (2009). De 

menar att föräldrar alltid är involverade i barns utbildning, antingen som passiv, tyst partner eller 

som aktiv högljudd partner. De lyfter fram forskning som visar på att övergångarna förenklas om 

man från skolans håll lämnar det traditionella förhållningssättet, att se föräldrar som några som 

måste involveras till att se dem som partners där man har delat ansvar för att socialisera och 

utbilda barnen. Självklart har skola och föräldrar sina roller och sina ansvarsområden och det 

handlar inte om vad hemmet kan göra för skolan utan om att hitta vägar för skola och hem att 

arbeta tillsammans för att säkra en såväl akademisk som social utveckling hos barnen. 

  

Griebel och Niesel (2009) skriver också att ett förbättrat och utökat samarbete mellan personal i 

de olika skolstadierna är viktigt. Båda “leden” behöver kunskap om såväl innehåll som 

arbetsmetoder men även om arbetsförhållanden. De påpekar också att skolans/lärarnas kunskap 

om föräldrars situation och behov bör förbättras och att man från skolans sida behöver öka 

ansträngningarna att samarbeta med föräldrarna. 

  

Hughes m fl (2013) är den studie vars ämne ligger närmast vårt.  De skriver om övergångar från 

mellan- till högstadiet och därifrån till gymnasiet för barn med särskilda behov/barn i behov av 

särskilt stöd. Deras resultat visar att elever med specifika inlärningssvårigheter får mindre socialt 

stöd och utsätts för mer press än övriga elever och att det betydligt oftare leder till psykosociala 

svårigheter. De konstaterar att inom denna kategori av elever (barn i behov av särskilt stöd) så 

vänder flickor oftare sina “problem” inåt, och upplever ångest och ensamhet medan pojkar blir 

mer utåtagerande, hamnar i konflikter med lärare, får sämre betyg och tappar motivationen. De 

skriver att det är skillnad från person till person och att en rad individuella faktorer påverkar (t ex 

självförtroende) men de poängterar också vikten av att eleverna har stöd hemifrån vid dessa 

förändringar. Även här lyfts bristen på forskning kring övergångar för denna elevgrupp fram; “It 

is crucial for research to clarify how children with SEN
10

 experience and adjust to transition to 

help educators improve transition procedures and inform interventions” (s 26). Hughes m fl 

(2013) resultat visar att föräldrar till barn med särskilda behov generellt är oroliga och har åsikter 

                                                
10

 SEN är en förkortning för Special Education Needs 
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kring barnens övergångar och att hur nöjda de är/blir ofta beror på hur pass mycket 

specialpedagogiskt stöd deras barn får. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns forskning med olika infallsvinklar, samverkan 

mellan hem, skola och andra instanser, som ligger i närheten av vår men att det saknas forskning 

kring vårt specifika område, övergångar för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Vi menar därför att vår studie kommer att börja fylla en kunskapslucka 

som behöver täppas igen.  

Den tidigare forskningen kring samverkan mellan hem och skola visar att det är viktigt utifrån 

såväl föräldrars som skolans perspektiv med ett väl fungerande samarbete med tät kontakt mellan 

hem och skola, särskilt när det handlar om elever med diagnoser. Det gäller inte bara vid 

övergångar mellan olika skolstadier som, enligt Rous m fl (2007), är en stor stressfaktor. Vikten 

av samarbete och kontakt gäller även kring det dagliga arbetet. Lindblad (2006) beskriver att 

många föräldrar till barn med funktionsnedsättning som känner en oro kring hur deras barn 

kommer att få det. Dessa föräldrar strävar hela tiden efter att få barnets behov tillgodosedda. Att 

samverkan mellan hem och skola är viktigt för alla barns utveckling lyfts fram av Skouteris m fl 

(2012) som menar att skolan måste skapa större skyddsnät kring eleverna för att trygga dem i 

skolmiljön.  

 

Den tidigare forskningen visar även att det finns en maktaspekt med i mötet mellan föräldrar och 

professionella, som lyfts fram av såväl Blomqvist (2012) som McKenna och Millen (2013) och 

Erikson (2004). Föräldrarna hamnar ofta i underläge i och med att professionella inte tar sig tid 

eller vill ta till sig allt som föräldrarna vill förmedla om sitt barn. Professionella har också ett 

yrkesspråk som kan ha en uteslutande effekt, till exempel att samtalet förs över huvudet på 

föräldrarna. 

 

Utifrån den forskning som presenterats i det här kapitlet är det intressant att notera att när det 

gäller forskning kring samarbete mellan hem och skola är det svensk forskning vi funnit medan 

all forskning kring övergångar är internationell. Det blir därför intressant att studera huruvida det 

som lyfts fram som framgångsfaktorer internationellt även går att applicera på svenska 

förhållanden eller om det skiljer sig åt. På samma sätt är det intressant att undersöka om det är 

olika faktorer som är viktiga beroende på elevens ålder. Är det något som är viktigt vid 
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övergången från förskola till grundskola som inte finns med högre upp i åldrarna eller spelar det 

ingen större roll? Vår förhoppning är ju att vår studie ska bidra till att lyfta fram faktorer som kan 

underlätta övergångar mellan olika skolstadier för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.    
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5. Metod 

  
Enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) handlar valet av metod om en rad väl 

genomtänkta val. Man kan se metoden som det redskap som ska ge forskaren möjlighet att nå 

sina mål och därmed förhoppningsvis leda till ny kunskap. Som forskare måste man först ta 

ställning till om man ska använda sig av en kvalitativ eller kvantitativ metod.  Enkelt förklarat 

skulle man kunna säga att det handlar om att välja mellan att vara nära sin källa (t ex intervju) 

eller mer distanserad (t ex enkät). En kvalitativ metod, till skillnad mot en kvantitativ där 

mätning och jämförelser är dominerande, går ut på att “karaktärisera”, som Pål Repstad (2007) 

uttrycker det. Dock bygger såväl den kvalitativa som den kvantitativa metoden på tanken att 

försöka förstå samhället och hur alla som verkar i samhället handlar och påverkar varandra.  

 

Såväl Holme och Solvang (1997) och Torsten Thurén (2007) betonar att det sällan produceras 

renodlade kvalitativa respektive kvantitativa forskningsrapporter utan att det till exempel även 

inom kvalitativ forskning förekommer kvantifieringar och att det finns fördelar med att 

kombinera de olika metoderna och på så sätt få fram mer information vilket kan bidra till en 

större helhet i det insamlade materialet. Repstad (2007) lägger dock fram ett förbehåll som 

forskare bör tänka på vid metodtriangulering. Om olika metoder används på samma informanter 

kan det infinna sig en trötthet hos personerna och svaren bli påverkade. En kombination av 

metoder kan även innebära att det insamlade materialet blir rörigt och helt olika svar 

framkommer. Det stämmer inte alls överens med den verklighetsbild som forskaren eftersträvar. 

Ett sådant resultat kan dock bidra till en vidareutveckling av studien och dess giltighet. 

 

Reliabilitet och validitet handlar om hur pålitlig en undersökning är och om vi som forskare 

undersöker det vi har för avsikt att undersöka samt om resultaten kan appliceras på en större 

grupp människor och på andra förhållanden än det ursprungliga. Enligt Holme och Solvang 

(1997) handlar det om att vara medveten om att fel kan smyga sig in vid såväl insamlandet som 

bearbetningen av data. Orsakerna kring varför fel kan uppstå är många och varierande. Det vi 

måste ha med oss är frågan huruvida informanterna förstår tanken bakom de frågor vi ställer. 

Kraven på reliabilitet och validitet finns oavsett vilken typ av studie som genomförs då de 

resultat som uppnås bedöms utifrån dessa. Reliabilitet innebär att forskarens resultat ska vara 

tillförlitliga. Vi anser att vi uppnått detta krav då vi i intervjusituationerna fokuserade på att ställa 
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öppna frågor och i möjligaste mån undvek att ställa ledande frågor. Vid transkriberingen och 

analyserna av de utskrivna texterna har vi arbetat gemensamt för att undvika att materialet tolkas 

på “fel” sätt. Kraven på validitet anser vi att vår studie uppnått genom att den ger svar på de 

frågor vi utgick ifrån.  

 

Fördelar med en kvalitativ metod är, enligt Repstad (2007), att den genererar djupare kunskap 

om olika sociala processer, samt metodens flexibilitet. Inom kvalitativ forskning fokuserar 

forskaren på ett fåtal aktörer med målet är att få djupare kunskap om dessa och de sammanhang 

de sätts i. Eftersom forskare genom valet av kvalitativ metod eftersträvar att så autentiskt som 

möjligt komma åt de medverkandes livsvärld och hur den/de förhåller sig till denna öppnar det 

upp möjligheten för forskaren att göra ändringar i princip alla delar av forskningsprocessen 

vilket visar på den kvalitativa metodens flexibilitet. 

 

5.1 Kvalitativ intervju  

Vi förstod redan i initieringsskedet av detta arbete att den övergripande metoden skulle bli 

kvalitativ och närmare bestämt den kvalitativa intervjun eftersom vi då får möjligheten att 

komma nära våra informanter. Vi ville ha möjlighet att ställa följdfrågor och att kunna avvika 

från den intervjuguide som vi hade som riktlinje. Vårt val blev således en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju vilket Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) beskriver som en intervju 

där forskaren vill ha reda på informantens beskrivningar av sin livsvärld för att kunna tolka 

innebörden i det som sägs. En forskningsintervju skiljer sig från det vardagliga samtalet genom 

att det finns ett syfte och en struktur med ställda frågor och ett aktivt lyssnande från forskarens 

sida. Det är forskaren som kontrollerar situationen och leder in informanten på ämnet menar 

Kvale och Brinkmann (2009). En halvstrukturerad intervju är inget vardagssamtal, inte heller ett 

strikt frågeformulär utan genomförs med frågor utifrån en intervjuguide där vissa teman lyfts upp 

och frågor ställs utifrån respektive tema. 

 

Innan vi började intervjuerna med våra informanter genomförde vi en pilotstudie. Den 

genomfördes gemensamt och intervjun gjordes i informantens hem för att informanten skulle 

känna sig trygg i miljön, något som såväl Repstad (2007) och Kvale och Brinkmann (2009) lyfter 

fram som viktigt i intervjusammanhang. Pilotstudiens informant är bekant till en bekant och vi 
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var således inte helt främmande människor som dök upp hemma hos henne. Hon hade även i 

förväg fått ut vår intervjuguide med de teman vi var intresserade av att studera, så att hon hade 

en något mer nyanserad bild av vad intervjun skulle beröra. Det kan man diskutera för- och 

nackdelar kring men vi hade bestämt oss för att vi skulle kunna få ut mer av pilotundersökningen 

om informanten hade tillgång till de olika teman som skulle beröras. En av oss skötte själva 

intervjun för att informanten skulle veta vem av oss hon skulle förhålla sig till.  Pilotstudien 

spelades in via diktafon och den av oss som inte ställde frågorna satt dessutom och antecknade 

ifall tekniken skulle fallera.  

 

“Utgångspunkten för den kvalitativa forskningen är att varje människa är unik…” skriver Runa 

Patel och Ulla Tebelius (1987, s 79). Intervjuer av den här typen karaktäriseras av en blandning 

mellan ett professionellt samtal och ett vardagssamtal mellan forskaren och intervjuobjektet.  

Syftet är att ta reda på hur intervjupersonen beskriver sin livsvärld för att sedan kunna göra en 

tolkning av de data som producerats. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) behöver intervjuaren 

från allra första början skapa en god kontakt med intervjupersonen, det för att kunna få mer 

djupgående svar. Det är enormt viktigt att den intervjuade känner sig uppskattad. Genom att 

lyssna och visa sin uppmärksamhet mot det intervjupersonen säger kan svaren bli mer 

känslomässigt fyllda och förtroenden ges. Det är dock viktigt att ha med sig att en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju inte på något vis är ett samtal mellan jämbördiga parter. Det 

är forskaren som kontrollerar situationen i och med att det är han/hon som har såväl rätt som 

möjlighet att styra den tematiska delen av intervjun. Det är forskarens uppgift att bestämma 

temat, ställa frågorna och genom ett kritiskt förhållningssätt följa upp och tolka de svar som ges.  

 

Att som forskare vara en “god lyssnare” och “stödjande samtalspartner” under intervjun gör att 

den intervjuade känner att han/hon är respekterad, vilket får samtalet att flyta på och samtidigt 

ser till att forskaren verkligen får tillfredsställande och utförliga svar skriver Repstad (2007). 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att ett sätt att uppnå känslan av att vara lyssnad på, är att 

avsluta intervjun med att forskaren tar upp det mest väsentliga som har kommit upp under 

samtalet. Intervjupersonen har då möjlighet att komplettera eller förtydliga det den tidigare sagt 

eller komma med fler synvinklar och han/hon får även en uppfattning om huruvida forskaren har 

uppfattat det som sagts på det sätt som informanten menat. Forskaren kan även avsluta genom 
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att ställa frågan om den andra har något att ta upp innan intervjun avslutas. Forskaren har alltså 

inte på något sätt en passiv roll i intervjusituationen utan han/hon är i alla högsta grad är delaktig 

och samspelar med den intervjuade. 

 

5.2. Urval 

Vi visste tidigt vilka kriterier vi ville att våra informanter skulle uppfylla. Vi ville få fram 

föräldrar till barn med någon av följande diagnoser: AD/HD, ADD, Asperger eller autism. 

Barnen skulle vara mellan 12 till 17 år gamla med kriteriet att de hade varit med om övergången 

mellan mellanstadiet till högstadiet. Vi var tvungna att tänka på var de olika föräldrarna och 

barnen bodde rent geografiskt, eftersom det i vissa städer och kommuner blir en övergång redan 

mellan åk 5 och åk 6 (högstadiet börjar redan i åk 6). Vi hittade våra informanter på flera olika 

sätt, genom vänner och bekanta som frågat runt i sin bekantskapskrets samt genom att fråga 

specialpedagoger på två olika skolor om vilka föräldrar de trodde skulle kunna tänkas ställa upp. 

Vi kontaktade sedan dessa föräldrar via telefon och mail och förklarade vilka vi var och syftet 

med vårt examensarbete för att höra om de kunde tänka sig att ställa upp som informanter i vår 

studie. Våra informanter valdes alltså inte slumpmässigt, utan utifrån att de har barn med 

neuropsykiatriska diagnoser som just nu går i högstadiet. Det var också en urvalsfaktor att 

eleverna skulle gå i en “vanlig” högstadieskola eftersom vi vill titta på föräldrarnas möjlighet till 

delaktighet och samarbete kring överlämningar mellan olika skolstadier.   

  

Repstad (2007) varnar för att genomföra forskning i miljöer där man har vänner, bekanta och 

kollegor eftersom det finns en mängd olika faktorer som kan påverka undersökningen, till 

exempel hur pass öppen en förälder törs vara om den som genomför intervjun arbetar på den 

skola där barnet går. Då ett fåtal av våra informanter faller in under de kategorierna har vi valt att 

den av oss som inte känner informanten har genomfört intervjun. 

 

Frågan om hur många intervjuer som behövdes för att få fram en bild av föräldrars upplevelse till 

möjlighet till delaktighet och samarbete var svår i inledningsskedet men samtidigt måste det 

ställas i förhållande till tidsomfånget på vår studie. Repstad (2007) skriver att det är viktigt att 

man hela tiden klarar av att ha en överblick över innehållet i intervjuerna och att ju fler intervjuer 

desto större risk för att analysen blir ytlig. 



27 
 

5.3 Etiska principer  

Inom all forskning är det viktigt att efterleva de etiska principer som finns för att skydda 

informanterna från att kunna identifieras och på så sätt skadas eller kränkas. Det är också viktigt 

att informanterna verkligen förstår vad för sorts studie/undersökning de ställer upp på. För att 

kunna säkerhetsställa detta har vi följt Vetenskapsrådets (2005) forskningsetiska principer som 

påtalar fyra huvudkrav.  

 

Först och främst handlar det om informationskravet som innebär att alla deltagare i studien ska få 

information om syftet med undersökningen. Vi kontaktade våra informanter via telefon och mail 

och berättade vilka vi var och syftet med vår studie samt att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan. Det var även vid denna första kontakt som 

informanterna gav sitt samtycke till att medverka i vår studie och på så sätt uppfylldes även 

samtyckeskravet vilket innebär att undersökningens deltagare har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan i en studie.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av det. Det handlar också om att säkerhetsställa att informanternas 

identitet inte kan avslöjas i den färdiga produkten. Vi har inte i någon av våra transkriberingar 

skrivit ut fulla namn på varken föräldern (informanten) eller dennes barn. Vi har heller inte 

någonstans nämnt vilken stad de kommer ifrån. Genom att ge alla informanter ett fiktivt namn 

anser vi att vi undanröjt alla möjligheter för utomstående att identifiera dem. Vid den första 

kontakten med informanterna berättade vi också att det var på det sättet vi tänkte arbeta och att 

de deltog anonymt. Vid denna första kontakt berättade vi även om nyttjandekravet vilket innebär 

att allt material i vår undersökning endast kommer att användas till det här examensarbetet och 

att alla intervjuinspelningar, och transkriberingar av dessa kommer att förstöras efter arbetets 

godkännande.   

 

5.4 Genomförande och analysmetod  

Vi börjar det här kapitlet med att redovisa hur intervjuerna och det efterföljande arbetet med dem 

sett ut. Vi har valt att använda hermeneutik som analysmetod och därför kommer vi sedan 

kortfattat beskriva vad hermeneutik innebär och motivera hur det kommer sig att vi valde att 
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använda oss av den analysmetoden. 

 

Våra intervjuer genomfördes på olika sätt, fyra av dem skedde öga mot öga tre av dem i 

informanternas hem en i ett klassrum, dessa fyra spelades in. Två av intervjuerna genomfördes 

via inspelade telefonsamtal och två stycken genomfördes via Internet i chatform. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) har den framväxande teknologin gjort det möjligt att använda informanter 

som befinner sig på andra geografiska platser. Det börjar bli mer vanligt med chatt antingen via 

textform eller via bild såsom Skype. Fördelen med e-post och textchatt är att texten blir 

nedskriven från början och är klar för analys. Nackdelen med textchatt är att både 

intervjupersonen och informanten måste kunna uttrycka sig välformulerat för att få till nyanserna 

som annars kan förloras när man inte möter varandra i en ren ansikte mot ansikte intervju. Att vi 

spelade in våra intervjuer gjorde att vi kunde ägna hela vår uppmärksamhet åt den intervjuade 

och samtidigt förenklade det utskriftsarbetet. Då intervjuerna registrerades via diktafon, betyder 

det att åtskilliga timmar ägnats åt transkription. “Utskriften är en översättning från ett språk till 

ett annat…” menar Kvale (1997, s 153) vilket handlar om att omarbeta det som sägs med 

talspråk till skriftspråk. Vi valde att skriva ut intervjuerna i skriftspråk av två skäl. För det första 

handlar det om att underlätta för oss själva och läsarna av vårt examensarbete. För det andra ville 

vi eliminera upprepningar som, anser vi, är irrelevanta för analysen. Att transkribera intervjuer, 

som alla var över en timme långa, innebär naturligtvis diverse problem. Det handlar ju i och med 

valet av hermeneutik som analysmetod om hur vi tolkar det som sagts av våra informanter.  Har 

vi verkligen skrivit ut det de ville förmedla? Har vi tolkat rätt?  

 

Som ett exempel på hur vi har valt att tolka informanternas utsagor väljer vi att här lyfta fram 

vad informanten Helena berättat om hur skolan hade tänkt kring sonens placering och sin klass 

när han skulle börja i högstadiet “De talade om att han skulle få tillgång till ett rum med en egen 

plats och där det alltid skulle vara en pedagog. Jag var tydlig med att han kommer att bosätta sig 

vid den platsen och inte gå ut i klass och så har det blivit.” Vi har tolkat utsagan som att skolan 

vill ge sonen möjligheten att få en lugn situation och miljö. Han får vara i fred och undviker att 

bli störd och avbruten under lektionerna. Skolan tror att det är det bästa sättet och att alla ska 

vara nöjda med beslutet. De vill ge sonen tillfällen att läsa och komma vidare i studierna. Samma 

utsaga kan även tolkas som att mamman vill att sonen går i “vanlig” klass för att undvika att han 

hamnar utanför socialt. Hon ser scenariot framför sig att han blir ensam i skolan, vilket även kan 
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påverka hur han upplever sin situation utanför skolan. Att han får svårt att etablera kontakt med 

andra elever utanför skolans värld. Det finns alltid flera olika tolkningar om hur man väljer att se 

sakerna som nämns i en intervju, vilket grundar sig i vilken förförståelse man har. Då 

hermeneutiken kan sägas vara en allmän tolkningslära menar Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2012)  att olika delar i det insamlade materialet behöver vara en del av helheten. I 

den allmänna tolkningsläran fokuseras förståelsen inte förklaringen. För att förstå ett empiriskt 

material behövs även kontexten där den producerade texten skrevs. Hermeneutik kan således 

enligt Per-Johan Ödman (2007) ses som ett vetenskapligt förhållningsätt eller en vetenskaplig 

praktik vars syfte är att tolka och förstå. Genom tolkningar av olika företeelsers innebörd (texter, 

mänskliga handlingar, händelser etc) ska vi få en ökad förståelse av hur verkligheten kan förstås. 

Genom att tolka texten olika gör man val som påverkar vad resultatet blir, men våra intentioner 

har varit, precis som Fejes och Thornberg (2012) skriver, att lägga fokus på förståelsen av det 

som sägs. Vi har därför försökt så långt det varit möjligt att behålla så mycket av den 

intervjuades språk som möjligt. Där det förekom tydligt talspråk eller upprepningar har vi ändrat 

det till skriftspråk.  

 

Enligt Thurén (2007) innebär hermeneutik att man vill förstå och inte bara begripa, det är med 

andra ord en tolkningslära. Han menar att alla människor känner eller upplever saker på olika sätt 

och det är inte alltid det stämmer överens med vad man själv känner. Thurén (2007) påpekar 

även att vi kan sätta oss in i hur andra förstår eftersom vi är människor och kan sätta oss in i hur 

andra människor tänker och känner. Då syftet med vår undersökning är att studera samverkan 

mellan föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser och skola ur ett föräldraperspektiv 

samt att ta reda på hur delaktiga föräldrarna fått vara vid övergångarna mellan olika skolstadier 

stämmer Thuréns (2007) beskrivning av hermeneutik väl överens med det vi ville upptäcka i vår 

studie. Det gjorde att det slutgiltiga valet av analysmetod föll på hermeneutiken.  

 

Ödman (2007) skriver att det inom hermeneutiken finns det tre viktiga begrepp; hermeneutisk 

cirkel
11

, hermeneutisk spiral
12

 och förförståelse
13

.  

                                                
11

 “Vi går från del till helhet och från helhet till del vilket innebär att “hermeneutik innebär på detta sätt en ständig 

kontextualisering och de-kontextualisering [...] Sammanhanget (kontexten) är oftast helt avgörande för vår tolkning 

och förståelse” (s 99). Detta är den ursprungliga förklaringen till hur hermeneutik används som analysverktyg. 
 



30 
 

Vårt syfte med detta examensarbete är att studera samverkan mellan föräldrar till barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och skola ur ett föräldraperspektiv. Vi vill ta reda på 

hur föräldrar upplevt samarbetet och möjligheten till delaktighet vid övergångar mellan olika 

skolstadier. Thurén (2007) skriver att hermeneutik används för att lyfta fram vad personer känner 

och det behöver inte innebära att vi som forskare uppfattar det på samma sätt. När vi genomför 

vår studie behöver vi vara medvetna om vi har en viss förförståelse, vilket gör att vi under 

insamlandet av materialet behöver vara öppna för att kunna ompröva vår förståelse. 

 

Ödman (2007) skriver att när en forskare studerar en text eller lyssnar på en intervju, i vårt fall 

transkriptionerna från våra intervjuer, ingår vi ett dialektiskt samspel med våra informanter och 

hur vi än försöker undvika våra fördomar/förförståelse så förutsätter själva arbetet att vi som 

forskare är tolkande och betydelsegivande subjekt för att vi ska kunna nå förståelse för det som 

våra informanter vill få fram. “Att tolka är att ange betydelser” (s.71). Han lyfter även fram att 

ett förutsättningslöst tolkande är en orimlighet. Man har alltid en förförståelse för det man tolkar 

och detta blir viktigt för oss att ha i åtanke när vi analyserar våra intervjusvar. Även Thurén 

(2007) poängterar att förförståelse påverkar oss mer än vi tror, och att vi faktiskt inte kan göra 

oss fria från den. Endast spädbarn saknar förförståelse menar han. Förförståelse handlar alltså 

inte om något negativt, utan bara om att vi måste vara medvetna om hur vi tänker samt att det 

inte är säkert att just vår förförståelse är den rätta. Ödman (2007) skriver att använda 

hermeneutik som analysredskap är som att lägga pussel. “Hur ska [man]kunna skänka struktur 

och mening åt det oformliga?”(s 97) samtidigt som han poängterar att ”hermeneutiken erkänner 

att vi alltid ser ur olika aspekter att det finns flera sätt att förstå världen eller en viss företeelse på. 

Den är principiellt odogmatisk.” (s 14).  

  

Det är, som Holme och Solvang (1997) skriver, att vår förförståelse är vår utgångspunkt. Hur 

                                                                                                                                                       
12

 Våra tolkningar kan ses som cirklar som återkommer mellan vår förförståelse och de nya erfarenheter och insikter 

vi får och som i sin tur blir ny förförståelse i nya tolkningsansatser. Spiralen visar att vår förståelse är i konstant 

förändring. Det här är den nu gällande förklaringen till hur hermeneutik används som analysverktyg, man har 

frångått cirkeln eftersom man anser att vi, människan och vår förförståelse, inte befinner oss på samma plats hela 

tiden. 
 
13

 Hermeneutiken bygger till stor del på det faktum att vår förståelse är unik eftersom den hör ihop med vår 

bakgrund och våra erfarenheter Ödman (2007, s 236). 
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mycket man än försöker går det alltså inte att som forskare att förhålla sig helt objektiv och 

befria sig från sina personliga referensramar. Det betyder för vår del att vi närmar oss vårt ämne 

med tankar om hur vi tror att verkligheten ser ut. Vi tror att vissa av de föräldrar vi kommer att 

möta i intervjusituationer kommer anse att det finns en mängd brister/svårigheter i samarbetet 

med skolan eftersom vi själva är verksamma inom skolan och vet att bland annat ekonomin styr 

mycket av vad skolan kan/vill erbjuda. Det blir då extra viktigt för oss att inte låta oss styras av 

denna förförståelse. Vi måste vara öppna för att ompröva våra tankar och förändra vår förståelse 

allt eftersom undersökningen pågår. 
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6. Resultat  

 

I det här kapitlet kommer vi redogöra för resultatet av vår studie. Vi börjar med en kortfattad 

presentation av informanterna så att läsarna får en faktabakgrund innan vi går över på vad som 

framkommit under intervjuerna. Huvudfokus i kapitlet är framgångsfaktorer och hinder och 

under dessa har vi kategoriserat in de teman som vuxit fram ur materialet genom att vi 

analyserade likheter och skillnader i informanternas svar.  De teman vi valt ut har vi sedan 

försökt tolka, analysera och diskutera utifrån våra frågeställningar.  

 

6.1 Presentation av studiens informanter 

Vi börjar kapitlet med en kortfattad presentation/bakgrundsinformation av våra informanter och 

de barn som är aktuella för studien, (barnets ålder, diagnos och när de diagnosticerades). För att 

uppfylla de etiska kraven har vi gett föräldrarna och barnen fiktiva namn för att avidentifiera 

dem. Ytterligare ett led i avidentifierandet är att vi inte heller har tagit med fakta, som namn på 

skolor eller skolpersonal som nämnts i intervjuerna. Vi har valt att ta bort allt som kan kopplas 

till en geografisk plats för att ingen ska kunna känna igen våra informanter. 

 

6.1.1 Anita 

Anita är mamma till Anna som är 14 år och har diagnosen ADD. När Anna gick på förskolan var 

det inga problem, hon var som de andra barnen och deltog i aktiviteter. Där var hon en del av 

gruppen och deltog aktiv. Det var först när hon började skolan som det blev tydligt att hon inte 

hade samma engagemang och förmåga som de andra. I mellanstadiet blev det ännu tydligare allt 

eftersom kraven ökade. Lärarna och föräldrarna var oroade, Anna upplevdes som distanserad, 

tyst och ofokuserad och att det var som att hon inte var med riktigt när det inte intresserade 

henne. Till sist blev det en utredning och hon fick diagnosen ADD. 

 

6.1.2 Bengt 

Bengt är pappa till Benjamin som är 15 år och har diagnoserna AD/HD + autism. När Benjamin 

började förskolan började föräldrarna inse att han var annorlunda.  Han var nästan tre år då. Han 

pratade inte lika mycket som de andra barnen och han sökte sällan de andra barnens sällskap och 

när det inte blev om han ville, då slog han eller bet eller fick riktiga vansinnesutbrott. Han hade 
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även svårt att anknyta till personalen. I lågstadiet hade han en lärare som var den första som sa 

ordet autism och tyckte att föräldrarna skulle begära en utredning. Det blev många turer men till 

sist konstaterade man autism och AD/HD. 

 

6.1.3 Catrin 

Catrin är mamma till Christian som är 14 år och har diagnoserna AD/HD och autism. Han 

började förskolan på en nyöppnad, integrerad avdelning där halva barngruppen bestod av barn 

med diagnoser och andra halvan av barn utan diagnoser. Christian gick ett år längre på förskolan. 

Fram till vårterminen i årskurs sex hade han bara diagnosen AD/HD men Catrin säger att hon 

kände på sig att det var något mer och det resulterade i ytterligare en utredning och han fick 

diagnosen autism.  

 

6.1.4 Disa 

Disa är mamma till David som är 14 år och har diagnoserna autism och AD/HD. David gick ett 

extra år i förskolan och fick sin autismdiagnos tidigt vilket resulterade i att han började skolan i 

en liten grupp integrerad med särskoleelever vilket inte fungerade. David fick börja i vanlig klass 

och hade en vuxen knuten till sig under hela skoldagen. Dock var det inte en och samma resurs 

utan det växlade ofta. Inte heller klassläraren var densamma vilket försvårade skolgången för 

David. Inte förrän han fick både ny resurs och ny klasslärare i årskurs 5 började situationen 

stabiliseras. 

 

6.1.5 Erika och Erik 

Erika och Erik är föräldrar till sonen Emil som är 13 år och har diagnoserna AD/HD och 

Asperger som han fick när han var åtta år. Familjen hade varit i kontakt med BUP redan innan 

skolan signalerade att något inte stämde. Erik har en äldre bror med samma diagnoser så 

föräldrarna hade redan tidigt sett tecken på att allt inte var som det skulle, de fick dock inget 

medhåll från förskolan. Eriks skolgång har generellt fungerat bra under låg- och mellanstadiet.  

 

6.1.6 Fredrika 

Fredrika är mamma till Filippa som är 16 år och har diagnoserna AD/HD och Asperger. Hon 

berättar att skolgången inte varit problemfri. Under tiden på förskolan fungerade allt bra men vid 
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övergången till förskoleklass och sedan årskurs 1 började problemen. Filippa hade svårt att sitta 

still och lyssna på vad läraren sa. Det här gjorde att hon hamnade efter i undervisningen. Kraven 

ledde till stress vilket resulterade i att Filippa ibland vägrade att gå in i klassrummet eller att hon 

rymde från skolan. Fredrika valde ett tag efter övergången till högstadiet att ta dottern ur skolan 

då hennes hälsa började påverkas. Vilket betyder att dottern idag inte går i skolan. Filippa fick 

sina diagnoser när hon var elva respektive tretton år. 

 

6.1.7 Gunilla  

Gunilla är mamma till Gabriella som är 17 år och har diagnosen ADD.  Gabriella har alltid haft 

det svårt i skolan Hon hade svårt att koncentrera sig och visade inget direkt intresse för att lära 

sig läsa och skriva. Dessutom blev hon retad för att hon var barnslig och för att hon inte kunde 

läsa av de andra barnen. Familjen har flyttat runt en del och det var i andra klass som lärare 

första gången uttryckte att Gabriella hade bristande kunskaper för sin ålder men det var aldrig tal 

om diagnos. Inte förrän Gabriella kom i kontakt med BUP på grund av självskadebeteende kom 

diagnosen ADD. Då gick Gabriella sista terminen i årskurs nio och hade IG i sju ämnen och i 

alla kontakter med skolan hade det bara sagts att hon var lat, lättdistraherad och omotiverad. 

 

6.1.8 Helena  

Helena är mamma till Henrik som är 14 år och har diagnoserna Asperger och AD/HD. Han fick 

sina diagnoser när han var fem och ett halvt år gammal. Helena var på en föreläsning med jobbet 

och kände att det kunde lika gärna vara Henrik de pratar om så efteråt tog hon kontakt med BUP. 

Då hade hon redan diskuterat i tre år med förskolepersonalen utan att få gehör.  Det var inte 

förrän hon kallade till ett möte med BUP efter det här som personalen på förskolan började 

fundera, diskutera och reflektera över Henrik och hur han fungerade. Han fick en resursperson 

redan i årskurs 1 och det fungerade bra men resursen och läraren gick inte ihop så resursen 

slutade till jullovet och det kom aldrig någon ny. Lågstadiet var en rörig tid men i mellanstadiet 

fungerade det bra. 

 

6.2 Kontakt och information kring det dagliga arbetet 

I den tidigare forskningen lyfts vikten av väl fungerande kontakt mellan hem och skola fram. 

Även våra informanter är tydliga på den punkten och menar att kontakten med skolan kan vara 
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avgörande för att kunna läsa av och hantera barnet när det kommer hem. Det kan även vara åt det 

motsatta hållet, att skolan måste få information om saker som har skett i hemmet för att kunna 

bemöta eleven på rätt sätt. En av föräldrarna uttrycker det så här:  

 

Det gäller att vara öppen och man får dela en del av sitt privatliv med skolan för att det ska 

fungera men så länge vi alla vill min sons bästa så är jag nöjd. Sen kan man ju inte få allt 

man vill här i världen. [...] vi lever ju inte i en perfekt värld, skolan kan inte anpassa sig till 

alla även om det så fint står att den ska göra det. Jag kan inte heller begära att de ska göra 

mer än vad de gör känner jag, vi hade ju möjligheten att sätt honom i [en skola för 

autistiska barn] men vi ville att han skulle fortsätta i “vanlig” skola så då får vi också leva 

med att allt inte är fullt så strukturerat och förutsägbart som sonen behöver” (Bengt). 
 

Att man, som Jakobsson (2002) skriver, utbyter information vid hämtning och lämning, så kallad 

informell kontakt, bekräftar flertalet av informanterna. De ger dock uttryck för att kontakten var 

tätare i början av årskurs 7 och att det sedan antingen på skolans eller förälderns initiativ minskat 

successivt. 

 

När sonen började sjuan hade vi daglig telefonkontakt. Nu pratar jag med sonens skola vid 

hämtning och lämning. Om det har hänt något hemma så har jag ringt innan och informerat 

om det, så att de är beredda eftersom sonen inte kan stänga av det. (Catrin). 
 

Även Disa har tät kontakt med skolan. Avstämningar sker vid hämtning och lämning och 

telefonsamtal en till två gånger per vecka om inget särskilt inträffat. Hon menar att det är en 

förutsättning för att arbetet runt sonen ska fungera. Det behöver finnas en dialog om hur David 

har haft det både hemma och i skolan. Det kan ha hänt något hemma som skolan behöver veta på 

morgonen för att kunna bemöta sonen. Hennes åsikt om vikten av dialog stöds av såväl Rous m 

fl (2007) som Jakobsson (2002). Det bästa för eleven är om hem och skola kan samarbeta och ha 

en öppen kommunikation menar Jakobsson (2002). På frågan om Disa får den information hon 

vill ha om hur hennes barn har det skolan svarar hon: 

 

Jag tar reda på den information jag vill ha! Det är inte alltid skolan vet vilken information 

jag behöver om sonen, så jag ta reda på den. Jag upplever att skolan svarar när jag frågar 

(Disa). 
 

Övriga informanter uppger att de inte har lika tät kontakt med skolan som Catrin och Disa. En av 

dem uttrycker det så här: 
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Henrik har alltid varit tydlig med att hemma är hemma och skola är skola och mellan dem 

finns kinesiska muren. Jag har sms och mailkontakt varje vecka med resurspedagogen sen 

får jag luska med Henrik. “Kan vi/de göra på ett annat sätt?” Den typen av frågor kan han 

svara på. [...] Sen har jag alltid levt efter devisen att bara han mår bra så är jag nöjd 

(Helena). 
 

Vi kan således konstatera att det mestadels rör sig om informella kontakter mellan hem och 

skola. Det handlar om att ha kontakt för att se till att det vardagliga arbetet flyter på vilket kan 

uppfattas som att föräldrarna upplever sina barns skolgång som problemfri men så är inte fallet. 

Flera av informanterna uttrycker flera gånger en önskan om fler och tätare kontakt, tätare möten 

och tätare uppföljning. Vi hade en fråga med i vår intervjuguide där vi frågade huruvida de har 

bett om att få ett möte och det visade sig att bara hälften av informanterna hade gjort det. Det var 

något vi fann väldigt överraskande. Möjligheterna till att ha möten finns alltså rent teoretiskt, 

men föräldrarna väljer att inte fråga om dem. Varför inte det kan man undra? Har de tidigare 

upplevelser av att ha begärt möten och då inte blivit bemötta på ett bra sätt? Eller signalerar 

skolan att det inte är någon idé, de har fullt upp? Dock kan vi utifrån våra intervjuer konstatera 

att de flesta av våra informanter är relativt nöjda om de inte hör något från skolan. De litar på att 

skolan uppmärksammar och kontaktar dem om det skulle uppstå några allvarliga problem. 

Likaså verkar de inställda på att om de som föräldrar verkligen anser att det behövs ett möte så 

får de ett. Ett exempel på ett sådant möte som ägt rum på föräldrarnas begäran är det som Bengt 

önskade när han och Benjamins mamma hade skilt sig  

 

[...] Bejamin dippade rejält, det störde hans rutiner att behöva byta hem varannan vecka och 

han blev “aggressiv” – det har han inte direkt varit sen lågstadiet så det var jobbigt och jag 

begärde möte för att vi skulle få ordning på hans rutiner och att vi alla kunde vara öppna 

med honom om att det var ok att vara arg och ledsen. Så är det ju med barn som min son, de 

kan ju inte läsa av sånt och de kan oftast inte sätta ord på sina känslor (Bengt). 
 

I övrigt har Bengt under hela högstadiet haft kontakt med assistenterna via kontaktbok och 

uttrycker att “det har fungerat väl, då får assistenterna också veta vad som händer hemma, vad 

sonen säger till mig eller sin mamma och vi har koll sinsemellan alla fyra”. Naturligtvis återfinns 

även de formella kontakterna som Jakobsson (2002) skriver om. Alla våra informanter har haft 

utvecklingssamtal minst en gång per termin och i vissa fall har det även funnits större arenor för 

samverkan med Habilitering, BUP och andra instanser. Vi kan finna det anmärkningsvärt att det 

inte förekommer fler formella kontakter med tanke på att flera av eleverna har eller har haft 

relativt stora problem i skolan.   
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Vi kan se att trots att informanterna över lag är betydligt mer positiva än vad vi hade väntat oss 

så är det just när det gäller kontakten som de alla är missnöjda på ett eller annat sätt. Vad det 

beror på har vi funderat över, kanske är det tidsbrist och en administrativ börda hos 

skolpersonalen som gör att man inte tar sig den tid som föräldrarna faktiskt behöver. Väljer 

skolpersonalen att blunda för föräldrarnas behov för att inte själva gå “drunkna” i arbete? Kan 

skolpersonalen uppleva att de inte vill bli för involverade i elevernas hemförhållanden och därför 

inte engagerar sig fullt ut. Självklart finns det en mängd olika förklaringar till varför kontakten 

mellan hem och skola inte fungerar optimalt och det är intressant att resonera kring men då det 

inte är fokus i den här studien lämnar vi det därhän.  

 

6.3 Forum för samverkan (HAB, BUP) 

Alla våra informanter har eller har haft kontakt med andra instanser så som Habilitering och 

BUP men känslan vi får när vi studerar deras svar kring samarbetet är att det inte fungerat fullt 

ut. Flertalet berättar om att de har blivit hänvisade till andra instanser när de har tagit kontakt. 

Fredrika berättar att när hon kontaktade BUP fick hon till svar att de har endast hand om 

diagnosticeringen, någon samtalshjälp fanns inte att tillgå. Även Catrin ifrågasätter BUP men 

även Habiliteringen då hon har kontakt med båda, men inte får stöd från någon av dem. Både 

Fredrika och Catrin har begärt att få föräldrautbildning, men det är aldrig någon som har 

kontaktat dem. De upplevelser våra informanter beskriver stämmer väl överens med det 

Blomqvist (2012) kommer fram till att såväl föräldrar som skola upplever att samarbetet med 

BUP inte alltid fungerar smärtfritt. Anledningen till det är, enligt Blomqvist (2012), att BUP 

avgränsar sina uppdrag kring barnet medan hem och skola måste hantera och bemöta 

barnets/elevens alla svårigheter. Erika och Erik berättar att de fortfarande har kontakt med BUP, 

de går dit en gång i kvartalet. men samtidigt som de säger att kontakten med BUP är bra så 

uttrycker de att de egentligen inte behöver den. Alla informanterna ger också uttryck för att 

kontakten med BUP eller Habilitering är på en annan nivå än kontakten med skolan, på gott och 

ont. 

 

Det är ju lite mer att man får “fakta” om du förstår vad jag menar, skolan är ju mer som en 

jämlik arbetspartner. På HAB/BUP får vi diskutera sonens utveckling och hjälpinsatser på 

en annan nivå, vad som finns och vad vi kan göra. Med skolan är det mer en diskussion om 

hur vi ska göra tillsammans. [...] med skolan handlar det mer om här och nu (Bengt). 
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Flera av föräldrarna säger att kontakten med BUP är bra men att det hamnar på en annan nivå än 

samarbetet med skolan. Vi kan se att det delvis beror på att BUP är en utredande instans precis 

som Blomqvist (2012) kommer fram till. Vi kan också se att det beror på att föräldrarna upplever 

BUP mer som en expertinstans dit man vänder sig för att få svar. 

 

Den blev på ett sätt mer personlig från början. Eftersom det var då vi var som mest 

uppgivna och undrade vad som var fel på vår dotter [...] Samarbetet är varken bättre eller 

sämre men annorlunda eftersom de är mer av experter på NPF-problematik medan skolan 

är på samma nivå som oss. Med BUP är det isf mer att man känner sig i underläge som du 

frågade om förut men med skolan är vi diskussionspartners på jämlik nivå (Anita). 
 

Men det finns även de föräldrar som anser att samarbetet med HAB och BUP inte fungerar 

särskilt bra. 

 

David har varit inskriven på Habiliteringen sen han var fyra år men de har förhållit sig 

väldigt passiva. Jag kan ringa till specialpedagogen på Hab och vi kan bolla men insatserna 

och vården är sämre än den vi får från de närmsta pedagogerna (Disa).  
 

Liknande upplevelser uttrycker även Catrin som säger, 

  

På ett sätt fungerar det sämre med HAB och BUP, det finns ingen struktur eller plan. [...] 

HAB fungerar inte särskilt bra och BUP saknar autismkompetens. Vilket gör att jag och 

pedagogerna närmast Christian får leka lite glada amatörer. Hur gör man här? Hur möter vi 

detta? Skolan får vara med och lösa mycket sådant som egentligen inte ligger på dem 

(Catrin). 
 

Det Catrin och Disa ger uttryck för här går delvis emot den tidigare forskning som finns på 

området. Att föräldrar till elever i behov av särskilt stöd och då specifikt elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar menar att samarbetet med skolan fungerar bättre än 

med andra professioner är ovanligt. Nu är både Catrin och Disa tydliga med att de har bra 

relation med personalen närmast deras barn men att de inte har lika stort förtroende för hur 

skolan fungerar och bemöter barnen på organisationsnivå.  Den upplevelsen kan ha en mängd 

olika orsaker, lärare och resurser runt en elev lär känna eleven på ett liknande sätt som en 

förälder medan mötet med en rektor mer karaktäriseras av att man som förälder är i 

behovsposition gentemot denne. Det är rektorn som beslutar vilka åtgärder och resurser som ska 

sättas in, och på sätt och vis kan det kanske kännas för en förälder som att skolan struntar i just 

mitt barn, de tänker bara på ekonomin etcetera. Vi vill i det här sammanhanget lyfta fram att det 
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precis som Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver kan vara oerhört krävande att vara förälder 

till ett barn med NPF-problematik. Föräldrarna måste agera såväl samverkanspartner, 

kontaktskapare, samordnare och informationsbärare mellan alla olika instanser som finns runt 

barnet, att det hänger på dem att allt runtomkring barnet ska fungera.  

 

Vi har ju kontakt med tre olika instanser men jag upplever att vi bollas emellan dem, ingen 

av dem tar ansvar för vårt barn och alla skyller på alla. [...] Det är jag som får sitta och 

ringa runt om jag behöver ett intyg eller behöver samtalshjälp eller vad som helst [...] 

Ringer jag BUP är det HAB och när jag ringer dit så är det någon annan och så vidare. Jag 

kan få ringa nio samtal innan jag skäller ut någon som inte vågar säga att de inte kan hjälpa 

mig (Disa). 
 

Även Catrin ger uttryck för känslan av att hon måste ligga på och söka kontakt med de olika 

inblandade instanserna, hon upplever sig vara “spindeln i nätet”.  Vi kan konstatera att våra 

informanter upplever bemötandet från och samarbetet med andra instanser som samverkar runt 

familjen som såväl positiva som negativa. HAB och BUP får mer stämpel som expertis medan 

skolan upplevs mer som en jämlik diskussionspartner, vilket är något som sticker ut i förhållande 

till den tidigare forskningen som vi tagit del av. Bland annat Jakobsson (2002) visar på att 

samarbetet mellan hem och skola ofta präglas av brist på förtroende och att såväl skolan och 

hemmet undanhåller information från den andre parten. Vilket inte leder till det bästa för eleven 

då skolan i sådana situationer går miste om kontakt med och därmed information från till 

exempel BUP eller habilitering. 

  

Trots att flera av informanterna ger uttryck för ett missnöje med såväl BUP som habilitering så 

kan vi konstatera att några av informanterna upplever att de har stöd av dessa instanser i mötet 

med skolan, särskilt vid möten inför, under och efter övergången mellan mellan- till högstadiet. 

 

Skillnaden mellan det här överlämnandet och tidigare är att vi hade med de andra 

instanserna för första gången. Vi upplevde att det var svårt för skolan att säga emot de 

professionella. Tidigare har vi alltid blivit klappade på huvudet och fått höra att föräldrarna 

känner sina barn bäst men vi, [skolan] vi kan det här. Men de har aldrig kunnat det (Catrin). 
 

Vi anser precis som Catrin att det är just på grund av dessa instansers position som experter som 

föräldrar upplever att de har stöd av dem i mötet med skolan. Om en psykolog, socionom, 

sjukgymnast eller logoped säger att den här eleven har behov av det här och det här tror vi tyvärr 

också att det väger tyngre än om det skulle komma från en förälder.  Vi vill dock lyfta fram att 
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varje förälder är sitt eget barn närmast medan skolan ska värna om och ge alla elever det stöd de 

behöver för att kunna nå målen. Skulle skolan tillgodose alla elevers samtliga behov så skulle 

det krävas enorma summor pengar som skolan inte har. 

 

6.4 Övergången från mellanstadiet till högstadiet  

De förändringar som elever står inför när det gäller att byta skolstadium kan vara krävande och 

en stor stressfaktor för hela familjen. Särskilt om eleven har en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Det krävs, som Rous m fl (2007) påtalar, ofta en långsiktig och tydlig 

planering i flera steg för att övergången ska bli den bästa tänkbara för alla inblandade. För att det 

ska bli en smidig övergång behöver eleven en chans att anpassa sig till en ny skolgång som 

innebär längre dagar, högre krav och nya pedagogiska miljöer. Det lyfts fram av Skouteris m fl 

(2012) som påpekar att det är viktigt att lärarna i de olika årskurserna samarbetar för att 

övergången ska bli bra för eleven. Samma tankegångar återfinns hos Griebel och Niesel (2009) 

som förespråkar ett förbättrat, utökat och mer kontinuerligt samarbete mellan lärare i olika 

skolstadier.  

 

Våra informanter hade väldigt olika upplevelser av hur skolan agerat och samarbetat vid tidigare 

övergångar och hade därför olika känslor inför att deras barn skulle börja högstadiet och allt vad 

det innebar. De uttryckte att de haft såväl farhågor som förväntningar inför övergången. 

 

6.4.1 Farhågor inför övergången  

Inför skolstarten i högstadiet berättar flertalet föräldrar att de hade farhågor inför hur det skulle 

bli i den nya skolan. Det de oroade sig mest över var huruvida deras barn skulle följa med i den 

nya studietakten och framför allt att det skulle ta tid för både barnen och dem själva att lära 

känna de nya personerna såsom lärare och resurser/assistenter. Catrin, Disa och Anita uttrycker 

att de kände rädsla för att skolan inte skulle ta tillvara på de kunskaper som fanns tidigare om 

deras barn. De har tidigare erfarenhet av att skolan anser att de kan allt själva och att de inte vill 

ha någon information innan eftersom de själva vill lära känna eleven. 

 

En farhåga i en helt annan dimension, men väl så berättigad med tanke på allt som sades och 

skrevs i media under 2013 dök upp hos en av våra informanter 
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Sen har vi ju allt som det stått om i media om hur folk/rektorer/skolpersonal ser på barn 

med NPF-problemtik. Klart man är rädd att dessa negativa tankar ska finnas på den skola 

ens barn ska gå på, det spelar ju ingen roll att specialpedagogen har en bra inställning h*n 

är ju utbildad till att se på barn i behov av särskilt stöd på ett visst sätt, ha en större 

förståelse för de elever som inte passar in i ”mallen” (Anita). 
 

Vi kan förstå Anitas farhågor kring hur det skulle påverka hennes dotter ifall det fanns personal 

med det här negativa synsättet på dotterns skola. Som förälder lämnar man sitt barn till skolan 

och förväntar sig att barnet bemöts med respekt och att hänsyn tas till funktionsnedsättningen. Vi 

anser att det är lite oväntat att det bara är Anita som lyfter upp den aspekten eftersom alla 

informanterna är engagerade och väldigt måna om att deras barn inte ska fara illa i mötet med 

skolan.  

 

Erik och Erika samt Bengt berättade att deras farhågor och funderingar inför den nya skolgången 

handlade mer om hur barnen skulle klara de nya rutinerna 

 

Vi var lite oroliga för det här med att han inte skulle ha fasta klassrum, att han skulle gå 

emellan.  Vi vet ju hur han funkar idag, det kan vara jobbigt med rutiner och komma 

ihåg klockslag, böcker, ämnen (Erika).  
 

Att behöva byta klassrum, ha olika lärare samt att komma ihåg att ta sig från olika delar av 

skolan är något som Skouteris m fl (2012) lyfter fram som något som kan vara problematiskt. 

Det är också en av farhågorna som lyfts fram av informanterna. Anita uttryckte att hon hade en 

rädsla att dottern “inte skulle komma till rätta i den nya miljön med klassbyten och en massa 

lärare och ny klasskompisar och betyg”. Skouteris m fl (2012) anser att det behöver finnas mer 

uppbackning kring eleven i form av samtal mellan hem och skola där man delger varandra 

information. Eleverna behöver möjligheten att få se sin nya skola innan skolstart och att bli 

förtrogna med var deras lektioner ska äga rum och hur de kommer dit. Det är också önskvärt att 

det finns tillfällen innan övergången där de nya lärarna eller mentorerna träffar eleven, skriver 

de.  

 

Vi ser utifrån våra intervjuer att det blir extra viktigt när det gäller elever i behov av särskilt stöd 

och framförallt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eftersom de har ett större 

behov av struktur och tydlighet. Det blir också än viktigare att den skolpersonal som ska möta 

dessa elever får kunskap om att elever med specifika svårigheter utsätts för mer press i dessa 
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situationer precis som Hughes m fl (2013) skriver. En självklar följd av den kunskapen borde 

vara att skolan även tar kontakt med föräldrarna och lyssnar in och stämmer av såväl före, under 

som efter själva övergången. Så verkar dock inte vara fallet för de flesta av våra informanter.  

 

6.4.2 Förväntningar inför övergången 

Alla tankar inför övergången från mellanstadiet till högstadiet var inte negativa hos våra 

informanter. De negativa tankarna rörde främst farhågor om att föräldrarna inte skulle bli 

lyssnade på eller att skolan skulle anse att de kunde mer än föräldrarna kring barnens 

funktionsnedsättning. Informanterna gav även uttryck för förväntningar och förhoppningar om 

att övergången till den nya skolan skulle kunna medföra även positiva saker för deras barn. Det 

är något som lyfts fram av Fredrika, “nu blir det ordning och reda här för det hade det inte varit 

på den gamla skolan” Något som vi måste ha i åtanke när vi analyserar våra intervjuer är att vi 

bara har fått ta del av en liten del av informanternas upplevelse av samarbete och delaktighet 

kring deras barn. De har självfallet upplevt betydligt mer än det de berättar om under 

intervjuerna. Ett uttryck som Fredrikas får oss att utgå ifrån att hon inte varit särskilt nöjd med 

den situation som varit och det är hon inte ensam om. Dock är hon den ende som inte verkar vara 

fullt inställd på att det skulle uppstå problem av en eller annan anledning. Alla informanter är 

tydliga med att de förväntar sig att skolan ska ha fått och delat vidare information kring deras 

barn för att underlätta övergången rent pedagogiskt och socialt. 

 

Bengt uttrycker sig så här angående sina förväntningar om högstadiet  

 

Att de (skolan) skulle sköta sitt jobb och det har de gjort. Sonen har ju behov av struktur 

och fyrkantighet och det finns väl inte alltid, men det får man köpa, så länge sonen inte 

klagar och han får betyg så är jag nöjd (Bengt).  
 

 

6.4.3 Informanternas upplevelse av övergången 

För att det ska bli en bra övergång för barnet behövs ett nära samarbete mellan alla inblandade 

vilket Rous m fl (2007) skriver. De beskriver att övergångarna ofta är ett stressmoment i och 

med nya utmaningar i en ny miljö. Det behöver utvecklas bra och välfungerande planer för att 

stödja barnet genom övergångarna. De förespråkar att övergångarna sker under en längre tid, 

med goda förberedelser i och med möten och träffar. Det här är något som flertalet föräldrar i vår 

studie berättar om. Övergångarna har skett under lång tid och skolan har verkligen har tagit till 
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sig det som förmedlas kring deras barn. McKenna och Millen (2013) menar att om skolan väljer 

att lyssna på föräldrarna och ta tillvara deras oro och rädslor kring barnen och deras skolgång kan 

det bli den bästa kunskapskällan till barnet. En del av föräldrarna i vår studie berättar att de hade 

med sig dåvarande lärare, resurser och assistenter som gjorde att övergången blev lyckad när de 

nya lärarna valde att ta vara på kunskaperna om de elever som skulle börja högstadiet. Fredrika 

har dock fått erfara att tidiga möten inte behöver vara till det bästa då det blev en olycklig 

situation för hennes dotter, 

 

Hennes lärare följde med henne dit (till nya skolan). De skulle samlas i klassrummet och 

prata lite och visa var de ska vara. Filippa vill inte följa med in och lägger sig på golvet och 

skriker och springer sen därifrån. Då ringer lärarens telefon och det visar sig att hennes 

dotter blivit sjuk på förskolan så hon åkte dit och hämtade henne och lämnade Filippa kvar i 

nya skolan. Filippa hade inget busskort, så hon fick gå längs tågspåret för att hitta hem 

(Fredrika).  
 

Citatet ovan är ett ovanligt fall i vår studie när det handlar om möten vid överlämningar. De 

flesta av informanterna anser att det har gått väldigt bra. Såväl Anita, Catrin, Disa och Helena 

berättar att de blev inbjudna med sina barn att besöka den nya skolan redan under vårterminen i 

årskurs 6 vilket gjorde att barnen var förberedda innan skolstarten. Disa berättar också att hon 

innan skolstart bjöd hem de nya pedagogerna till sitt hem. Det här gjorde att sonen kunde visa 

upp sitt rum och berätta om sina intressen, vilket resulterade i att pedagogerna och sonen hade 

gemensamma samtalsämnen i skolan. McKenna och Millen (2013) styrker att föräldrar gärna vill 

ha en god relation med skolan och berätta det som är viktigt att veta kring deras barn.  

 

Liknande tankar/erfarenheter lyfts fram av en våra informanter. Det är dock inte bara samarbetet 

med hemmet som skolan behöver utveckla och förbättra. Griebel och Niesel (2009) efterlyser ett 

förbättrat och utökat samarbete mellan personal i olika skolstadier för att underlätta 

övergångarna för elever. De menar att lärare i alla skolstadier från förskola till gymnasiet bör ha 

såväl kännedom som kunskap om vad som tas upp i de andra stadierna men även hur man 

arbetar.  

Vi var med i alla möten kring överlämnandet till årskurs 7, eller nej det var vi inte. Sonens 

pedagoger var så otroligt tydliga, de såg till att ha flera uppföljningsmöten i överlämnandet. 

Så de och de nya pedagogerna hade också egna möten [...] Jag fick inte reda på hur många 

möten de hade (Disa). 
 

Det här anser vi är intressant eftersom det bara är en av informanterna som ger uttryck för 
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liknande upplevelser. Vad är det som gör att just de här pedagogerna tar sig tiden att träffas och 

diskutera en enskild elev. Beror det på det faktum att en av Davids pedagoger i mellanstadiet 

läste till specialpedagog och att det därför fanns en djupare förståelse för hur viktig övergången 

till högstadiet var för en elev med hans diagnoser?  

 

De skolor som våra informanters barn går på har alltså hanterat övergångarna på lite olika sätt. 

De flesta skolor har valt att lyssna på och ta del av tidigare lärares arbetssätt. Skolan har även 

involverat föräldrarna och har visat en förståelse för att föräldrarna vet hur deras barn fungerar 

och vad som kan hjälpa till att fånga elevens intresse. Ett annat sätt att hjälpa eleverna att hantera 

övergångarna berättar Erika om, skolan löste allt genom att tillsätta resurser de första veckorna 

för att få sonen att lära sig de nya rutinerna. Det gick över förväntan med övergången säger Erik. 

Att skolan sätter in extra resurser för att underlätta övergången från mellanstadiet till högstadiet 

hör inte till vanligheterna i de skolor som ingått i vår undersökning. Vi tror att det kan vara både 

positivt och negativt att sätta in resurser tillfälligt. Risken finns att eleven fäster sig vid resursen 

och känner sig övergiven den dag stödet försvinner.  

 

När det gäller informanternas uttalanden om mötet med högstadiet och den tid som 

informanternas barn gått där anser vi att merparten av våra informanter kan sorteras in under 

Jakobssons (2002) kategori förnöjsamhet. De känner tilltro till skolan och litar på att de 

professionella kan bemöta deras barn på rätt sätt. De upplever att de har en bra kommunikation 

med skolan, där de möts på lika villkor. De känner att de har möjlighet att påverka och att kunna 

ta del av det som händer i skolan. Här återfinns även de föräldrar menar Jakobsson som är nöjda 

så länge de inte hör något från skolan. Erik berättar om hur han upplever det kring sonen “hans 

skolgång fungerar, det är det som är det viktigaste”. Även Helena uttrycker att hon litar på att 

lärarna gör ett bra arbete. Hon anser sig inte ha kunskapen om hur undervisningssituationer går 

till, utan det överlämnar hon till skolan och lärarna där.  

 

6.5 Att inte bli lyssnad på 

I vårt insamlade material framkommer att hälften av informanterna anser att deras tankar och 

idéer har tagits tillvara i skolsituationen. Skolan har valt att lyssna på hur föräldrarna anser att 

deras barn lär sig bäst och vad som tidigare har fungerat i skolan. En av de föräldrar som inte fått 
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gensvar för sina funderingar är Gunilla. Hon hävdar att hon redan tidigt förstod att det var något 

som inte stämde med dottern, men när hon lyfte det med skolan fick hon till svar att dottern inte 

funnit sig tillrätta ännu. Jakobsson (2002) skriver att skolan ställer krav för att eleverna har rätt 

att få det stöd de behöver. Hon påvisar att det krävs utredningar och diagnoser för att eleven ska 

få den hjälp den behöver i skolan. Det visar Gunillas intervju tydliga exempel på. När dottern väl 

fått sin diagnos blev det fler möten och mer resurser sattes in. Likande upplevelser gick även 

Helena igenom innan hennes son fick sina diagnoser.  

 

Det var inte förrän jag kallade till ett möte med BUP efter han fått sin diagnos som 

personalen på förskolan började fundera, diskutera och reflektera över Henrik och hur han 

fungerade. [...] Då hade jag kämpat i tre år mot personalen på förskolan och menat att det är 

något som inte stämmer men fick inget gehör. Det var en obehaglig känsla att de inte såg 

det jag såg. [...] Han kunde vara väldigt utåtagerande men då sa personalen att det berodde 

på att jag och hans pappa låg i en separation. Det kändes jävligt! Och det sitter i 

fortfarande- jag är inte långsint i vanliga fall men där tyckte jag att de gick över gränsen 

(Helena). 
 

Alla föräldrar har berättat att de på ett annat sätt har samtalat och diskuterat med skolpersonal om 

deras barns diagnoser men att de inte alltid har mött den förståelse eller det intresse de förväntat 

sig  

 

Det jag har upplevt genom hela vägen är att jag har varit mer kunnig, mer påläst och haft 

mer förståelse än vad skolan någonsin har haft [...]Du kan inte läsa en manual, det är det jag 

upplever att de gör. De tar den lättlästa versionen om de olika diagnoserna, då går det bra 

(Catrin). 
 

Föräldern i citatet ovan upplever att hon behöver vara väl uppdaterad för att kunna möta skolans 

olika beslut och riktlinjer. Det stämmer väl in på Jakobssons (2002) beskrivning av en engagerad 

förälder som befinner sig i oro och kontrollkategorin. Det är  någon som ofta är påläst och 

mycket delaktig i skolan och andra intresseorganisationer. De ser till att ha täta kontakter med 

skolan och ställer höga krav på vad som är en bra skolverksamhet som passar deras barn. Den 

här föräldrakategorin anses ofta som krävande av skolan som kan uppleva att de inte får arbeta 

ifred. Det kan upplevas som ett tvång att inte avvika alls från bestämda mönster och Jakobsson 

(2002) menar att det i längden kan betyda att man inte vågar testa nya pedagogiska metoder eller 

material som skulle kunna gynna eleven. Man finner det helt enkelt inte mödan värt att diskutera 

och försvara sina val inför en förälder. Att vara lärare är krävande på många sätt och det kommer 

allt oftare mediarapporter om lärares tunga administrativa börda, att lärarna spenderar minst tid 
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med att göra det de är utbildade till etcetera. Vi föreställer oss att om man upplever sig stressad 

och pressad i sin lärarroll och har en eller flera föräldrar som går in under den här kategorin så 

kanske man väljer att inte ta diskussionen. 

 

Motsatsen till Jakobssons (2002) kategori engagerade föräldrar som ingår under oro och kontroll 

dit vi kan koppla till Catrins uttalande ovan är de engagerade föräldrar som ingår under 

medvetenhet och distans. Ett bra exempel på den på denna kategori är Anitas uttalande 

föräldrarnas förhållande gentemot skolan 

 

[...] föräldrar måste bli lyssnade på och de ska kunna påverka i viss mån men man måste 

också vara ödmjuk inför lärarna och deras uppdrag. De måste få möjlighet att testa sig fram 

utifrån den info de har en elevs svårigheter. Bara för att en sak inte har fungerat i 

mellanstadiet behöver det inte betyda att det inte fungerar nu när eleven blivit äldre. De 

måste få lite ”lösa tyglar” och en pedagogisk frihet (Anita). 
 

Liknande åsikter om att skolan gör sitt bästa finner vi hos Gunilla som säger “Jag är ju inte 

lärare och vet inte vilka krav och nivåer som ställs för att klara en viss uppgift eller ett visst 

betyg” men även hos Helena “Jag vet att jag kan Henrik bäst, hemma! Jag kan överföra kunskap 

om det, men har ingen aning om hur han agerar i skolan. Att tro något annat vore att sätta sig på 

höga hästar”. Merparten av föräldrarna i studien är väl medvetna om att ett gott samarbete 

behövs mellan hem och skola för att skolgången ska bli bra för barnet. Som vi tidigare skrivit, 

framkommer det att flertalet av dem är säkra på att skolan gör sitt bästa och försöker tillmötesgå 

föräldrarna och deras önskningar om sina barn så gott det går. Helena poängterar det i sitt 

uttalande “Jag förstår att folk inte kan allt- ingen med diagnos är ju lik en annan med samma 

diagnos, varför skulle de vara det? Vi andra är ju inte stöpta i samma form vi heller”. De 

föräldrar som uttryckt att de känner sig väl förtrogna med skolan och dess personal, pratar om att 

de har en bra relation vilket Lindblad (2006) påpekar att det gör om finns tillit och respekt 

gentemot varandra.  

 

Trots att våra informanter till övervägande del av oss uppfattas som nöjda och känner sig sedda 

och bekräftade samt upplever att de blir lyssnade på så finns det situationer där de inte upplevt 

sig lyssnade på. Ett sådant tillfälle är vid övergången från mellanstadiet till högstadiet. Trots att 

föräldrarna varit involverade tidigt, redan på vårterminen i årskurs 6, har det inte blivit som de 

tänkt sig. Föräldrarna har fått möjlighet att delta i flera möten med den nya skolan där de fått 
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berätta om hur deras barn fungerar och vad han/hon behöver. Trots det har det i vissa fall visat 

sig att lärarna inte tagit till sig informationen så att den kommer barnen tillgodo. 

   

Kände mig lite överkörd efter första överlämnandet när de sa att det skulle vara sex barn i 

arbetsrummet och när skolan började var de åtta [...] det är för många för att det ska 

fungera med Henrik (Helena).  
 

Även Catrin berättar att hon inte fick gehör efter de överlämningsmöten de hade innan 

övergången till högstadiet 

 

Vi hade två stora möten innan årskurs 6 var slut, det handlade ju om övergången. Det 

figurerade väldigt mycket behovsanalyser och hur stort behov det här barnet hade, men 

inför skolstarten i årskurs 7 så hade man ändå inte tänkt ge honom en resurs (Catrin).  
 

Våra funderingar kring det här är många. Varför spenderar man tid på att utreda behov, sitta i 

möten och lyssna på vilka behov som finns och analysera det om man sedan ändå inte följer de 

analyser som gjorts? Oavsett varför man inte lyssnar på det föräldrarna säger, kanske tänker 

skolan just som några av våra informanter säger, att vi kan det här bäst så drabbar det ju 

eleverna.  Dessutom måste skolan i slutändan ändå se till att bemöta elevens behov och sätta in 

hjälpinsatser i skolan.  

 

6.6  Maktaspekter - En känsla av att vara underlägsen? 

Flertalet föräldrar lyfter fram sin egen situation och känsla i olika möten med skola och andra 

instanser. De berättar att deras farhågor är att de ska bli missförstådda. De menar att det kan leda 

till att deras barn i slutändan inte får det stöd som diskuteras vid tidigare möten och diskussioner. 

Catrin berättar att hon känner en rädsla vid stormöten där fler instanser är inblandade för att “vi 

ska vara oförstådda inför folk som inte känner min son”. Hon ser farhågorna om hur det kan bli i 

praktiken när hennes barn börjar skolan om förståelsen i möten innan inte har funnits. Anita tar 

också upp språket som skolan har, att de har en egen jargong som gör att man som förälder kan 

känna sig utanför. Hon har vid de tillfällena bett någon av deltagarna förklara vad de menar och 

det har de gjort. Fredrika säger att hon har känt sig som ett hot mot skolan när hon har ifrågasatt 

deras beslut och idéer om hur de tänker göra med dottern. Gunilla berättar om tillfällen då hon 

känt sig överkörd och det var när skolan inte tog hennes oro om dottern på allvar. 

 

Allt var om Gabriellas ointresse och att hon var lat. Inte förrän hon fick sin diagnos av BUP 
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och BUP krävde pedagogiska kartläggningar hände det något. Frustrerande att se det som 

förälder när man redan från början varit tydlig med sin oro, men inte fått gehör (Gunilla).  
 

När skolan inte lyssnar och tillsammans med föräldern försöker reda ut vad som är problem, 

orsakar det påfrestningar i samarbetet. Hughes m fl (2013) har forskat på hur föräldrar kan bli 

nöjda när det handlar om övergångar i skolan. Deras resultat visade att allt beror på hur mycket 

specialpedagogiskt stöd barnen blir erbjudna. Det stämmer överens med vad våra informanter 

har svarat under intervjuerna. De föräldrar som haft andra instanser med sig i möten med skolan 

känner att de fått bättre gehör för vad deras barn behöver. Vår tolkning är att föräldrar vet att de 

inte har mycket att komma med själva när det gäller hur skolan tänker lägga upp undervisning 

och resurser till deras barn. Det gör att några föräldrar känner trygghet i att ha med utomstående 

professionella såsom BUP och HAB vid möten inför övergången till högstadiet till exempel. En 

del föräldrar har använt de andra instanserna som samtalspartner mellan hem och skola, medan 

en del har använt deras kunskaper om de olika diagnoserna för att de ska kunna informera skolan 

om vad diagnosen innebär och hur de skulle kunna bemöta barnet.  

 

Erika, Erik och Bengt är de föräldrar som beskrivit en annan bild av mötet med skolan. De 

känner sig inte underlägsna utan försöker se att skolan gör det bästa de kan. De här 

informanterna vill ha ett nära samarbete utan att tvinga sig på skolan eftersom de tror på att det 

gynnar deras barn i slutändan. Dessa tankegångar lyfts fram av Erik 

  

Vi tror på man kommer längre med tips och råd än att vara rabiat (Erik). 

 

I tidigare forskning betonar McKenna och Millen (2013) att föräldrar vill ha möjligheten att 

stödja sina barn i olika händelser i skolan. Författarna menar att föräldrar är väl förberedda för att 

kunna vara delaktiga kring barnets undervisning och de bör erbjudas regelbundna träffar där det 

finns utrymme för dem att komma till tals.  Bengt har tankar om hur skolan försöker att lösa 

problem som uppstått, 

 

De har gjort så gott de har kunnat utifrån de förutsättningar de har haft. Man kan alltid 

önska mer, men så ser inte världen ut, det kan aldrig bli helt perfekt (Bengt).  
 

Dessa föräldrar är de som tydligast har uttryckt känslan av att skolan verkligen vill deras barn 

bästa och försöker att tillrättalägga efter barnets behov och att det ska få det stöd och den hjälp 
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de behöver. Griebel och Niesel (2009) menar att skolan behöver se föräldrarna som partners där 

de kan vara med och dela ansvaret för barnens utbildning och socialisering. Även Erikson (2004) 

har partnerskapsprincipen som en av sina typologier. Den innebär att hem och skola tillsammans 

delar på barnets utveckling och har ett nära samarbete.  

 

6.7 Önskemål kring samverkan 

Redan innan vi påbörjade vår studie hade vi en tanke om att vi skulle få höra både positiva och 

negativa upplevelser av samarbetet mellan hem och skola. Därför hade vi en fråga med i vår 

intervjuguide som löd; Hur skulle du vilja att samarbetet såg ut?  Mycket av det som kom fram 

var informanterna överens om, nämligen att det behövs tydligare struktur och ett önskemål om 

att skolpersonalen ska få mer utbildning kring den problematik som elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever i mötet med skolan.  

 

Jag skulle vilja att det fanns en mycket större förståelse, att det fanns tid för helhetsarbete, 

för långsiktigt arbete [...]  att lärarna runt sonen hade tid till möten, tid att planera och 

diskutera (Catrin). 
 

Behovet av helhet och förståelse är gemensam för våra informanter. De efterfrågar även fler 

möten och tätare kontakt. Lindblad (2006) skriver att föräldrar behöver känna sig lyssnade på 

och att deras synpunkter tas tillvara. Mamma Erika berättar om deras kontakt med skolan och att 

hon efterlyser mer formella möten än de som erbjuds från skolans håll 

 

Jag skulle vilja att vi någon gång per termin hade en EVK
14

 med alla inblandade 

ämneslärare, inte sitta på drop-in-frukost och diskutera mitt barn. Jag vill ha ett riktigt 

möte! Vi får ju ingen riktig insyn i hur det går av lärarna men betygen [och] sonens humör 

och vilja att gå till skolan säger oss att det går bra (Erika). 
 

Samma önskan om tätare kontakt och mer information om barnet såväl pedagogiskt som socialt 

finns hos flera av informanterna men de uttrycker att de i stort är nöjda med sina barns skolgång 

i nuläget. 

 
Jag hoppas ju att det fungerar för honom. Man lämnar sitt barn i skolans händer och sen vet 

man ju inget. Jag skulle vilja ha tätare och mer konkret kontakt. Hur det går för honom och 

hur han verkar trivas och så. Sen vet jag ju hur det går rent betygsmässigt (Helena). 

                                                
14

 EVK står för elevvårdskonferens, vilket skolor kallar till när en elev till exempel har problem att tillgodogöra sig 

utbildningen. Då samlas alla som berörs, klasslärare, ämneslärare, mentorer, eleven och föräldrar för att diskutera 

hur man ska lösa problemet 
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Det finns dock två informanter vars utsagor kring önskemål i samarbetet med skolan markant 

skiljer sig från de andra föräldrarnas. En av dem visar en ovanligt positiv upplevelse 

 

Jag är nöjd som det är! Jag menar vår dotter har sina svårigheter och de vet vi om, det är 

som det är och man kan inte kräva att alla lärare ska engagera sig till 100 %, de har ju andra 

elever också med och utan svårigheter och det måste man ju förstå som förälder att även 

om man vill vara egoistisk och kräva att MITT barn ska ha all hjälp så måste man ju se till 

det kollektiva också, om min dotter som ändå fungerar relativt väl med de anpassningar 

som gjorts så kan jag inte kräva allt för då blir någon annan utan. Skolan är ju inte gjord av 

pengar, ska man klaga så får man nog klaga på politikerna i så fall – det är ju de som 

bestämmer hur mycket pengar skolan ska få och därmed vilka resurser som kan finnas på 

varje skola. Jag är övertygad om att skolan gör allt de kan (Anita). 
 

Den andra föräldern har en upplevelse av att samarbetet med skolan har varit negativ. Fredrika 

berättar att hon under större delen av dottern Fredrikas skolgång har fått kämpa för att skolan ska 

lyssna och ge dottern det stöd hon behöver. Hennes historia ser vi som ett exempel på hur fel det 

kan bli när hem och skola inte kan mötas och gemensamt arbeta för elevens bästa. Efter att 

Fredrika tagit sin dotter ur skolan på grund av självskadebeteende och stress började skolan 

skicka sms till dottern där de frågade hur hon hade det hemma, om föräldrarna slog henne. De 

skrev att de var oroliga och att de ville att dottern skulle komma till skolan så att de kunde se att 

hon inte hade blåmärken på kroppen. När de inte fick gehör anmälde de till Socialtjänsten som 

sedan vidareanmälde det hela till Polisen. Fredrika uttrycker att hon förstår samtidigt som hon 

menar att om skolan hade lyssnat på hennes önskemål om mindre grupp, mer stöd och att Filippa 

skulle slippa tidsfrister och annat på prov och inlämningsuppgifter så hade situationen aldrig gått 

så här långt. Vi tolkar det som att föräldern ser vad barnets svårigheter består av och ger tips och 

råd på hur skolan hade kunnat tänka och agera. Något som skolan inte har tagit till sig och det 

påverkade barnet väldigt negativt.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra informanters önskemål stämmer överens med vad 

tidigare forskning lyfter fram angående föräldrars önskemål i samarbetet med skolan. Man 

efterlyser fler och tätare kontakter där hem och skola arbetar gemensamt, samt mer stöd och 

framförallt rätt stöd utifrån elevens funktionsnedsättning. Samtidigt upplever vi att merparten av 

föräldrarna är lite ambivalenta. I ena stunden säger de att de önskar mer tid, mer kontakt, mer 

stöd och diskussioner för att i nästa situation ändå ge uttryck för att de är väldigt nöjda. Vår 

tolkning är att föräldrar inte vill bråka och ställa krav, då de vet att det kan påverka hur deras 

barn blir bemötta i skolan.  
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7. Diskussion 

 

Här kommer vi först diskutera och problematisera vår metod för att sedan i resultatdiskussionen 

diskutera konsekvenserna av de resultat vi kommit fram till utifrån Jakobssons kategorier 

engagemang, uppgivenhet och förnöjsamhet samt våra frågeställningar. Vad visar vår studie? 

Vad är problematiskt när det gäller samarbete mellan hem och skola? Slutligen övergår vi till en 

kort avslutande diskussion om arbetet i stort och avslutar med att ge förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion  

Efter att vi hade bestämt vilket ämne vi ville fokusera i det här arbetet grundades valet av 

datainsamlingsteknik med utgångspunkt i vårt syfte. Då vi ville få fram föräldrars upplevelse av 

samarbete och delaktighet ansåg vi att intervju och då den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 

var den mest lämpliga. Vi är dock medvetna om att vårt val gett ett visst resultat där en annan 

metod, till exempel en enkät skulle kunna ge ytlig bild av föräldrarnas uppfattningar eftersom vi 

inte skulle ha getts utrymme och möjlighet att ställa följdfrågor och stämma av att vi förstått 

informanternas svar.  

 

Vi började med att upprätta en intervjuguide med de olika teman vi ville undersöka. En 

pilotstudie bokades in och vi genomförde intervjun tillsammans för att ta del av helheten. Efter 

intervjun diskuterade vi att det behövdes en mer generell öppningsfråga för att få informanterna 

att berätta hur det har varit för barnet genom hela skolgången, för att kunna se mönster och 

komma djupare i informanterna upplevelser. Det ledde till att intervjuguiden skrevs om något. 

Ändringen gjorde i senare intervjuer att föräldrarna öppnade upp och pratade om hur det varit 

från förskolan och upp till de skolstadie de är idag. Vi kände att i och med denna förändring i 

intervjun blev det en förståelse för hur barnet är och har haft det genom skolgången. Vi valde att 

i vårt resultat även inkludera pilotstudien då den ändå gav en nyanserad bild av informantens 

upplevelse av samarbetet med skolan.  

 

Intervjuerna som ligger till grund för vårt resultat genomfördes på olika sätt. Fyra stycken av 

dem skedde öga mot öga, tre av dem i informanternas hem och en av dem i ett klassrum. Alla 

dessa fyra intervjuer spelades in på band. Två av intervjuerna genomfördes via inspelade 
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telefonsamtal och två stycken genomfördes via Internet i chatform. Vi upplevde att det blev 

utförligare beskrivningar och mer detaljerade utsagor från de personer vi hade framför oss rent 

fysiskt. Även de intervjuer som skedde via telefon gav mycket. Vi fick visserligen inte med oss 

kroppsspråk och miner men betoningen på vissa ord och hastigheten på talet kom med på 

inspelningen. Vi anser inte att avsaknaden av ett möte med informanten påverkade de svar vi 

fick. Vi hade i så väl telefonintervjuerna som intervjuerna i chatform möjligheten att ställa 

följdfrågor om det var något som var oklart och det gjorde vi där det behövdes. Intervjuerna i 

chatform genomfördes i googles mailsystem, där man skriver i samma dokument och hela tiden 

ser vad den andra personen skriver. Resultatet av de intervjuerna blev över förväntan. Vi fick bra 

och utförliga svar på våra frågor men det kan kanske upplevas som ett problem om 

informanterna vill uttrycka mycket, att de behöver göra det i skrift. Det var dock ingen av dem 

som kommenterade det, däremot kan vi ana att de inte varit lika utförliga som de informanter 

som har berättat om sina upplevelser via tal. En stor fördel med att intervjua i skrift är att vi som 

forskare inte behöver lägga en massa tid på att transkribera informanternas utsagor.  

 

Vårt analysverktyg har varit hermeneutiken som innebär att man vill förstå vad den andre vill 

förmedla. Eftersom alla människor är olika och därmed tänker, känner och upplever saker, 

händelser, ord på olika sätt stämmer det inte alltid överens med det man själv tänker, känner och 

tolkar. Då syftet med vår undersökning är att studera samverkan mellan föräldrar till barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och skola ur ett föräldraperspektiv samt att ta reda på 

hur delaktiga föräldrarna fått vara vid övergångarna mellan olika skolstadier stämmer 

hermeneutiken väl in på det vi vill komma åt i vår studie. Det man däremot måste vara väl 

medveten om när man använder sig av hermeneutik är att man aldrig kan frigöra sig från sin 

förförståelse. Därför måste vi hela tiden vara medvetna om att vi kanske inte har uppfattat det 

som informanterna verkligen vill förmedla. Har vi tolkat deras utsagor, tankar, känslor, 

upplevelser på rätt sätt? Vi tror att vi har fått med det våra informanter vill förmedla. Under 

intervjuerna har vi ställt följdfrågor när vi varit osäkra på om vi uppfattat informanterna på rätt 

sätt. Vi har båda två varit delaktiga i transkriberingen av intervjuerna, vi har diskuterat våra 

renskrivna intervjuer och kategoriserat svaren gemensamt vilket minskar risken för feltolkning. 

Vi anser därför att vår studie uppfyller de krav på reliabilitet och validitet som ställs vid en 

kvalitativ intervju.  
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7.2 Resultatdiskussion  

Vårt syfte med den här studien var att studera samverkan mellan föräldrar till barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och skola ur ett föräldraperspektiv. Intentionen med 

vår undersökning var att ta reda på hur föräldrar upplever samarbetet och möjligheten till 

delaktighet under barnets skoltid men framförallt övergången från mellanstadiet till högstadiet. 

Detta gjorde vi utifrån följande frågor:  

 

● Hur ser samarbetet ut mellan hem och skola?  

● Vilka framgångsfaktorer respektive hinder för samarbete upplever föräldrarna vid 

övergångar mellan olika skolstadier? 

● På vilket sätt erbjuds föräldrarna att vara delaktiga i sitt barns skolgång? 

 

I följande avsnitt kommer vi lyfta fram och diskutera konsekvenserna av studiens resultat. Vi 

kommer kategorisera våra diskussioner kring resultatet utifrån frågorna ovan och därför bildar de 

också de underrubriker vi använder här i vår resultatdiskussion. 

 

7.2.1 Samarbete mellan hem och skola  

Vi kan utifrån vårt insamlade material tydligt se våra informanter i Jakobssons (2002) kategorier, 

engagemang och förnöjsamhet. Vi har tidigare förklarat dessa i kapitlet tidigare forskning. Flera 

av våra informanter visar att de har ett stort engagemang i sina barns skolgång, de är pålästa och 

vet vilka rättigheter de och barnet har. Det visar sig framför allt i inställningen till samarbetet 

med skolan. De informanter som visar tydliga likheter med Jakobssons (2002) kategori 

förnöjsamhet är nöjda med skolan och litar på att skolan gör det som är bäst för barnet. Eriksons 

(2004) typologier är svårare eftersom han tittar på vad relationen mellan hem och skola kan 

innebära samt att han tittar på hur det har utvecklats över tid kopplat till den utbildningspolitik 

som funnits. Vi kan koppla hans typologi, partnerskapsprincipen till vårt resultat eftersom den 

innebär att man utgår ifrån att hem och skola har ett gemensamt ansvar för eleven och betonar 

vikten av ett nära samarbete mellan de båda. Dessa tankar återfinns hos flertalet av våra 

informanter.  Vi anser också att drag av hans typologi, isärhållandets princip återfinns i vårt 

resultat. Den har som fokus att belysa olikheterna mellan hem och skola. Vad skiljer en förälder 

från en lärare? Principen framhåller också att det är viktigt att ha tydliga gränser mellan de båda 
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arenorna. Bland våra informanter återfinns även liknande tankegångar.  

 

Däremot finner vi inte några föräldrar som kan gå in under kategorin uppgivenhet som 

kännetecknas av att de inte mäktar med alla de kontakter som måste finnas runt deras barn. De 

upplever att skolan inte lyssnar på dem och menar att det inte är lönsamt att delge skolan någon 

information. Vi tolkar det att dessa föräldrar låter sitt barn vistas i skolan trots att de kanske inte 

fungerar men de väljer att inte göra något åt det.   

 

När det gäller kontakten mellan hem och skola visar vårt resultat att väldigt mycket av kontakten 

är av det slag som Jakobsson (2002) benämner informell kontakt. Det vill säga den form av 

kontakt som är mer av det spontana slaget, vid hämtning och lämning eller via telefonsamtal när 

någon av parterna upplever att det finns något som måste diskuteras. Vi kan se en fara i att så 

mycket av kontakten sker på detta ostrukturerade sätt. Hur många gånger har 

lärare/resurspersoner papper och penna med sig vid hämtning och lämning till exempel? Hur lätt 

är det inte att någon del av informationen glöms bort och att det därmed kan leda till 

missförstånd och i värsta fall en försämrad relation mellan skolpersonal och hem.  

 

Vi lyfte även fram i resultatet att trots att informanterna önskade mer formell kontakt, möten och 

utvecklingssamtal så hade bara hälften begärt att få möte. Kan det vara så att föräldrarna är 

medvetna om skolpersonalens arbetsbelastning och inte vill vara den som kräver att det blir ännu 

mer arbete för lärarna? Vi får också ha i åtanke att när alla dessa möten genomförs under dagtid 

är det ofta en organisatorisk fråga om vem som ska undervisa klassen eller eleverna när ordinarie 

lärare går iväg. Om möten och/eller telefonsamtal läggs på eftermiddagstid försvinner en stor del 

av lärarnas planeringstid som läraren hade behövt för att lägga upp undervisningen och hitta eller 

göra anpassat material till eleverna.  

 

Vi har i vårt resultat också sett de föräldrar som undviker att begära möten eftersom de lever i 

förhoppningen om att allt är bra för deras barn i skolan. De är övertygade om att skolan begär att 

få till ett möte om de ser att något inte fungerar kring eleven. De förutsätter att allt är bra så länge 

de inte hör något från skolan. Den här inställningen kan också bero på att barnen i vår studie 

reagerar olika på saker som sker omkring dem. Om ett barn kommer hem och frågande berättar 



55 
 

om situationer som uppstått i skolan eller om ett barn kommer hem och får ett riktigt utbrott så 

antar vi att i stort sett samma beteende visar sig i skolan. Vet man att ens barn frågar när det inte 

förstår så förlitar man sig antagligen på att skolan besvarar och förklarar det som varit oklart. De 

sistnämnda föräldrarna kan vi placera in under Jakobssons (2002) kategori om förnöjsamhet som 

står för att föräldrarna litar på att skolan gör det som är bäst för barnet.  

  

Den tidigare forskning vi har granskat och lyft fram i den här studien visar att det behövs mer 

samarbete mellan hem och skola generellt och framför allt när det gäller elever i behov av 

särskilt stöd. Vårt resultat visar på samma sak. Vi anser, i enlighet med den tidigare forskningen, 

att för att få till ett väl fungerande samarbete kring elever i behov av särskilt stöd och då 

framförallt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så behöver skolan ta hjälp av 

föräldrarna för att tillrättalägga dagen och skolvardagens rutiner. Det handlar för skolans del om 

att vara mer öppen och bjuda in till samarbete för att bygga upp en ömsesidig respekt och ett 

förtroende så att man gemensamt kan motverka och eliminera eventuella svårigheter som kan 

uppstå i skolmiljön, för att i enlighet med gällande styrdokument se till att göra hela skolgången 

och framför allt övergångarna mellan olika skolstadier så smidig som möjligt. 

 

När det gäller forum för samverkan där även andra instanser som BUP och habilitering är 

involverade visar vår studie till vår förvåning att det samarbetet inte alls skattades så högt som vi 

hade förväntat oss. BUP ses som expertishjälp och en instans man vänder sig till när ingenting 

annat fungerat. I övrigt tolkar vi det som att det är som Blomqvist (2012) skriver att BUP 

avgränsar sina uppdrag, de är en diagnosticerande instans och kan i viss mån ge råd och stöd 

kring vissa specifika svårigheter men sen stänger de sina dörrar. Samarbetet med BUP upplevs 

ändå som relativt fungerande om vi jämför med habiliteringen. Det samarbetet upplevs som 

ganska onödigt då upplevelsen är att de är bra som bollplank men att de inte gör mycket mer än 

så. Båda dessa instanser fokuserar enbart på barnets diagnoser menar Blomqvist (2012). Det 

leder till att såväl föräldrar som skola kan uppleva att de står ganska ensamma då de måste kunna 

hantera och bemöta barnets alla svårigheter utan att ha en stödjande och rådgivande instans att 

vända sig till. 

 

Det verkar dock vara en framgångsfaktor att ha med dessa andra professioner i möten med 
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skolan. Både BUP och Habiliteringen har som utgångspunkt att det ska bli bra för barnet. De är 

inte delaktiga i skolans planering med resurstimmar och ekonomiska förutsättningar vilket gör att 

föräldrarna ser dem som opartiska. De är helt enkelt med på föräldrarnas initiativ för att 

informera skolan om funktionsnedsättningarna, vad det kan innebära och vad som behövs göras 

för att eleven ska kunna tillgodogöra sig skolgången på bästa sätt. Vi framhåller att 

informanterna känner en trygghet i att ha med andra instanser vid möten med skolan då deras 

förväntan är att skolan i alla fall ska lyssna på de professionellas kunskaper om diagnosen. Vi 

konstaterar att en helhetssyn kring barnets svårigheter och livsvärld behövs av alla inblandade. 

När man väljer att tänka utanför de givna ramarna och ser eleven på den nivå där den befinner 

sig blir det oftast en framgångsfaktor. 

 

Det vi har sett i vårt resultat är att vid de tillfällen skolan väljer att samarbeta med hemmet har 

det blir en god övergång och eleven verkar klara skolan bra utifrån såväl studieresultat som 

trivsel.  

 

7.2.2 Framgångsfaktorer och hinder för samarbete vid övergångar  

En god övergång kännetecknas från eleven och föräldrarnas perspektiv av att pedagogerna har 

varit villiga att lyssna på vad som har fungerat tidigare och tagit till sig det tidigare lärare gett 

tips om. Att skolan lyssnar på föräldrarna och ger dem möjlighet att komma till tals är 

förutsättningen för ett gott samarbete. Såväl föräldrar som lärare behöver ta del av information 

och kunskaper kring funktionsnedsättningen för att kunna ge stöd och hjälp till barnet när den 

vistas i skolmiljön skriver Hellström (2007). Hon lyfter fram att ett liknande förhållningssätt 

kring barnet såväl hemma som i skolan hjälper barnet att känna trygghet. Skouteris m fl (2012) 

menar att skolan behöver vidga sitt skyddsnät runt eleverna för att göra övergångar mellan olika 

skolstadier trygga och så problemfria som möjligt. 

 

Vi kan i vår studie se vad som utgör tydliga framgångsfaktorer i samarbetet mellan hem och 

skola när det gäller övergångar. Den mest framträdande faktorn är att ha täta kontakter. Det 

måste finnas utrymme för formella möten, där föräldrarna får komma till tals och bli lyssnade på. 

Det behöver finnas en gemensam inställning att både skola och föräldrar har likvärda kunskaper 

när det handlar om deras barn, vilket även Griebel och Niesel (2009) poängterar. När det gäller 
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övergången från mellanstadiet till högstadiet visar resultatet på tydliga framgångsfaktorer. 

Exempel på det är att pedagogerna i de olika skolstadierna delger varandra information om 

eleven, tid avsätts för lång inskolning där eleven successivt vänjer sig vid den nya miljön. En 

övergång är stressande för elever i behov av särskilt stöd menar Rous m fl (2007) som också 

visar på att det kan förhindras genom väl genomtänkta förberedelser, tidiga möten och 

möjligheten för såväl elev som förälder att träffa de nya pedagogerna flera gånger före skolstart. 

Det är även önskvärt att eleverna får möjlighet att se lokalerna och sina nya klassrum innan 

skolstarten. Det poängteras också av Skouteris m fl (2012) att de olika skolformerna behöver 

samarbeta mer. Att lärarna i ett skolstadium vet vad eleverna kommer från och vad de ska till 

anser vi bör vara något av en självklarhet men vi vet också att det inte fungerar så i skolans värld. 

En orsak till det är definitivt att tid och pengar är bristvaror i många skolor men vi anser att det är 

värt att lägga tid på den här typen av möten och kontakter för att i möjligaste mån i ett senare 

skede slippa stöta på problem som skapar oro och stress hos alla berörda parter.  

 

Konsekvenserna som kan uppstå om detta inte uppfylls är att elevens hälsa i vissa fall kan 

påverkas negativt. Det är något vi har sett hos ett av barnen i vår studie. I det fallet lyfts skolan 

fram av föräldern som en stor bidragande orsak. Vilket ansvar har skolan när det inte fungerar 

för en elev? Alla våra informanter har barn som går i grundskolan vilket innebär att de lyder 

under skolplikt. Vad kan man som förälder göra när man ser att barnet far illa men inte får gehör 

för sina önskemål om anpassningar i skolmiljö? Det fall som vi har fått ta del av i vår studie 

slutade med att föräldern tog barnet ur skolan. Vilket ledde till en mängd problem för familjen 

med socialtjänst- och polisanmälan. Vi anser att skolan måste kunna ta in och lyssna på en 

förälder innan det går så långt.  

 

Det finns även faktorer som upplevs som svåra i samarbetet kring övergångar. Hinder som vårt 

resultat visar på är att när det rått oklarheter och skolan inte fullt ut har kunnat strukturera hur 

övergångarna ska gå till så har det bidragit till att samarbetet påverkats negativt. Att skolan i god 

tid inte kunnat presentera vilka mentorer och lärare barnet ska ha under nästkommande termin 

har setts som ett stort hinder och uppfattats som att skolan inte förstår elevens behov. Vi kan 

förstå att föräldrar upplever det på det sättet men eftersom vi själva är verksamma inom skolan 

vet vi att det är ett ganska typiskt scenario.  Det ändras på scheman, tjänstefördelningar och 
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andra små detaljer ända fram tills eleverna dyker upp på skolan och även efter det. Det är först 

när verksamheten är igång som det går att sätta ett schema som inte behöver ändras. Det här är 

en sådan faktor som skolpersonal inte alltid reflekterar över men som kan få negativa 

konsekvenser för samarbetet mellan hem och skola. En följd av det blir att det tar längre tid för 

föräldrarna att känna tillit och förtroende för skolan och dess pedagoger. Det gemensamma 

arbetet kring barnet tar tid att bygga upp och i vissa fall har inte utgången av samverkan blivit det 

bästa. Vi kan även utläsa att vid möten kring övergångarna försäkrar skolan att vissa saker ska 

genomföras eller ordnas fram men att det sen inte blir så.  Orsakerna till varför det inte 

genomförs kan vara många. Skolan vill säkerligen erbjuda de föreslagna åtgärderna, men vi är 

fullt medvetna om att ekonomin styr i hög grad, vilket gör att möjligheterna i slutänden kanske 

inte finns. En orsak kan också vara att organisationen förändras och det blir omfördelning av 

pedagogtjänster. Det blir då svårt för skolan att hålla det de tidigare lovat om uppdelningen av 

pedagogerna.  

 

Ytterligare ett hinder kan vara att skolan väljer att inte lyssna in föräldrarna utan är fullt 

övertygade om att de kan bemöta elevens svårigheter. Det händer att skolan hänvisar till att de 

har mer utbildning och erfarenhet än föräldrarna vilket i stor grad kan påverka samarbetet 

negativt enligt Lindblad (2006) Det framkom i våra resultat att skolan inte alltid har tillräckliga 

kunskaper om barnens diagnoser. Vilket inte förvånade oss särskilt mycket. Vi kan förstå vissa 

föräldrarnas känsla av att skolan ibland utgår från en standardmall och utgår från att alla med 

samma diagnos fungerar på samma sätt, vilket ju inte är fallet. Intressant i den här diskussionen 

är det som Skolverket (2001) lyfter fram att föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser 

upplever att det är skolans brist på kunskap och kompetens om diagnosen som gör att deras barn 

inte uppnår målen i skolan.   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att framgångsfaktorer är när föräldrarna upplever att de 

bemöts med respekt och blir tagna på allvar precis som Lindblad (2006) förespråkar. Något som 

borde vara en självklarhet anser vi. Vi har i vår tidigare forskning presenterat forskning som 

behandlar övergångar mellan olika skolstadier. Det mesta av den forskningen berörde 

övergången mellan förskola och grundskola. Intressant nog visar vårt resultat på stora likheter 

med det den forskningen lyfter fram i sina resultat. Det verkar inte ha någon betydelse om det 
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handlar om övergången från förskola till grundskola eller från mellanstadiet till högstadiet. 

Vikten av att göra föräldrarna delaktiga som diskussionspartner och samarbetspartners på ett 

tidigt stadium och att från skolans sida vara öppen för deras kunskaper och deras kännedom om 

sitt barn betonas av Griebel och Niesel (2009). Ett utökat samarbete mellan det lämnande och det 

mottagande skolstadiet förespråkas av Skouteris m fl (2012) och det ser vi även i vårt resultat.  

  

7.2.3 Föräldrars delaktighet   

Delaktighet upplevs av föräldrar till barn i behov av särskilt stöd som att de får möjlighet att vara 

med och påverka sitt barns skolgång i stort och smått. Vilket de delvis har rätt till eftersom de 

styrdokument som reglerar den svenska skolan uttrycker tydligt att det ingår i skolans uppdrag 

att samarbeta med hemmet kring alla elever men kanske framförallt kring elever i behov av 

särskilt stöd. Något vi kan se som problematiskt är att styrdokumenten inte beskriver hur 

föräldrarnas inflytande ska se ut eftersom många föräldrar är pålästa och vet vilka rättigheter de 

och deras barn har.  Skolans styrdokument reglerar också lärarnas uppdrag och konkretiserar vad 

eleverna ska lära sig för att nå ett betyg i varje ämne, det kan föräldrarna aldrig få inflytande 

över.   

 

Vårt resultat visar att delaktigheten upplevs som stor om man som förälder får möjligheten att 

vara med och påverka barnets skolgång redan i inledningsskedet. Föräldrarna vill vara med i 

möten med skolan, de vill få gehör för sina erfarenheter och sin kunskap kring sitt barn. Lindblad 

(2006) skriver att föräldrar som upplever att de inte blir lyssnade på och vars barn inte får sina 

behov tillgodosedda upplever att de måste föra en ständig kamp för att se till att barnet får rätt 

stöd. Vi är medvetna om att föräldrars känsla av maktlöshet och att inte bli lyssnade på 

förekommer vid möten i såväl skolor som vid möten med andra instanser runt deras barn.  

Dessutom visar den tidigare forskningen bland annat Jakobsson (2002)  att föräldrar till barn med 

funktionsnedsättningar ofta känner sig nedtryckta eller mindre värda i dessa möten då de inte blir 

tillfrågade kring beslut som rör deras barn.  Utifrån vår förförståelse hade vi därför väntat oss att 

känslan av underlägsenhet skulle vara större bland våra informanter. En anledning till att så inte 

är fallet är att det fungerat över förväntan för de flesta barnen som ingår i vår studie. De har 

klarat övergången från mellanstadiet till högstadiet på ett sätt som föräldrarna varken hade trott 

eller hoppats på. Anledningarna till det ser vi i att flertalet informanter faktiskt möts av skolor 
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och skolpersonal som varit öppna för att lyssna och ta till sig det föräldrarna har velat förmedla 

kring sina barn.  

 

7.3 Slutkommentar 

Arbetet med denna undersökning har varit otroligt givande och har gett svar på de ställda 

frågorna. Vi anser att vi har fått en inblick i hur föräldrar till barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar kan uppleva samarbetet skolan i stort och kring övergångar mellan 

skolstadier samt hur de upplever möjligheten till delaktighet. Vi anser att arbetet gett oss en 

större förståelse för föräldrarnas situation och det är något vi kan ta med oss in i vår kommande 

yrkesroll som specialpedagoger där vi med största sannolikhet kommer att möta föräldrar till 

barn med den här problematiken. 

 

Vi anser att det behövs tydligare direktiv uppifrån om hur skolan ska samarbeta med föräldrarna. 

Vi vill också lyfta fram att skolan som institution behöver utbilda såväl undervisande personal 

som skolledare om vad det innebär att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Lärarna 

behöver en djupare förståelse för att kunna anpassa undervisning och material till de här 

elevernas behov och som skolledare behövs en förståelse för såväl elevens som lärarnas ökade 

behov. Vi kan ha förståelse för att det är svårt att genomföra med tanke på alla besparingar som 

skolan tvingats göra under senare år men i och med att det så tydligt står i styrdokumenten att 

särskild hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt stöd anser vi att det ligger på skolledarna att 

kräva pengar av kommunpolitikerna så att den här formen av kompetenshöjning kan genomföras.  

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

I en fortsatt forskning vore det intressant att studera skolpersonalens, såväl specialpedagog, 

speciallärare och lärares upplevelse av samarbete med föräldrar till den här elevgruppen. Det 

hade även varit intressant att ta del av elevens egna tankar kring hur de upplevde övergången 

från mellanstadiet till högstadiet. I vår undersökning var det mestadels mammor som svarade, av 

åtta informanter var det endast en pappa och ett föräldrapar. Vidare forskning hade kunnat vara 

att anlägga ett genusperspektiv likväl på föräldrarna som eleverna, upplever mammor att de får 

mindre gehör än pappor för sina åsikter till exempel?  
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Hej! 

Vi är två studenter som läser till specialpedagogprogrammet vid Örebro universitet. Vi har nu 

kommit fram till sista terminen och ska skriva vårt examensarbete. Mycket av den litteratur vi 

har läst under vår utbildning lyfter fram vikten av ett gott samarbete mellan hem och skola för att 

optimera skolgången för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har således 

under vår utbildning funderat mycket kring hur vårdnadshavare till barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar upplever samarbetet med skolan, både kring det dagliga skolarbetet men 

särskilt vid överlämnandet mellan mellanstadiet till högstadiet. 

 

Syftet med vår studie är att studera samverkan mellan föräldrar till barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och skola ur ett föräldraperspektiv. Intentionen med vår undersökning är 

att ta reda på hur föräldrar upplever samarbetet och möjligheten till delaktighet under barnets 

skoltid men framförallt övergången från mellanstadiet till högstadiet. Hur ser samarbetet ut 

mellan hem och skola? Vilka framgångsfaktorer/hinder till/för samarbete upplever föräldrarna 

vid övergångarna mellan olika skolstadier? På vilket sätt erbjuds föräldrarna att vara delaktiga i 

sitt barns skolgång?  
 

 

Vi ser fram emot att få ta del av era åsikter och erfarenheter. Allt deltagande i den här 

undersökningen är frivilligt. Era uppgifter kommer endast att användas till detta arbete, era svar 

kommer att avidentifieras och när vårt arbete är godkänt kommer allt material att förstöras. 

 

Vi hoppas att vi får möjligheten att återkomma om det skulle uppstå oklarheter eller följdfrågor 

vid bearbetningen av era svar. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anette Skoog                                                              Linda Lundmark 

anette.skoog@gmail.com                                            linerh113@studentmail.oru.se 

                                         

                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfakta: 

Ålder på barnet:                                    Kön:                                 Diagnos: 

 

1. Skulle du kunna beskriva lite generellt hur de har varit för ditt barn i skolan genom 

åren. 

 

2. Hur fungerade överlämnandet mellan mellanstadiet och högstadiet? 

 

Har skolorna haft en fungerande kommunikation/utbyte (i dina ögon)? 

 

Hur mycket fick du/ni delta i överlämnandet? På vilket sätt fick du/ni delta (möten/samtal etc.)? 

 

Vem tog initiativet till kontakt, du eller skolan? Vilka deltog? (specialpedagog/ speciallärare/ 

klasslärare). 

 

Känner du att skolan tog tillvara dina kunskaper om ditt barn och lyssnade på vad du hade att 

säga? 

 

Vilka förväntningar/farhågor hade du inför övergången till högstadiet?! Hur gick det? 

 

Har det fungerat bättre eller sämre än vid tidigare överlämningar mellan skolstadier. Varför? På 

vilket sätt? 

 

3. Vilken kontakt har du/ni med skolan kring det dagliga skolarbetet? 
(kontaktbok, mail, telefonsamtal) 

 

Har du varit på klassrumsbesök i skolan, utvecklingssamtal eller att du blir kallad till möte? 

 

Har du begärt att få ett möte? 

 

Har du upplevt att du känt dig i underläge gentemot skolan och dess personal vid möten och 

samtal? 

 

4. Anser du att du får den information du vill ha om hur ditt barn har det i skolan? 

Pedagogiskt/socialt? 
 

5. Hur upplever du samarbetet med skolan? Med specialpedagogen och lärarna? 

 

På vilket sätt har du/ni ett gott/mindre gott samarbete med skolan? 

 

Hur tror du att det kommer sig att ni har ett sådant samarbete? 



 
 

Vilka möjligheter till samarbete har skolan erbjudit? 

 

Hur skulle du vilja att samarbetet med skolan såg ut? 

 

6. Anser du att du kan påverka vad som händer ditt barn i skolan, pedagogiskt/socialt? 

 

Hur skulle du vilja kunna påverka? 

 

7. Har du och ditt barn kontakt med olika instanser (HAB, BUP, annat)? 

 

Hur upplever du/ni den kontakten? 

 

Fungerar den bättre eller sämre än kontakten med skolan? Varför/På vilket sätt? 

 

Hur tror du att det kommer sig att kontakten är bättre/sämre? 

 

8. Är det något du själv skulle vilja tillägga? 

 

 


