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Sammanfattning    

Skolan har en skyldighet att samverka med hemmen. För en del barn kan mötet med skolan vara en orsak till 
psykisk ohälsa och när det gäller elever med funktionsnedsättningar är det extra viktigt att de får känna att de 
lyckas. För specialpedagogen är samverkan med olika parter, t.ex. föräldrar, en viktig del i det förebyggande 
arbetet med att undanröja hinder. 
    Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd eller ADHD talar 
om samverkan mellan hem och skola i sina bloggar.  
   Studien har utgått från en kvalitativ ansats där bloggar skrivna av föräldrar till barn med autismspektrum-
tillstånd eller ADHD studerats och analyserats med stöd av diskursanalytiskt inspirerade frågeställningar. 
    Resultatet visar två diskurser; lagspelsdiskursen och kampdiskursen. Inom dessa diskurser finns olika 
subjektspositioner för både föräldrar och skolpersonal. Samverkan inom lagspelsdiskursen erbjuder goda 
möjligheter till förändring medan samverkan inom kampdiskursen inte leder framåt.  
    I resultatet framstår lagspelsdiskursen som något att föredra. Den innebär också ett dilemma för skolan som 
har i uppdrag att se till alla barn medan föräldrar har sitt eget barn att tänka på. Skolan behöver hitta vägar där 
de kan bilda lag med föräldrar till enskilt barn och samtidigt se till alla barn. Reflektioner kring den egna 
verksamheten finns med som en del inom lagspelsdiskursen. Genom reflektioner kring undervisning, miljö och 
strategier kopplat till kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan skolan nå framgång.  
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1. Inledning 

Skolan ska samarbeta med hemmen kring elevens personliga utveckling och vara ett stöd för 

familjen i ansvaret för fostran och utveckling (Lgr11). Skolor som lyckas bra i mötet med 

elever möter sina elever med positiva förväntningar och en miljö där eleverna känner sig 

delaktiga, stimulerade och uppskattade. I dessa skolmiljöer ligger tonvikten på lärandet och 

eleverna upplever målsättningar som realistiska och adekvata. Mötet med skolan upplevs inte 

som positivt av alla barn utan den kan istället vara en orsak som bidrar till psykisk ohälsa hos 

dem. Genom de reaktioner barnet får på sina kompetenser och prestationer skapar de en bild 

av sig själva och deras välbefinnande påverkas (Westling Allodi, 2010).  

För elever med funktionsnedsättningar är det extra viktigt att få utveckla sina styrkor och 

känna att de lyckas (Westling Allodi, 2010). Enligt skollagen är det huvudmannen som ytterst 

är ansvarig för att elever får det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt mot 

läroplanens mål (Skollag 2010:800). I Skolinspektionens granskning av skolsituationen för 

elever med ADHD uttryckte många vårdnadshavare att de fått kämpa för att deras barn ska få 

det stöd de behöver för att lyckas i skolan. Detta innebär att barn till vårdnadshavare som 

saknar kunskap eller möjlighet att bevaka sitt barns rättigheter löper risk att inte få det stöd de 

behöver och att ett alltför stort ansvar förläggs till vårdnadshavarna (Skolinspektionen, 2014). 

Asp-Onsjö (2011) redovisar att föräldrar sällan opponerar sig mot skolans synsätt och att de 

sällan kritiserar skolan rent ut. Hon beskriver hur vårdnadshavaren bjuds in till samverkan 

men att det samtidigt finns ett tolkningsföreträde från skolans sida och när vårdnadshavaren 

framför kritik stängs denne ute. Författaren lyfter problematiken att det är vanligt att föräldrar 

visar hög grad av undergivenhet och att skolan alltför sällan uppmärksammar detta problem. 

I rollen som specialpedagog är samverkan med berörda aktörer en viktig uppgift där en del av 

det förebyggande arbetet när det gäller att undanröja hinder genomförs. I examensordningen 

för specialpedagoger (SFS 2007:638) står det att specialpedagogen ska fungera som en 

kvalificerad samtalspartner i mötet med kollegor, föräldrar och andra berörda. Att studera hur 

föräldrar talar om samverkan med skolan är relevant då föräldrar är en part i det 

samverkansarbete som ska ske kring eleven. För skolans del är det viktigt att skapa goda 

möten som grund för en positiv samverkan med elevens bästa för ögonen. Studien undersöker 

samverkan mellan hem och skola när det gäller barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Den har sökt ta reda på vilka diskurser som framkommer i föräldrars 
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berättelse om samverkan, hur de olika parterna positionerar sig och vilka aspekter som är 

viktiga vid samverkan. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd eller 

ADHD talar om samverkan mellan hem och skola i sina bloggar. De frågeställningar som 

ligger till grund för studien är:  

 Vilka diskurser framkommer i föräldrarnas berättelser om samverkan med skolan? 

 Hur positionerar sig deltagarna i samverkan gentemot varandra? 

 Vilka aspekter framstår som viktiga i föräldrarnas berättelser om samverkan?  

 

 

2. Bakgrund  

I detta avsnitt lyfts olika aspekter när det gäller internetforskning. Här behandlas först internet 

som forskningsfält. Därefter följer ett avsnitt om bloggen och dess utveckling och slutligen 

behandlas frågan om internet som en offentlig eller privat sfär.  

2.1 Internet som forskningsfält 

Internet spelar idag en stor roll för närmre 40 % av jordens befolkning och tar allt större del i 

människors dagliga liv. Detta påverkar forskningen när det gäller vilka ämnen det forskas 

kring och även vilka forskningsmetoder som används (Gosling & Mason, 2015). Under de 

senaste 40 åren har utvecklingen av internet, teknik kopplad till internet och 

kommunikationsteknik varit ett av de mest dynamiska områdena när det gäller tekniska och 

sociala innovationer världen över. Under 2000-talets första sekel har utvecklingen varit än 

mer dramatisk (Loader & Dutton, 2012). Internet har förändrat samhället och människors sätt 

att tänka om och interagera med världen och varandra. Med internets framväxt har också nya 

beteenden vuxit fram, t.ex. onlinespelande, Twittrande och bloggande (Gosling & Mason, 

2015). Inom den akademiska världen har skepticism och oro funnits i diskussionen kring 

internets sociala, ekonomiska och kulturella fundament och dess konsekvenser för samhället 

(Loader & Dutton, 2012). Forskning via internet möter nya utmaningar men möjligheterna 
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väger tyngre än svårigheterna. Genom att använda internet får forskaren till exempel 

möjlighet att nå ett större och mer varierande urval (Gosling & Mason, 2015), samtidigt som 

urvalet begränsas då människor som inte använder webben faller bort (Wilkinson & Thelwall, 

2011). Då materialet i den här studien är hämtat från olika bloggar följer ett separat avsnitt om 

bloggen och dess utveckling. 

2.1.1 Bloggen 

Det engelska ordet ”weblog” förkortas på svenska till ”blogg” (Carlsson, 2010; Våge, Stattin 

& Nygren, 2005).  Bloggen har en kort historia med en inledning vid 1990-talets mitt. Från 

1999 har bloggandet utvecklats mycket kraftigt (Våge et. al., 2005). I en blogg delar 

författaren med sig av text, bilder eller filmklipp. Andra personer kan läsa, kommentera och 

delta i en konversation kring det som lagts ut. För att kunna läsa en blogg krävs endast 

uppkoppling till nätet. En blogg är en slags loggbok på nätet. I bloggens begynnelse användes 

den mest som en personlig dagbok på nätet, öppen för alla att läsa (Carlsson, 2010; Våge, 

Stattin & Nygren, 2005).   

Nuförtiden finns många olika bloggar. Bloggandet har i Sverige utvecklats till att vara en 

verksamhet där många människor med olika bakgrund och syfte deltar. Både de svenska 

medierna och näringslivet visar idag intresse för vad som skrivs i olika bloggar. Bloggsfären 

fylls av till exempel erfarenheter, berättelser, reflektioner med mera (Våge et. al, 2005). 

Privatpersoner skriver exempelvis om olika saker som intresserar dem, företag skriver om 

saker som händer på en arbetsplats med mera. På bloggen visas de olika inläggen oftast i 

tidsordning och läsarna har vanligtvis möjligheter att skriva kommentarer till inläggen 

(Carlsson, 2010; Våge et. al, 2005). Privatpersoner bloggar ofta i syfte att göra sin röst hörd 

(Carlsson, 2010; Lundälv, 2015; Våge et. al, 2005). Lundälv (2015) menar att bloggen ibland 

kan fungera som en ventil som ger författaren möjlighet att berätta om sina upplevelser för 

andra. Via bloggen kan alla som vill förmedla sina tankar och reflektioner på nätet. Den 

vanligaste textbaserade bloggen är den personliga bloggen med inlägg som kan kopplas till 

vardagsliv eller reaktioner på saker som händer i omvärlden (Våge et. al, 2005). Det som 

skrivs i bloggen kan läsas av vem som helst så länge bloggaren håller bloggen öppen för alla 

(Carlsson, 2010; Lundälv, 2015; Våge et. al, 2005). Det finns dock möjligheter att styra vilka 

som kan läsa det som skrivs på en blogg och att stänga innehållet för allmänheten genom att 

koppla lösenord till bloggen (Carlsson, 2010). Internet som en offentlig eller privat sfär är en 
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fråga som forskaren måste ta ställning till när forskning baseras på material hämtat från 

internet. I nästa avsnitt redogörs för hur debatten förts de senaste åren. 

2.1.2 Offentlig eller privat sfär 

Genom den ökande användningen av internet i både vardagsliv och arbetsliv blir skillnaden 

mellan livet ”on-line” och det verkliga livet otydligare (Gosling & Mason, 2015). 

Det som diskuteras internationellt handlar framför allt om ifall forskningen involverar fysiska 

personer som aktiva deltagare och om det som publiceras på bloggen kan anses vara privat 

(Hookway, 2008; Lomborg, 2012; Snee, 2013; Wilkinson & Thelwall, 2011). Frågan är inte 

okomplicerad och det finns bland forskare från olika discipliner inte någon överenskommelse 

i frågan. Definitiva svar är svåra att hitta när det gäller om data från webben ska ses som 

mänskliga subjekt eller inte (Lomborg, 2012). Miljön på internet är besvärlig när det gäller att 

bestämma hur den forskningsetiska principen att inte orsaka skada ska hanteras. Debatterna 

har resulterat i en allmän samstämmighet i att de grundläggande etiska principerna ska 

tillämpas på forskning som bedrivs på internet, men att de behöver anpassas till det specifika 

forskningssammanhanget (Snee, 2013). Denna allmänna samstämmighet syns också i AoIR:s 

(Association of Internet Researchers) riktlinjer Ethical Decision-Making and Internet 

Research (2012).  

Riktlinjerna reflekterar över definierandet av människor som forskningssubjekt på internet 

och belyser två huvudfrågor; Är det som studeras privat eller offentligt? Studeras data, i 

betydelsen text, eller personer? Lomborg (2012) diskuterar relationen mellan data som 

forskaren vill samla in och analysera och den person vars aktiviteter skapat data. En studie 

som använder till exempel bloggposter kan lättare upplevas involvera mänskliga subjekt på 

grund av att det upplevda avståndet mellan en identifierbar bloggare och texten är litet. En 

nära innehållsanalys eller en diskursanalys av textmassor innebär enligt Lomborg (2012) en 

större möjlighet att framkalla känslan av att ha att göra med en människa som subjekt, jämfört 

med likartade analyser utförda på till exempel Twitter där data presenteras i en mer 

sammanfattande form. Alltmer personlig information publiceras frivilligt på bloggar och olika 

sociala nätverk (Snee, 2013). Forskare måste förhålla sig till denna personliga information 

och i detta kan resonemanget kring naturlig integritet och normativ integritet enligt Wilkinson 

och Thelwall (2011) vara ett stöd.  
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Wilkinson och Thelwall (2011) överväger skillnaden mellan en naturlig integritet och en 

normativ integritet. Den naturliga integriteten hänger samman med situationer där vi skulle 

förvänta oss att inte synas eller märkas, som till exempel en avlägsen plats. En inblandning 

ses här som av oavsiktlig och tillfällig karaktär. Den normativa integriteten däremot hänger 

samman med situationer där vi förväntar oss att andra ska skydda vår integritet, till exempel 

om vi lämnar vårt kontonummer till ett försäkringsbolag. När det gäller material publicerat på 

offentligt tillgängliga platser på internet handlar det om naturlig integritet snarare än normativ 

eftersom andra skäligen inte kan förväntas skydda informationen (Wilkinson & Thelwall, 

2011). Utifrån det här perspektivet menar Wilkinson och Thelvall (2011) att det inte finns 

någon rimlig anledning till att personlig information ska skyddas av andra på en offentlig 

webbsida. Författarna menar att en diskret akademisk forskning, det vill säga forskning som 

inte direkt interagerar med mänskliga subjekt, sannolikt inte skulle ha någon direkt effekt på 

bloggförfattarna som skulle leda till negativa reaktioner så länge rapporteringen sker på ett 

passande sätt (Wilkinson & Thelvall, 2011).  

Även Skärsäter & Ali (2012) skriver att material som skickas till exempelvis en blogg, eller 

annat forum på nätet, och där författaren är medveten om att materialet är publikt tillgängligt 

kan uppfattas som offentlig kommunikation. Det finns, enligt Hookway (2008) och Snee 

(2013), starka argument för forskare att behandla bloggtexter som offentlig data då de finns på 

offentlig plats. Bloggar kan dessutom betraktas som offentliga utifrån hur de definieras av 

användare; att blogga innebär att skriva offentligt för en tänkt publik. Undantaget bekräftar 

dock regeln; bloggar som av författarna betraktas som privata förses med en inloggning så att 

enbart de av författaren godkända kan läsa det skrivna (Hookway, 2008; Snee, 2013). 

Tillgängliga bloggar, det vill säga bloggar som inte försetts med lösenord, kan anses vara 

personliga men inte privata och utifrån detta resonemang bör forskaren enligt Hookway 

(2008) och Snee (2013) avstå från kravet på samtycke. Att upprätta kontakt med 

bloggförfattarna kan vara problematiskt och Wilkinson och Thelwall (2011) lyfter att det kan 

vara direkt opassande att inhämta samtycke för offentligt publicerat material. Detta på grund 

av att en kontakt med bloggförfattarna innebär att de involveras i forskningen; de blir 

deltagare (Snee, 2013; Wilkinson & Thelwall, 2011). Fastän webbtexter kan hanteras som 

textkällor eller kulturella artefakter förtjänar de särskilda överväganden eftersom de inte lika 

uppenbart är offentliga som en publicerad bok och ofta innehåller personlig information. 
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Detta handlar dock snarare om integritet än om samtycke och hänsyn bör tas till hur känsliga 

frågor informationen handlar om (Wilkinson & Thelwall, 2011).  

 

3. Tidigare forskning  

I avsnittet lyfts inledningsvis tidigare forskning kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Därefter kommer ett avsnitt om makt i socialt arbete. Slutligen följer 

en redogörelse för styrdokument och forskningsläget när det gäller samverkan mellan hem 

och skola. Avsnittet om samverkan har delats in i underavdelningar som behandlar 

styrdokument, forskningsläget, perspektiv på samverkan och distansen mellan hem och skola. 

3.1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Socialstyrelsens definition av en funktionsnedsättning innebär en nedsättning av en individs 

fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. När nedsättningen begränsar individen 

i relation till den omgivande miljön uppstår ett funktionshinder. Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har stor betydelse i skolan då de ofta innebär begränsningar i 

förmågan till socialt samspel. Det sociala samspelet är en del i olika utbildningsmål i skolan 

och också ett medel för att utvecklas som individ och nå mål (Skolverket, 2009). Sedan 2013 

när DSM-5 presenterades finns diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) i stället för tidigare 

separata autismrelaterade diagnoser som autism, Asperger, desintegrativ störning och 

genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation (atypisk autism). En oro 

som individer med Asperger eller autism lyft i samband med detta är att de med 

högfungerande autism och Asperger inte längre kommer falla inom diagnoskriterierna, trots 

att de har behov av stöd och anpassningar (Spillers, Sensui & Linton, 2014). Barn med AST 

visar ofta svårigheter i det sociala samspelet med andra människor. De är ofta känsliga för 

förändringar och vill ofta att vardagliga rutiner ska följas. Många barn med AST visar också 

ett stort intresse för detaljer. När det gäller den kognitiva utvecklingen och motoriken är 

skillnaderna mellan olika individer stora. Barn med ADHD har ofta svårigheter bestående i 

hyperaktivitet och/eller uppmärksamhetsstörning. Dessa barn har ofta omfattande svårigheter 

(Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Antalet nydiagnostiserade personer med en 

neuropsykiatrisk diagnos har ökat markant sedan 1997 (Brodin, 2008; Skolverket, 2009). 

Ökningen kan ha flera olika orsaker kopplade till ny kunskap, skolans behov, 
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vårdnadshavares behov (Skolverket, 2009) och samhällets förhållningssätt till olika diagnoser 

(Hjörne & Säljö, 2013). 

Skolverket (2009) lyfter tre möjliga orsaker till ökningen. För det första kan den hänga 

samman med att förmågan att upptäcka funktionsnedsättningarna förbättrats. För det andra 

kan den ha ett samband med skolans behov av att kategorisera elevers problem. Slutligen kan 

det också vara vårdnadshavares och barns önskan om att få en förklaring till svårigheterna 

som bidragit till ökningen (Skolverket, 2009). En växande acceptans för en diagnostisk kultur 

syns i och med att andelen barn som bedöms ha något neuropsykiatriskt funktionshinder ökar. 

Det innebär också att det finns en acceptans för att sortera barn utifrån deras förmodade 

förmåga i skolans vardag. Detta sker utifrån olika orsaker men har det gemensamt att barnen 

inte klarar de krav som ställs i ett ’vanligt’ klassrum. Förklaringsmodeller som lägger 

problemen hos individen dominerar (Hjörne & Säljö, 2013). Orsakerna till diagnoser 

debatterades vid tidigt 2000-tal och kan ses som ett socialt/samhällelligt fenomen (Kärfve, 

2000) eller som ett medicinskt/biologiskt fenomen (Gillberg, 2003).  

Ur Gillbergs (2003) perspektiv ses diagnosernas ursprung som något som är ärftligt, genetiskt 

betingat och kopplat till en hjärnskada. Kärfve (2000) menar å andra sidan att den sociala 

miljön kan framkalla olika beteenden beroende på vilken individ som befinner sig i miljön. 

Gillberg har tillsammans med Kadesjö genomfört en undersökning som visat att av de i 

befolkningen som har ADHD har 87% också andra tilläggsdiagnoser (Gillberg, 2003). När det 

gäller barn med ADHD lyfter Gillberg (2003) att en vanlig behandling är medicinering med 

stimulantia. Även om det i Europa prövas andra behandlingar i första hand så har ändå 

stimulantia blivit alltmer populärt i sammanhanget. Andra behandlingar kan vara 

föräldrautbildning eller olika anpassningar i skolan (Gillberg, 2003). Kärfve (2000) skriver att 

flera forskare är kritiska till diagnoserna och att de biologiska riskerna med större sannolikhet 

resulterar i beteendeavvikelser om barnet finns i en miljö som kan ha en skadlig inverkan på 

barnet. Kärfve (2000) kritiserar Gillberg för att ha uteslutit de sociala faktorerna som något 

som starkt kan påverka beteendet. Det är inte möjligt att helt utesluta ett samband mellan en 

uppförandestörning och en hjärndysfunktion, men den sociala miljön och situationen som 

barnet vistas i, menar Kärfve (2000), är oftast grundorsaken till en uppförandestörning. En 

fara med diagnoserna är att individen blir den som äger problemet och att skola, lärare och 

föräldrar frias från skuld till barnens uppförandeproblem (Kärfve, 2000).  Enligt 

socialstyrelsen har de neuropsykiatriska funktionshindren en biologisk grund, vilket de menar 
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att flera forskare visat (Skolverket, 2009). Även om de neuropsykiatriska funktionshindren 

har en biologisk grund spelar miljön stor roll (Brodin, 2008; Socialstyrelsen, 2010). 

För barn med funktionsnedsättningar ökar sannolikheten att befinna sig i utsatta 

livssituationer (Brodin, 2008). Barn med till exempel ADHD blir mer sårbara än andra barn 

och därför spelar miljön barnet befinner sig i en avgörande roll (Socialstyrelsen, 2010). Dessa 

barn upplevs av lärare ofta som stökiga och besvärliga och hamnar ofta i konflikt med andra 

barn. Det är inte ovanligt att föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

som till exempel autismspektrumtillstånd eller ADHD tar på sig skulden för att de inte lyckats 

förändra barnens beteende. Dessa föräldrar får från skolan ofta höra att deras barn uppför sig 

illa, bråkar eller till och med att de är ouppfostrade. När väl diagnosen finns upplever många 

föräldrar en lättnad efter att ha förstått att något var fel men inte vetat vad (Brodin, 2008). 

Barn med funktionsnedsättningar är ingen homogen grupp utan alla barn är unika. För dessa 

barn är det viktigt med flexibilitet och samarbete mellan hem och skola (Broberg et. al., 2003; 

Gillberg, 2003; Brodin, 2008; Skolinspektionen, 2014). När hem och skola samverkar för att 

upptäcka problem och förstå orsaker ökar förutsättningarna för att finna lösningar som alla 

inblandade är beredda att prova. Samverkan lyfts av både rektorer och lärare som en stor 

framgångsfaktor även om samverkan inte alltid är okomplicerad (Skolverket, 2009). I 

Skolinspektionens granskning från 2014 framkom dock att många föräldrar upplever att det 

inte handlar om samverkan med skolan utan att de får strida för att barnen ska få det stöd de 

enligt skollagen har rätt till.  

3.2 Socialt arbete och makt  

Järvinen (2013) utgår från Pierre Bordieus begrepp ”symbolisk makt” och ”doxa” samt 

Michel Foucaults begrepp ”pastoralmakt” när hon beskriver olika maktaspekter kring 

socialarbetares verksamhet. Socialarbetarna befinner sig, liksom skolans eller sjukvårdens 

personal, i en välfärdsinstitution där relationen mellan expert och den som tar emot 

hjälp/fostran präglas av olika maktaspekter. 

Begreppet symbolisk makt utgår från Pierre Bordieu (fransk sociolog) som menade att det 

inom samhället finns ett antal självstyrande fält med egen logik och både skrivna och oskrivna 

regler. Fälten kännetecknas av inre kamp och intressemotsättningar (Järvinen, 2013). Skolan 

kan ses som ett av dessa fält. Järvinen (2013) skriver vidare att regler, rutiner och 

föreställningar skapar fältets doxa. Fältets doxa innehåller underförstådda uppfattningar som 
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inte ens diskuteras då de anses vara självklara för de som verkar inom fältet. Dessa 

uppfattningar rymmer bland annat klassificeringar, regler, rutiner och tankar om vad som är 

rätt och fel. För de som befinner sig i systemet är doxan så naturlig att de inte 

uppmärksammar att förutsättningarna inom systemet skapats av själva systemet. De 

förklaringsmodeller som används vid olika problem ryms inom fältets doxa och ett ärende 

bedöms som väl genomfört om de regler och den praxis som tidigare använts har följts. 

Doxan har en stark koppling till krafter som vill bevara den som den är, hålla den kvar inom 

organisationen och föra den vidare till nya medlemmar. Doxa och maktutövning hänger 

samman genom att de naturliga uppfattningarna inom fältet fungerar som symboliska 

maktinstrument som används av individer med legitim auktoritet (Järvinen, 2013), till 

exempel skolpersonal när de hänvisar till rutiner och hur de brukar göra. Den symboliska 

makten är verksam utan att synas och gömmer sig bakom välvilja, hjälp och uppfostran. Då 

dess användare har en legitim auktoritet följer att handlingar och beslut ses som legitima trots 

att relationen mellan hjälpare och den som blir hjälpt är asymmetrisk. Den som får hjälp eller 

uppfostran förväntas visa någon form av tacksamhet (Järvinen, 2013).  

Järvinen (2013) använder också begreppet pastoralmakt som utgår från Michel Foucault 

(fransk filosof). Pastoralmakten har sin historia i den äldre kristna kyrkan och dess traditioner 

där kyrkan hade en dominerande ställning, men återfinns idag inom professioner som har som 

uppgift att se till medborgarnas hälsa och livskvalitet. Dess ursprungliga funktion; att 

kontrollera och hjälpa människor består än idag. Pastoralmakten utgår från individen och 

dennes problem och svårigheter. Då pastoralmakten framställs som en positiv makt, med 

uppgift att hjälpa, och samtidigt produktiv blir det svårt för den enskilde individen att 

opponera sig mot den. Genom välfärdsinstitutioner som till exempel socialtjänst, skola och 

sjukvård fostras människor. De verksamma hjälparnas expertkunskap fungerar som sanningar. 

Mellan experterna (subjekt) och de som får hjälp (objekt) råder en relation där experterna 

menar att de vill hjälpa individen till ett gott liv. Genom användande av pastoralmakten 

skapas ”klienten” som hjälpbehövande och i behov av uppfostran och behandling med stöd av 

redskap som journaler, protokoll och så vidare. Pastoralmakten kategoriserar och 

differentierar med hänvisning till lagstiftning, traditioner och status (Järvinen, 2013). 
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3.3 Samverkan hem och skola   

3.3.1 Styrdokument 

Skolan har en skyldighet att samverka med elevens vårdnadshavare. Detta ska bland annat ske 

genom att vårdnadshavarna fortlöpande informeras om elevens utveckling i skolan.  Om 

eleven riskerar att inte nå de kunskapsmål som minst ska uppnås eller om eleven visar andra 

svårigheter ska rektor skyndsamt se till att detta utreds. Vårdnadshavare har, likväl som 

personal eller elev, möjlighet att slå larm om dessa svårigheter. Om en utredning visar att 

eleven behöver särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas och eleven och dess 

vårdnadshavare ska då ges möjlighet att delta i arbetet (Skollag 2010:800). I enlighet med 

Salamancadeklarationen har varje barn med funktionsnedsättning rätt att så långt de kan 

förmedla sina önskemål när det gäller utbildning och föräldrarna har en självklar rätt att bli 

rådfrågade om vad de anser vara det bästa med hänsyn tagen till barnets behov, förhållanden 

och ambitioner (Svenska Unescorådet, 2006). Läroplanen (Lgr11) förtydligar skolans uppdrag 

när det gäller samverkan med hemmet.  

I Lgr 11 står att läsa att i samverkan med vårdnadshavare ska alla som arbetar i skolan bidra 

till att främja elevernas allsidiga utveckling. I detta ligger att vara ett stöd till vårdnadshavarna 

när det gäller barnens fostran och utveckling. Grunden för den personliga tryggheten får 

barnen i hemmet men här fyller skolan också en viktig roll. Skolan ska vila på en vetenskaplig 

grund och bedriva ett kvalitativt utvecklingsarbete. För att göra detta krävs att personal aktivt 

samspelar med vårdnadshavare, elever och det omgivande samhället. Tillsammans med 

vårdnadshavarna ska skolans personal utveckla innehållet och verksamheten i skolan. Läraren 

har också i uppgift att hålla sig informerad om elevens situation i livet och visa respekt för 

individens integritet (Skolverket, 2011). Forskningen kring samverkan mellan hem och skola 

visar att det kan vara komplicerat med samverkan när det handlar om barn i svårigheter 

(Ahlberg, 2001, Andersson, 2003; Broomhead, 2013; Bæck, 2009; Hjörne, 2005) men att ett 

nära samarbete är nödvändigt (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2010). 

3.3.2 Tidigare forskning 

Isaksson med flera (2010) visar i sin undersökning att det vanligaste stödet till elever i behov 

av särskilt stöd var stöd i liten grupp utanför den ordinarie klassen; en stödform tvärtemot den 

svenska skollagen men som ligger i linje med observationerna om att specialklasser eller 
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grupper för elever i behov av särskilt stöd har ökat i antal i Sverige. För att hantera känslor av 

stigmatisering, ambivalens och särskilt stöd baserat på en diagnos krävs ett närmre samarbete 

mellan föräldrar/elev, specialpedagoger, läkare och psykologer, särskilt med tanke på att 

föräldrar är experter när det gäller sitt eget barns behov av stöd (Isaksson et. al., 2010). Det 

framstår tydligt att familjen påverkas starkt av hur barnen har det i skolan. Forskning visar att 

föräldrar till studiemotiverade barn upplever kontakten med skolan som positiv medan 

föräldrar till barn med olika svårigheter i skolan redovisar en negativ upplevelse av kontakten. 

I den senare kategorin finns föräldrar till barn med inlärningssvårigheter, sociala svårigheter 

eller erfarenheter av mobbning (Andersson, 2003).  

Föräldrarna till barn med inlärningssvårigheter rapporterar att de för en ständig kamp för att 

barnen ska få det stöd de behöver i skolan (Andersson, 2003; Isaksson et al., 2010). De som 

har barn med sociala svårigheter vittnar om dåligt fungerande samarbete med lärarna och en 

upplevelse av skuld och kritik i relationen med skola. Slutligen ger föräldrarna till barn som 

mobbats i skolan uttryck för besvikelse över att skolan inte tagit tag i problemet med 

tillräcklig kraft utan utstrålat passivitet (Andersson, 2003). En brittisk studie har visat att 

föräldrars upplevelse av att från skolpersonal beläggas med skuld och att vara skyldiga till 

sina barns svårigheter hänger nära samman med barnens behov av särskilt stöd. Föräldrar till 

barn med uppförande-, känslomässiga eller sociala svårigheter blev oftare skuldbelagda av 

skolpersonal och upplevde också oftare en känsla av skuld än föräldrar till barn med andra 

svårigheter i skolan. Upplevelserna av skuld inverkade också på föräldrarnas inställning till att 

få en etikett eller diagnos på barnens svårigheter då detta innebär en reducering av skuld för 

föräldrarnas del (Broomhead, 2013). Hjörnes (2005) forskning visade att skuld och makt är 

instrument som används i skolans värld när det handlar om att få föräldrars tillåtelse till 

utredningar. 

Hjörne (2005) följde i sin forskning ett elevärende där skolan insisterade på att få utreda en 

pojkes svårigheter med diagnosen ADHD i siktet. Det som var tydligt i undersökningen var 

hur de professionella i förväg bestämt sig för att nå en utredning. Modern försökte hänvisa till 

hur situationen var hemma men skolan bemötte ihärdigt hennes invändningar med 

övertygande argument och genom att använda sin symboliska makt, det vill säga den makt 

som följer med fältets doxa. Eftersom det som hände i skolan låg utanför moderns kontroll, 

men inom de professionellas kontroll, var det svårt för henne att stå emot skolans insisterande. 

Efter att hon godkände utredningen beskrev hon att relationen mellan hemmet och skolan 
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normaliserades; hemmet och barnet ifrågasattes inte och de fick inte längre klagomål hem 

vilket gjorde att känslan av att behöva försvara barnet försvann. Skolan förlade hela tiden 

problemet till barnet och beskrev arbetet som en förhandling med familjen, medan modern 

beskrev arbetet som en kamp med skolan där de såg barnets svårigheter på mycket olika sätt 

(Hjörne, 2005).  

Även om samverkan mellan hem och skola är komplicerad, särskilt när det handlar om barn i 

svårigheter, så finns det forskning som visar att lärare upplever att de har en positiv 

samverkan med föräldrar och att det finns strategier som skapar förtroende i samverkan 

(Eriksson, 2009). I en svensk studie från 2009 vittnade 90 % av lärarna om att de hade en 

positiv dialog präglad av tillit med merparten av föräldrarna på skolan. Lika många såg 

föräldrarna som en tillgång för lärandet och arbetade också aktivt för att skapa goda och 

fungerande kontakter med föräldrarna (Erikson, 2009). En norsk studie av lärares syn på 

föräldrars inblandning i skolan har visat att lärare samtidigt som de upplever samverkan med 

föräldrar positivt försöker begränsa deras inflytande genom att betona sin egen 

professionalism och på så sätt hålla kvar föräldrarna i rollen som stödjare. Föräldrarnas 

utbildningsnivå spelar roll för i vilken grad lärare arbetar för att behålla distansen. Ju mer 

utbildade föräldrarna är desto mer benägna är lärarna att hålla dem på sin plats (Bæck, 2009). 

Westergård och Galloway (2010) visar i sin forskning, genomförd i Norge, att samverkan 

mellan skola och hem upplevdes effektivare då lärare initierat kontakt än när föräldrar initierat 

kontakt. De spänningar som eventuellt funnits i ett inledningsskede av samverkan kunde lösas 

genom att en part, antingen förälder eller lärare, tog initiativ till att förbättra relationen. 

Föräldrarna gav uttryck för uppgivenhet endast i de fall där varken de eller lärare kunde se hur 

man skulle kunna nå en kompromiss (Westergård & Galloway, 2010). I syftet att skapa 

förtroendefulla relationer till föräldrarna kan lärare använda olika strategier (Eriksson, 2009). 

Eriksson (2009) beskriver tre förtroendeskapande handlingsstrategier som lärare använder för 

att skapa en god föräldrasamverkan. Den första strategin går ut på att positionera föräldern 

som en förälder som är intresserad av sitt barns skolgång och som vill ta ansvar. Den andra 

strategin innebär att skapa utrymme för en öppen kommunikation mellan hem och skola och 

den tredje strategin bygger på att barnet placeras i centrum genom att lärare försöka se 

individen bakom eleven och förmedla omsorg om individen (Eriksson, 2009). Samverkan 

med föräldrar kan ha många sidor. Ofta är de engagerade i sina barn och deras skola, men det 

finns också de föräldrar som inte är så engagerade som skolan skulle önska. Vissa föräldrar är 
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både kritiska och krävande vilket kan göra att läraren upplever en känsla av otillräcklighet och 

oro inför samarbetet. En stor utmaning för skolan ligger i att etablera en god kontakt i syfte att 

på ett bra sätt kunna samverka med dessa föräldrar (Ahlberg, 2001). Det finns ett behov av att 

skifta fokus från att skuldbelägga till att utveckla positiva relationer mellan hem och skola och 

tillsammans arbeta för att stötta elevernas behov av stöd. Ett sätt att reducera 

skuldbeläggandet kan vara att lärare reflekterar kring hur de undervisar, vilka lärstilar de 

utnyttjar i sin undervisning och hur miljön ser ut. Denna reflektion kan också påverka alla 

barns beteende, inte bara de med uppförande-, känslomässiga eller sociala svårigheter 

(Broomhead, 2013). Asp-Onsjö (2011) menar att vårdnadshavarna ska ses som en partner i 

arbetet utan att alltför stort ansvar läggs på dem.   

3.3.3 Principer för samverkan hem och skola 

Erikson (2004) lyfter i sin forskning fyra principer för samverkan med föräldrar; 

partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen, valfrihetsprincipen och isärhållandets 

princip. Brukarinflytandeprincipen handlar om föräldrars möjlighet att påverka det som sker i 

skolan genom till exempel skolråd. Valfrihetsprincipen innebär att föräldrar fick möjlighet att 

välja olika skolor till sina barn och inte bara hänvisades till den som låg närmast hemmet. 

Partnerskapsprincipen växte fram under 1970- och 80-tal. Den innebär att föräldrarna får en 

mer framskjuten plats och ses som en aktivt deltagande part i skolans verksamhet som också 

ska erbjudas stort inflytande. Läraren blir brobyggare i samarbetet mellan hem och skola. 

Inledningsvis var fokus mer riktat mot jämlikhet men har med tiden kommit att i större 

utsträckning riktas mot effektivitet och lärande. Kärnan i principen är att täppa till glappet 

som finns mellan hem och skola som institutioner och avlägsna eventuella barriärer (Erikson, 

2004). Ur ett barnperspektiv bör vi se ett ömsesidigt överlappande mellan skolan, hemmet och 

samhällets arenor (Skolverket, 2014b). 

Under samma period, 1970- och 80-tal, diskuterades isärhållandets princip, som tydliggör 

gränsen för föräldrarnas påverkansmöjligheter. Principen utmanar en idealiserad bild av en 

partnerskapsrelation mellan hem och skola och hämtar grund i föreställningen att hem och 

skola är olika arenor för barns uppfostran. Föräldrarna ses som vuxenresurs och en markering 

görs som tydliggör lärarnas ansvarsområde. Enligt isärhållandets princip ska alla elever ha rätt 

att lyckas i skolan oavsett socioekonomisk bakgrund och ett partnerskap mellan hem och 

skola måste inte alltid vara av godo för alla parter. Olikheter och meningsskiljaktigheter ses 
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som en vanligt förekommande del i relationen mellan hem och skola (Erikson, 2004). Lärare 

och föräldrar har olika intressen i skolan. Föräldrarnas intresse är att fungera som beskyddare 

av sitt eget barn medan lärarna är orienterade mot alla barn i gruppen och deras prestationer. 

Eftersom lärare och förälder har olika relation till barnet kan det av naturliga skäl finnas 

spänning i relationen mellan hem och skola (Erikson, 2009).  

Erikson (2004) visar med exempel på hur frågor om till exempel mobbning hanteras enligt 

partnerskapsprincipen då skolan visar omsorg och vill förstå. Frågor om disciplin eller 

prestationer i skolan hanteras istället enligt isärhållandets princip. I dessa ärenden ger skolan 

ett mer byråkratiskt och formellt svar, till exempel genom instruktioner och brevskrivande. På 

senare tid har fokus kommit att riktas mot den mellanmänskliga dialogen och gruppaspekter i 

diskussionen om relationen mellan hem och skola. Detta kan i framtiden leda till utvecklandet 

av en femte princip (Erikson, 2004). Isärhållandets princip innebär en distans mellan hem och 

skola (Eriksson, 2009) och Hargreaves (2001) lyfter i sin forskning att lärare genom att lägga 

skuld på föräldrar förstärker avståndet till dem.  

3.3.4 Distans mellan hem och skola 

Frigerio, Montali och Fine (2013) menar att ett ömsesidigt skuldbeläggande framstår som ett 

grundläggande element i relationsdynamiken mellan viktiga vuxna som finns runt barn med 

uppmärksamhets- och aktivitetsreglerande svårigheter. Det ömsesidiga skuldbeläggandet 

placerar frågor om makt, moral och följsamhet i centrum. Föräldrar hanterar detta 

skuldbeläggande genom berättelser där de konstruerar sig själva som prototypen för gott 

föräldraskap; föräldrar som självuppoffrande, föräldrar som de verkliga experterna, föräldrar 

som ensamma krigare och självdiagnosticerade fäder som utifrån ärftlighetsfaktorer tar på sig 

att själva ha ADHD. Mödrarna tar istället på sig uppgiften att vara den som ska fixa barnets 

uppförande. Lärare skuldbeläggs av föräldrarna genom att de får ansvar för barnens 

uppförandesvårigheter i skolan och för att de inte uppdaterar sina kunskaper och använder 

dem i sin undervisning så att de i sin praktik följer vetenskapliga råd. Detta innebär att 

föräldrar och lärare ofta hamnar i diskussion och konflikt om vem som är kompetent, vem 

som har makt och vem som äger förståelse för problemen. Parterna strider för att göra sin röst 

hörd och för att skapa ett aktörsutrymme som andra begränsar. Skuldbeläggandet drabbar 

alltså inte bara föräldrar utan cirkulerar bland de vuxna inom vård, skola och familj som 

interagerar med barnet. Genom att förflytta ansvaret från sin egen person till någon annan 



19 

 

 

uppstår ett diskursivt mönster bland inblandade parter. Skuldbeläggandet framstår som ett sätt 

att hävda sig utifrån ojämlika maktförhållanden (Frigerio, Montali & Fine, 2013).   

Hargreaves (2001) identifierar i en kanadensisk undersökning olika distanser mellan hem och 

skola; den sociokulturella distansen, den moraliska distansen, den professionella distansen, 

den fysiska distansen och den politiska distansen. Fastän hem och skola kommer närmre 

varandra behöver det inte självklart innebära goda relationer. Den sociokulturella distansen 

beskriver hur avståndet socialt och kulturellt ökar mellan hem och skola och visade sig i 

undersökningen genom att lärarna reagerade över att föräldrarna inte syntes bry sig tillräckligt 

om sina barn och deras skolgång. Föräldrar beskrevs här som störande och ibland till och med 

hotfulla. Genom att se föräldrarna på detta sätt skapades ett större avstånd till dem 

(Hargreaves, 2001).  

När lärare och föräldrar är oense om de grundläggande värderingarna som undervisningen 

vilar på skapas en moralisk distans som av lärarna upplevdes besvärande. Det är dock troligen 

inte möjligt i nutidens mångkulturella samhälle att nå en gemensam uppslutning i 

värderingsfrågor. Den professionella distansen syntes genom att lärare ofta såg sig själva som 

experter. De valde att hålla föräldrarna på ett behörigt avstånd och reflekterade inte kring sitt 

eget förhållningssätt (Hargreaves, 2001). 

 Ju högre upp i årskurserna barnen kommer desto mer sällan möts lärare och föräldrar och det 

är detta den fysiska distansen handlar om. När personal och föräldrar inte möttes lika ofta som 

de gjorde när barnen var yngre uttryckte lärarna att det blev svårare att etablera kontakt med 

föräldrarna (Hargreaves, 2001). Erikson (2009) redovisade liknande resultat i sin studie. Vid 

en jämförelse mellan lärare i åk 1-3 och lärare i åk 7-9 framkom att lärarna i de högre åldrarna 

i högre utsträckning upplevde föräldrar som krävande och stressande (Erikson, 2009).  

Hargreaves (2001) fann att lärarna upplevde att de inte fick föräldrarnas stöd i frågor som 

rörde barnens attityder och beteende och att detta skapade frustration hos lärarna. Detta 

kopplas till den politiska distansen som handlar om det maktförhållande som råder mellan 

skolan och hemmet. Ett sätt att överbrygga dessa distanser kan vara att lärare i högre 

utsträckning vågar närma sig föräldrar som skapar oro hos dem för att bygga mer produktiva 

relationer till dem (Hargreaves, 2001).  
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Tidigare forskning har visat att samverkan mellan hem och skola är komplicerad när det gäller 

barn i olika svårigheter (Ahlberg, 2001, Andersson, 2003; Broomhead, 2013; Bæck, 2009; 

Hjörne, 2005). Både forskare och styrdokument är dock överens om att en nära samverkan är 

nödvändig kring dessa barn (Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2010; Lgr 11; Skollag 

2010:800). Min studie fokuserar på berättelser om samverkan med skolan skrivna av föräldrar 

till barn med autismspektrumtillstånd eller ADHD. Studien bidrar med insikt i vilka diskurser 

och subjektspositioner som framkommer i föräldrarnas berättelser samt vilka aspekter som 

framstår som viktiga i föräldrarnas berättelser om samverkan.  

 

4. Metod och analys  

Det här avsnittet innehåller information om den metod och analys som studien bygger på. 

Socialkonstruktionismen som grund till den diskursanalytiskt inspirerade analysen av data 

behandlas i en underrubrik. Vidare följer en redogörelse för etiska aspekter och 

ställningstaganden som påverkat studien. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

4.1 Metod 

Studien bygger på diskret forskning (informanterna är inte involverade som aktiva personer) 

med en kvalitativ ansats där kunskap om det studerade inhämtas via bloggar på internet. En 

kvalitativ ansats är lämplig när forskaren vill beskriva verkligheten med stöd av data som 

innehåller språkliga utsagor (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009). Trost (2007) menar 

att en kvalitativ studie passar bättre än en kvantitativ när forskaren vill undersöka människors 

upplevelser. Den kvalitativa ansatsen är flexibel och kan anpassas under studiens gång då mer 

kunskap om det studerade genererats (Björndal, 2005; Bryman, 2011).  

Texten i bloggen fungerar som ett slags narrativ. En narrativ är en redogörelse för något som 

hänt på riktigt eller i fantasin. Ett skäl till att studera narrativer är att de marginaliserade får en 

möjlighet att göra sin röst hörd (Robertson, 2012), till exempel föräldrar vars tankar och 

reflektioner kring det som sker i skolan riskerar att hamna i skymundan då de som företräder 

skolan ibland anser sig ha tolkningsföreträde på det som sker (Asp-Onsjö, 2011). Berättande 

källor fungerar många gånger som primärkällor och ger forskare information om vad som 

hänt men även kunskap om hur individen förstått det som hänt (Robertson, 2012).  
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Ur ett maktperspektiv kan det vara en fördel att samla in material via internet eftersom 

forskaren och informanten möts på ett annat sätt. Informanten bestämmer själv var och när 

denne vill dela med sig av information och känslan av anonymitet gentemot forskaren och 

andra informanter kan innebära att det finns en större öppenhet att diskutera känsliga frågor 

och belysa frågor som annars kan vara svåra att forska kring (Skärsäter & Ali, 2012). Via 

bloggarna kan informanternas olika infallsvinklar komma fram, liksom vid en ostrukturerad 

intervju, då informanterna inte är styrda av en forskningsfråga (Björndal, 2005; Bryman, 

2011). Detta fyller sin funktion då mitt syfte är att undersöka hur föräldrarna talar om 

samverkan med skolan och då jag inte vill styra talet om samverkan. 

4.2 Perspektiv och metodansats 

Studien syftar till att undersöka hur det talas om ett fenomen och vilka diskurser som 

framkommer genom det talet. Socialkonstruktionismens grundtanke utgår från att 

verkligheten skapas i mötet mellan människor och i hur vi pratar om den (Allwood & Erikson, 

2010; Börjesson & Palmblad, 2007; Sohlberg & Sohlberg, 2009). I en samhällsorganisation, 

som till exempel skolan, skapas en social konstruktion som fungerar som kontaktyta mellan 

organisation och människa genom att de människor som möts i skolan definieras på olika sätt; 

lärare, elev och förälder. Därigenom skapas olika sociala identiteter (Sohlberg & Sohlberg, 

2009).  

Socialkonstruktionismen ifrågasätter inte ett fenomens existens, varken som fysiskt objekt 

eller som något som socialt är ett kraftfullt verkande fenomen. Det viktiga är att lyfta ett 

fenomens koppling till våra åsikter, vår förförståelse och de föreställningar vi har om 

verkligheten och hur våra roller och beteenden påverkas av detta (Allwood & Erikson, 2010). 

En viktig part i konstruktionen är historien eller tiden. Individen föds in i ett samhälle där 

denne påverkas av normer och olika sociala förhållanden (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  

Språket kan fungera som en kraft med manipulativ verkan som skapar en bild av verkligheten, 

snarare än att spegla objektiva förhållanden. Michel Foucault var en fransk samhällsfilosof 

som betonade den sociala effekten och dess koppling till makt. Ett begrepp som är viktigt hos 

Foucault är diskurs (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Inom diskursen finns en maktaspekt kring 

antaganden om vem som har rätt att bestämma diskursen och vilka antaganden som är 

förgivet tagna (Allwood & Erikson, 2010). En diskurs har inte med sanning att göra, men den 

innehåller anspråk på sanning och påverkar därigenom människors världsbild. Foucault anser 
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inte att diskursers eventuella makt över människors sätt att tänka och förstå världen behöver 

ha koppling till enskilda individers eller gruppers önskan om makt (Sohlberg & Sohlberg, 

2009). Diskursteorier är nära förknippade med tanken att de sociala konstruktionerna sätter 

gränser för hur det är möjligt att prata om ett fenomen. Diskursen består av olika sociala 

förväntningar på vad det talas om och hur det talas om detta och utgör det sätt vi pratar om 

saker på, många gånger det sätt på vilket vi förväntas prata om saker (Allwood & Erikson, 

2010).  Diskurser både avgränsar och utesluter men hjälper oss samtidigt genom att 

tillhandahålla ett raster som stöttar oss i att skilja ut vad som är relevant, sant, rimligt och 

möjligt (Börjesson & Palmblad, 2007). Min studie inspireras av en diskursteoretisk ansats där 

jag syftar till att identifiera de diskurser och konstruktioner som framkommer i föräldrars 

berättelser om samverkan med skolan. 

4.3 Urval 

För att hitta relevanta bloggar använde jag passande sökord och sökte bloggar via olika 

sökmotorer till exempel google, blogspot.se, bloggportalen.se eller blogg.se. Det resulterade i 

ett antal sidor från den offentliga webben som kunde undersökas för att skapa en första inblick 

i ämnet. Wilkinson och Thelwall (2011) beskriver behovet av en omfattande manuell 

filtrering för att utesluta träffar som innehåller sökorden men inte matchar syftet. En liknande 

filtrering krävdes i mitt arbete där jag sorterade ut träffar som innehöll mina sökord och 

matchade syftet att undersöka talet om samverkan mellan hem och skola. 

Det målinriktade urvalet är en form av strategiskt urval och innebär ett försök att skapa 

överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalsgruppen. Syftet med det målinriktade 

urvalet är att hitta texter som är relevanta för det problem som ska undersökas (Bryman, 

2011). I arbetet använde jag enbart texter där författaren i sin presentation utger sig vara 

förälder till barn med autismspektrumtillstånd eller ADHD. De texter som användes skrevs 

under perioden 2012-2014. Det innebar att de texter jag arbetade med var aktuella att koppla 

till den nu gällande skollagen (Skollag 2010:800) och läroplanen (Lgr11). I de bloggar som 

valdes ut gjordes ett urval av narrativer så att de behandlade möten med skolan.  

Undersökningar med ett smalt fokus når snabbare en teoretisk mättnad men kriterierna för när 

denna mättnad är uppnådd är dock otydliga (Bryman, 2011). Planen var att analysera sju 

narrativer men materialet som analyserades kom i slutändan att bestå av nio narrativer. Min 

bedömning var att materialet i och med nio narrativer nått mättnad. 
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4.4 Etiska aspekter 

Det finns fyra grundläggande forskningsetiska krav att ta hänsyn till när det handlar om 

forskning där människor är inblandade. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). När det 

gäller forskning som behandlar material på internet är det otydligt vilka regler som ska gälla 

(Hookway, 2008; Skärsäter & Ali, 2012; Snee, 2013; Wilkinson & Thelwall, 2011). Dels är 

frågan om huruvida studier av bloggar involverar människor som fysiska objekt eller om det 

är data i form av till exempel text som studeras levande (Lomborg, 2012). Dels diskuteras, 

mellan internationella forskare, frågan om det som publiceras på bloggen kan anses privat 

(Hookway, 2008; Lomborg, 2012; Snee, 2013; Wilkinson & Thelwall, 2011). Definitiva svar 

är svåra att hitta men det finns en allmän samstämmighet som syns i AoIR:s riktlinjer (2012) 

för etiskt beslutsfattande och internetforskning. Samstämmigheten innebär att de etiska 

riktlinjerna ska följas, men att de behöver anpassas till det specifika forskningssammanhanget 

(Lomborg, 2012; Snee, 2013). 

Jag använde bloggar som var offentliga och inte lösenordsskyddade utan att informera om 

min studie eller inhämta informanternas samtycke. Då författaren vill skydda sitt material kan 

det ske genom att ett lösenord kopplas till bloggen (Carlsson, 2010, Hookway, 2008; Snee, 

2013). I mitt övervägande tog jag hänsyn till Hookway (2008), Snee (2013) och Wilkinson & 

Thelwalls (2011) rekommendation att avstå från samtycke när det handlar om offentlig text. 

Webbtexter är dock inte lika uppenbart offentliga som en publicerad bok och innehåller ofta 

personlig information (Wilkinson & Thelwall, 2011). För mig innebar detta att jag i min 

redovisning av resultat tog hänsyn till författarnas integritet och i det även reflekterade kring 

Lagen om upphovsrätt (Lag 1960:729). 

Enligt lagen äger andra inte rätten att ändra i verket så att författarens intension ändras och 

inte heller använda verket på ett sätt som kan skada författarens integritet. Samtidigt kräver 

lagen referens till den ursprungliga källan. Upphovsrätten gäller även en blogg så snart texten 

laddats upp på internet (Hookway, 2008). Hookway (2008) menar att detta skulle kunna verka 

mycket begränsande för forskare, men skriver också att det finns särskilda bestämmelser som 

tillåter en rättvis hantering av upphovsrättsskyddat material när det gäller forskning. Dessa 

bestämmelser rör till exempel syftet med delning, arbetets natur, påverkan på objektets värde 

och mängden kopierat material.  
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För att leva upp till Lagen om upphovsrätt kommer min studie inte att användas i 

kommersiellt syfte. De texter som utgjorde underlag finns idag inte tillgängliga kommersiellt 

vilket innebär att min användning av materialet inte har någon påverkan på den ursprungliga 

textens marknadsvärde. Jag använde enbart delar av text som behandlar samverkan mellan 

hem och skola och materialet används bara i min studie. Detta sammantaget innebär att 

hanteringen utifrån upphovsrätt kan anses rättvis (Hookway, 2008) och att studien tagit 

hänsyn till nyttjandekravet. 

När det gäller kravet om konfidentialitet menar Skärsäter och Ali (2012) att material från 

bloggen kan användas utan författarens samtycke om författarens identitet skyddas. Flera 

forskare väljer att prioritera deltagarens identitet före krediterandet av författaren, till exempel 

genom att utesluta namn, pseudonymer eller annan information som kan vara identifierbar i 

citat (Hookway, 2008; Snee, 2013). Vanligt är också att göra måttliga omskrivningar som inte 

förändrar betydelsen i citaten och att inte redovisa internetlänkar till bloggarna (Snee, 2013).  

För att skydda författarnas identitet refererar jag i mitt resultat till narrativerna med nummer 

och citat har avidentifierats i enlighet med de ovan nämnda metoderna. Internetlänkar till 

bloggarna redovisas inte.  

Jag kopierade delar av bloggtexter som behandlade samverkan mellan hem och skola till 

worddokument och sparade på en USB-sticka. Denna förvarades inlåst när den inte användes. 

I min lagring benämndes narrativerna enbart med nummer för att minimera direkt koppling 

till använda internetlänkar.  

4.5 Dataanalys 

Diskursanalys är en flexibel term. Det är svårt att hitta samstämmiga beskrivningar på hur en 

diskursanalys inspirerad av Foucault ska genomföras men det beror på att Foucault inte gav 

en specifik beskrivning (Bolander och Fejes, 2009; Garrity, 2010; Graham, 2011; Sohlberg & 

Sohlberg, 2009). Många diskursanalytiker inspirerade av Foucault skyggar för att föreskriva 

metoder eftersom språkliga analyser genomförda av olika personer sällan ger samma resultat 

hur standardiserad processen än är. Detta ses inte som problematiskt då syftet med analysen 

inte är att skapa en slutlig sanning utan att ifrågasätta begripligheten i de sanningar vi har 

kommit att ta för givna (Graham, 2001). Vid en diskursanalys är syftet inte att visa den 

faktiska verkligheten utan att analysera de bilder av verkligheten som texten skapar 

(Börjesson & Palmblad, 2007; Bolander & Fejes, 2009; Bryman, 2011). Det innebär inte att 
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det inte finns en sanning, utan att sanningen alltid är tillfällig och underkastad granskning. 

Sanningen är inte längre oföränderlig och detta öppnar dörren för stora möjligheter till 

förändring. Ord på en sida, yttranden, symboler och tecken är startpunkten och slutplatsen för 

analysen (Graham, 2011). Ett yttrande kan ha formen av en mening eller ett förslag, men kan 

också ta sig andra former som till exempel en lista eller en tabell (Garrity, 2010). Målet är att 

förklara yttranden som skapar en retorisk konstruktion som visar på ett särskilt sätt att förstå 

sociala kontexter (Garrity, 2010; Graham, 2011).  Fokus ligger enligt Garrity (2010) på att 

avslöja strukturella processer med syfte att avslöja ett subjekts särskilda funktion och 

processer och inte de personliga erfarenheterna eller individens inre värld. 

Verkligheten skapas genom vårt språk och en diskursanalys är lämplig när intresset i studien 

riktas mot vilka sanningar som skapas. Det sätt på vilket vi talar om något bidrar till att det 

skapas bilder av hur till exempel en institution är, hur lärare är med mera. En diskurs innebär 

ett bestämt sätt att tala om saker på. Hur vi talar om saker skapar också relationer mellan 

objekt, till exempel skola, och subjekt, till exempel föräldrar/elever (Bolander & Fejes, 2009; 

Bryman, 2011; Börjesson & Palmblad, 2007). Diskursanalysen används för att synliggöra den 

formande och skapande kraften som språket har och för att visa hur texter innesluter och 

utesluter. Materialet ses i en diskursanalys som språkliga utsagor som beskriver verkligheten. 

Eftersom all text gör anspråk på att uttala en sanning om det den beskriver värderas inte texter 

utifrån vilken som ger en mer sann bild av verkligheten än någon annan (Bolander & Fejes, 

2009; Bryman, 2011; Börjesson & Palmblad, 2007).   

Vid en diskursanalys inspirerad av Foucault undersöker forskaren ett uttryck med större 

intresse för vad det gör eller skapar än för vad det säger; vilken kan den konstruerande eller 

politiska effekten av att säga si, istället för så, vara? Forskaren vill försöka avslöja diskursiva 

praktiker för att visa att vårt tal om olika sociala betingelser också skapar något och inte bara 

uttrycker vad någon tänker eller tycker (Garrity, 2010; Graham, 2011). En diskursanalys 

inspirerad av Foucault söker efter utsagor som producerar mening, subjektspositioner och som 

talar om vad som är möjligt och inte möjligt att uttala, dvs. vem har rätten att tala, vad talas 

det om, hur talas det om detta och med vilken auktoritet talar personen om detta (Börjesson & 

Palmblad, 2007; Bolander & Fejes, 2009)? I min analys läste jag först igenom materialet för 

att se hur föräldrar talar om samverkan mellan hem och skola, vilka bilder som skapades av 

samverkan och vilka goda exempel som framkom i berättelserna? Vid läsningen skrev jag ner 

nyckelord eller nyckelmeningar och mina tankar på ett papper. Sedan genomförde jag en 
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närläsning av texterna utifrån frågeställningarna nedan, inspirerade av Bolander & Fejes 

(2009).  

 Vad sägs om samverkan mellan hem och skola? 

 Hur talas det om den samverkan som beskrivs? 

 Vad framställs som vanlig samverkan mellan hem och skola? 

 Vilka subjektspositioner skapas genom dessa beskrivningar? 

 Vad eller vilka utesluts i talet om samverkan? 

4.6 Metoddiskussion  

Tillvägagångssättet, internetforskning, har två begränsningar. För det första kan svårigheten i 

och med nya tillvägagångssätt hindra förmågan att dra nytta av det som finns tillgängligt och 

bristen på erfarenhet av relaterade problem gör det svårare att göra etiska bedömningar 

(Wilkinson & Thelwall, 2011). Eftersom det inte finns klara och tydliga svar kring hur 

material på internet ska behandlas har arbetet krävt etiska bedömningar dels innan jag började 

samla in material och dels under tiden jag arbetade med materialet. Min bedömning att inte 

inhämta samtycke grundar sig i att jag har genomfört en diskret studie som inte involverar 

författarna som mänskliga subjekt utan att det är offentligt publicerad text jag analyserat. 

Under textanalysen har jag gjort bedömningen att författarna varit medvetna om att de 

publicerat sin text offentligt genom det sätt de skrivit på. Flera av författarna har i sina texter 

dessutom bett läsaren dela texten på andra sociala medier för att sprida deras erfarenheter. 

För det andra bidrar urvalsbegränsningar till svårigheter att dra statistiskt säkerställda 

slutsatser. Det sistnämnda är ett vanligt problem hos merparten av socialvetenskaplig data, 

men det är troligen tydligare på webben. Personer som inte använder webben kan av naturliga 

skäl inte vara aktuella i urvalet. Dessutom faller de som använder webben men inte själva 

publicerar något, antingen på egna sidor eller som kommentarer på andras sidor, bort från 

urvalet. Alltså bör en forskningsmetod som samlar data från bloggar ha webbanvändare som 

skrivit egna eller kommenterat andras bloggar som främsta urvalsram (Wilkinson & Thelwall, 

2011). Min studie bygger på texter skrivna av bloggande föräldrar. Materialet som ingår i 

studien är inte tillräckligt för att dra några statistiskt säkerställda slutsatser, men det var inte 

heller syftet med studien. Syftet var att undersöka talet om samverkan mellan hem och skola i 

bloggar skrivna av föräldrar och utifrån det material som ingått i studien har jag kunnat 

identifiera tendenser i talet om samverkan.  



27 

 

 

Många kvalitativa metoder använder urval som är för små för att kunna dra statistiskt 

säkerställda slutsatser men bidrar med giltiga forskningsresultat genom att ge insikter snarare 

än att validera hypoteser. Svårigheterna när det gäller urval kan minska kraften hos 

webbforskning, men inte göra den ”ogiltig”. Det innebär att försiktighet ska iakttas när 

slutsatser dras (Wilkinson & Thelwall, 2011). Narrativerna i bloggarna kan liknas vid 

ostrukturerade intervjuer med den skillnaden att föräldrar i bloggen valt själva när de ska 

berätta och i vilket forum. Det finns från mig som forskare ingen styrning i tid och rum och 

ingen påverkan på materialet mer än i det urval av narrativer som jag gjort. Narrativerna 

tolkas som primärkällor då de är författade av informanterna själva och de förser mig som 

forskare med information om hur föräldrar talar om samverkan mellan hem och skola. De 

slutsatser jag drar visar tendenser i talet om samverkan.  

Frågan om hur forskaren påverkar det forskningen riktat in sig på blir i en diskursanalys 

omöjlig att svara på då analysen är del i producerandet av en diskurs samtidigt som den är en 

produkt av diskurs; forskningen skapas inom en diskurs som sätter gränser för vad som är 

möjligt att tolka samtidigt som den bidrar i att lyfta fram sanningar om det forskningen riktar 

sig mot (Bolander & Fejes, 2009). Min mening har aldrig varit att visa hur verkligheten ser ut 

utan att lyfta fram de bilder som skapas genom föräldrarnas sätt att berätta om samverkan. Jag 

har i mitt arbete strävat efter att vara tydlig så att läsaren ska kunna följa de olika leden i 

analysen. Min strävan har också varit att förtydliga mina argument med måttligt och försiktigt 

omskrivna citat från narrativerna så att läsaren får exempel på uttryck som ligger bakom 

analysen. 

En svårighet som jag stötte på i mitt arbete var citathantering och konfidentialitet. Jag har 

strävat efter att vara noggrann i mina omformuleringar av citat så att innebörden inte ska 

ändras utan ligga så nära originalet som möjligt utan att vara sökbart på internet. Min strävan 

har också varit att inte låta mina personliga värderingar påverka dessa omformuleringar. Jag 

är medveten om att direkt återgivna citat på ett tydligare sätt skulle stärka analysen, men jag 

har ändå valt att prioritera författarnas konfidentialitet. Även om citat inte återges ordagrant så 

ger de ändå insikter i hur föräldrar talar om samverkan mellan hem och skola.  
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5. Resultat  

Vid analysen framkom två olika diskurser som tydliga i talet om samverkan mellan hem och 

skola. Diskurserna genererades utifrån de narrativer som ingick i materialet. Subjekten i 

narrativerna framstår på olika sätt. I texterna är föräldrar och skolpersonal hela tiden subjekt i 

förhållande till objektet samverkan. I samverkan mellan hem och skola kan subjekten över tid 

röra sig mellan de båda diskurserna eller finnas kvar inom en och samma diskurs genom hela 

narrativen. Arbetet kring barnen går i perioder mellan att under en period handla om att 

tampas med svårigheter för att sedan hamna i en period där arbetet flyter på. 

Det går upp och ner med vissa intervaller. En period strider man hårt för barnets rätt till 

stöd och nästa period bara fungerar det. De perioderna känner jag tacksamhet för. 

(N 3) 

Ingen av de berättelser jag analyserat har skapat bilden av en skolgång utan svårigheter. 

Skillnaden mellan berättelserna handlar om vilken diskurs de befinner sig i när de möter 

svårigheterna. Bland de berättelser jag analyserat finns de som genom sin skildring skapat 

bilden av att de befunnit sig i en och samma diskurs större delen av tiden men det finns också 

de som skapat bilden av att de rört sig mellan olika diskurser från en period till en annan. 

I resultatdelen använder jag benämningen barn i stället för benämningen elev. Detta val gör 

jag utifrån att det är föräldrarnas berättelser jag analyserat och i förhållande till föräldrarna är 

det barn det handlar om. Begreppet pedagoger innefattar i min resultatredovisning lärare, 

förskollärare och fritidspedagoger medan elevassistenter benämns resurspersonal. Rektorer 

och skolchefer ryms inom begreppet skolledare. 

 

Vid analysen av föräldrarnas berättelser framkom två olika diskurser kring samverkan; 

 

 Lagspelsdiskursen  

 Kampdiskursen 

5.1 Lagspelsdiskursen 

Lagspelsdiskursen innebär att de vuxna kring barnet, föräldrar och skolpersonal, bildar ett 

team kring barnet. Lagspelsdiskursen genomsyras av att alla tjänar på att samverka. I 
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samverkan där alla vuxna spelar i samma lag finns gemensamma mål; att ta sig förbi hinder 

som uppstår i vardagen och att hitta fungerande lösningar.  

 De flesta svårigheter hjälper vi varandra förbi. Alla vinner. (N 1) 

 

Alla vuxna fungerar som medspelare i samma lag där de oftast spelar på olika arenor, men där 

de ibland också finns och agerar på en gemensam arena i skolan eller i hemmet. I 

berättelserna om samverkan beskriver föräldrarna att de tillsammans med skolan bildat ett lag 

eller ett team för att tillsammans arbeta med barnets skolgång. Inom lagspelsdiskursen visar 

skolan att de tar ansvar för samverkan genom att det är skolan som vanligen tar initiativ till 

samverkan. 

Den person som ska fungera som resurs för Henrik i skolan hörde av sig via telefon 

idag. Hen undrade om hen kunde få komma förbi hemma hos oss för att informera 

Henrik inför första skoldagen för hösten imorgon… Henrik ville inte träffa hen idag 

utan ville att hen skulle informera mig och att jag sedan skulle informera honom… Ett 

gott initiativ. Henrik vet att han kan uppleva trygghet när han ska till skolan imorgon. 

Både skolan och Henrik är förberedda. (N 1) 

  

Samverkan inom lagspelsdiskursen tar sig olika former. Berättelserna vittnar om samverkan i 

ett kortare perspektiv med ett förberedande fokus, med fokus på avstämningar och 

uppföljningar eller med fokus på att hitta lösningar till problem som uppstår i vardagen. I 

materialet finns också berättelser om samverkan i ett längre perspektiv vid övergångar mellan 

olika skolor eller mellan olika stadier. 

Samverkan mellan skola och hem i ett förberedande syfte i det korta perspektivet sker via 

telefon eller mail. Denna samverkan sker i berättelserna på skolans initiativ. Det finns 

exempel på att samverkan genomförts via hembesök. Det kan till exempel vara inför skolstart 

eller för att presentera en ny person i personalgruppen. Föräldrar berättar också om hur barnet 

erbjudits valmöjlighet till deltagande utifrån sin förmåga. Om barnet valt att inte delta har 

skolan och hemmet kommit överens om att föräldrarna bär informationen till barnet så att 

barnet ändå vet vad som ska hända de närmsta dagarna och hur planeringen ser ut.  

När samverkan sker via mail i förberedande syfte handlar det om att skolpersonal regelbundet, 

ibland dagligen och ibland veckovis, informerar föräldrar med stöd av både text och bilder om 

vad som ska ske nästa dag eller nästa vecka i skolan och där föräldrarna arbetar vidare i 
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hemmet med att förbereda barnet inför nästa dag. Genom den samverkan får barnet kontroll 

på morgondagen och föräldrar beskriver att samverkan där de och skolan tillsammans kan 

arbeta med att förbereda barnet inför kommande skolaktiviteter fungerar mycket bra. 

I samverkan mellan skola och hem där fokus ligger på avstämningar och uppföljning i ett kort 

perspektiv berättar föräldrar om ofta återkommande samverkan, dock inte daglig, i form av 

planerade regelbundna möten mellan skola och hem. Det handlar till exempel om i förväg 

bestämda möten som sker varje vecka, en och samma veckodag, eller en gång i månaden.  

Skolan och hemmet ska mötas en gång varje månad i ett inledningsskede för gemensam 

avstämning. (N 3)  

Lagspelsdiskursen blir tydligast då dessa möten fungerar som en del i en mellan 

lagmedlemmarna överenskommen samverkansrutin där de har möjlighet att lyfta aktuella 

ärenden. Dessa planerade möten har syftet att fungera som avstämning och samtidigt vara en 

yta där skola och hem tillsammans kan diskutera hur de kan komma vidare. Samverkan i ett 

avstämningssyfte sker också informellt mellan skolpersonal (pedagoger eller resurspersonal) 

och föräldrar. Bilden som skapas av denna samverkan är att den initieras av skolan och att 

syftet är att informera föräldrarna om dagen/de senaste dagarna och hur det fungerat i skolan 

och samtidigt hämta in föräldrarnas bild av hur dagarna fungerat för barnet. Det handlar om 

en avstämning där lagmedlemmarna tillsammans arbetar för att hitta rätt balans och stödbehov 

i skolan för att barnet ska kunna hantera sin skoldag. 

När skoldagen var slut återkopplade resursen och jag de senaste dagarna den här veckan 

och jag fick lite positiv information. Nu hade ett projekt som stått och tuggat en period 

gått framåt och mitt barn svarade positivt på arbetet. Pedagogerna jobbar på trots att det 

ibland är segt och de gör allt för att hitta rätt väg för att nå mitt barn… Tiden i skolan 

går dag för dag framåt och vi arbetar på för att skapa broar förbi hinder. (N 7) 

Bilden som föräldrar skapar av samverkan mellan skola och hem där syftet är att hjälpa 

varandra att hitta fungerande lösningar är att den sker ofta, ibland till och med dagligen. I 

bloggarna talas det om att detta sker via dagliga diskussioner mellan skola och hem. Den här 

samverkan sker genom informella samtal där skolpersonal (pedagoger eller resurspersonal) 

och föräldrar lyfter olika tankar och idéer som kan bidra till att lösa problem och svårigheter 

som uppstår i skolvardagen. Det kan handla om saker som en förälder funderat på som en 

lösning och kanske provat i liten utsträckning hemma först, för att sedan lyfta sina tankar 
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informellt med skolpersonal, som arbetar nära eleven, som en möjlig lösning även i skolan. I 

samverkansarbetet för att hitta fungerande lösningar finns exempel där föräldrar kommit till 

skolans arena och stöttat skolpersonalen i arbetet med barngruppen när det gäller att samtala 

om svårigheter som människor kan ha och låta barnen komma med förslag på olika lösningar. 

Genom denna samverkan har föräldrar och skola kunnat underlätta barnens förståelse för 

individens ”rätt” att gå utanför de regler som gäller för alla barn i skolan.  

Idag besökte jag skolan och pratade med Henriks klasskamrater om vår senaste 

lösning… Det hela avslutades med att varenda klasskamrat kunde förstå och inte 

uppfattade att det var orättvist att Henrik fick när inte de andra fick. (N 1)  

Den här typen av samverkan kan också ske genom att föräldrar vid föräldramöten kort 

berättar om sitt barn eller stöttar skolpersonal genom att förklara barnets behov av annorlunda 

lösningar i vardagen. 

Inom lagspelsdiskursen återfinns också bilden av samverkan med ett perspektiv som ligger 

längre bort i framtiden. Det handlar då om övergångar mellan skolor eller mellan olika 

stadier. När samverkan kring övergångar fungerar som ett lagspel skapas upplevelsen av 

trygghet hos föräldrarna. Föräldrar berättar om samverkan där skolan i god tid bjudit in 

föräldrar till ett personalmöte där de får möjlighet att informera om sitt barn och dess styrkor 

och svårigheter. Skolan har bjudit in till dialog för att de som skola ska vara väl förberedda till 

den kommande skolstarten och det har samtidigt skapat trygghet hos föräldrarna. Materialet 

skapar bilden av den här samverkan i samband med övergångar som en samverkan där skolan 

visar engagemang och vilja att möta barnet och föräldrarna och ge och ta emot förberedelse 

och kunskap inför det som kommer.  

Efter att inför sommaren tillsammans med sjukvården och de nya pedagogerna ha 

träffat de nya resurserna som ska arbeta med mitt barn när hen börjar årskurs 1 är 

känslan trygg och bra inför augusti. (N 5)    

Vid samverkan kring övergångar som utspelar sig inom lagspelsdiskursen signaleras från 

skolans sida lyhördhet och ödmjukhet inför föräldrars kunskap och erfarenhet kring sitt barn 

och dess tidigare skolgång. 

Vi föräldrar och den nya personalen har ett öppet samtalsklimat. Personalen anstränger 

sig. Jag blev bjuden till deras personalmöte den här veckan för att berätta om Alfons 



32 

 

 

och bidra med verktyg… Mötet avslutades med att vi var överens om att vi vuxna 

jobbar vidare som ett lag. (N 9)  

5.1.1 Subjektspositioner inom lagspelsdiskursen 

Inom lagspelsdiskursen använder föräldrar språket på ett sätt som gör att två olika 

subjektspositioner skapas för dem; förälder som expert och förälder som en spelare i laget. 

Föräldrar framställer skolpersonal som några som behöver lära sig mer om deras barn och 

tillskriver därmed sig själva en överordnad funktion kunskapsmässigt. Skolpersonal 

(pedagoger och resurspersonal) frågar föräldrarna som experter efter kunskaper om barnet och 

använder föräldrars kunskaper tillsammans med sina egna pedagogiska kunskaper i arbetet 

med att skapa goda förutsättningar för barnen i skolan. Föräldrar fungerar som en viktig 

kunskapskälla.  

Personalen fick ett antal års testad erfarenhet av Alfons plus de knep vi visste fungerade 

bäst… Lärarna lyssnade engagerat genom hela träffen och lyfte sina frågor. (N 9)  

Benämningen av de vuxna som ett lag skapar bilden av medspelarna som jämlikar och att 

ingen av spelarna i laget har större makt när det gäller beslut än någon annan. Alla spelare i 

laget är lika viktiga för att laget ska nå framgång. Skolan och föräldrarna kommer tillsammans 

fram till att de är ett lag som ska arbeta tillsammans för att barnet ska få det så bra som 

möjligt i skolan. Spelarnas olika kunskaper och kompetenser kompletterar varandra. På 

samma sätt som föräldrarna fungerar som en spelare i laget gör skolans personal det.  

Personalen på skolan ser mitt barn som hen är. De ger stöd och hjälp och anpassar vid 

behov. Varje dag pratar de med mig om saker som vi kan göra bättre och tillsammans 

löser vi många problem. De behandlar mig som en kunskapskälla och de är säkra i sin 

lärarroll. (N 1) 

Den bild föräldrar förmedlar när det gäller skolans personal (pedagoger och resurspersonal) i 

lagspelsdiskursen visar för dem subjektspositionerna; skolpersonal som kunskapssökande och 

skolpersonal som en spelare i laget.  Genom att benämna skolpersonal som kunskapssökande 

skapar föräldrar sig en kunskapsmässigt överordnad positionering där de framställs som 

experter på barnen och även på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förhållande till 

skolpersonal.  
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Genom att benämna skolledaren som den som ger bifall skapas positioneringen skolledare 

som lagledare med beslutanderätt. Skolledaren konstrueras som en lagledare som lyssnar 

lyhört på medspelarna. Ingen spelare väger tyngre än någon annan utan alla är lika viktiga på 

arenan skolan. Skolledaren framställs som den som har rollen av den som leder arbetet och 

fattar beslut utifrån den samlade kunskap som läggs fram. Besluten fattas i samförstånd med 

alla spelare, både personal och föräldrar.  

Vid mötet i tisdags deltog psykolog, pedagoger och skolledaren och då passade jag på 

att ta upp mitt förslag som jag pratat med skolpersonalen om tidigare. Efter en kort 

stunds betänketid gav skolledaren bifall! Vi föräldrar är mycket nöjda och tillfreds med 

skolan! (N 1)  

Lagspel i samverkan konstrueras genom att föräldrar och skolpersonal tillsammans diskuterar 

olika frågor och ömsesidig hänsyn tas till den samlade kunskapen som kommer fram. 

Kunskapen används för att nå det gemensamma målet; en god skolgång för barnet där 

belastningarna i vardagen är rimliga och barnet får det stöd det behöver. En ojämlik 

subjektspositionering skapas genom att föräldrar målas upp som experter och skolpersonal 

som kunskapssökande men avslutningsvis skapas en jämlik subjektspositionering genom att 

alla spelares kunskaper väger lika tungt i beslutsprocessen. Föräldrarna skapar bilden av att 

pedagogerna är säkra i sin lärarroll och att de har den pedagogiska kunskapen. Skolledaren 

framställs i förhållande till övriga subjekt som överordnad då det är skolledaren som fungerar 

som lagledare med rätt att utifrån den samlade kunskapen fatta beslut. 

5.1.2 Lagspelsdiskursen och förändringar  

Materialet visar att samverkan inom lagspelsdiskursen innebär en god förändringspotential då 

den skapar positiva känslor av glädje och tacksamhet hos föräldrarna. När föräldrarna talar 

om den lagspelande samverkan förmedlar de bilden av engagerad och prestigefri personal 

som ser föräldrarnas kunskaper om barnet som ett stöd för deras eget arbete i skolan. Talet om 

samverkan förmedlar ett givande och tagande. 

Bemötandet från personalen signalerar att de vill utöka sina kunskaper. Diskussionerna 

mellan personalen och oss vårdnadshavare ser personalen som kompetensutveckling för 

sin egen del… Ofta får vi hjälpa varandra och tänka tillsammans för att hitta lösningar 

på vardagens problem. (N 1)  
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Inom lagspelsdiskursen förmedlas bilden av pedagogerna som några som till varje pris vill 

hitta lösningar för att få barnets skoldag att fungera, precis som föräldrarna. Genom att alla 

vuxna medvetet arbetar för att hitta lösningar för barnet skapas också en förändringspotential 

genom ömsesidigheten i arbetet. Successivt i den takt behovet uppstår förändras och 

tillrättaläggs det som behöver förändras eller anpassas. Inom laget är varje medspelare jämlik 

och alla bär med sig sin kunskap om barnet in i lagspelet. Ingen kunskap är i lagspelet mer 

sann än någon annan utan utgör pusselbitar som laget tillsammans kan använda för att ta nästa 

steg. Medlemmarna i laget stöttar varandra och ingen skuldbeläggs för de svårigheter barnet 

möter. När samverkan framställs som ett lagspel förmedlas bilden av skolan som lyhörd i sitt 

bemötande av dem som föräldrar.  

Jag har inte behövt slåss om något utan pedagoger och skolledare är både bra och 

lyhörda. (N 5)  

Föräldrarna förmedlar bilden av att deras upplevelse är att skolpersonalen förstår att de som 

föräldrar underlättar för dem i skolan och att skola och hem hjälps åt för att det ska bli bra för 

alla. Föräldrarna ifrågasätter inte skolpersonalens kompetens och upplever inte heller att de 

blir ifrågasatta från skolans personal. Förändringspotentialen ligger i lyhördheten från skolans 

sida och den tillitsfulla och jämlika relationen som skapas mellan skola och hem. 

5.2 Kampdiskursen 

Kampdiskursen innebär att föräldrarna för en kamp gentemot skolan för att barnet ska få det 

stöd det enligt skollagen har rätt till. Samverkan sker både på skolans initiativ och på 

hemmets initiativ. Föräldrarna beskriver att de många gånger tar initiativ till samverkan med 

skolan. Inom kampdiskursen är det otydligt vem som har ansvaret för samverkan mellan skola 

och hem. Samverkan inom kampdiskursen genomsyras av att skola och hem inte kommer 

överens om vilket stödbehov barnet har och hur barnets stödbehov ska tillgodoses. 

De många möten där vi upprepat stridit för att få rätt stöd till vårt barn. Möten där 

skolan svarat att pengar eller resurser fattas. (N 4) 

Samverkan inom kampdiskursen talas om som avstämningsmöten med uppföljningssyfte där 

flera olika yrkesgrupper finns representerade, avstämningsmöten där skolpersonal och hem 

deltar, krismöten, möten för att upprätta åtgärdsprogram, utvecklingssamtal, tillfällig 



35 

 

 

samverkan utifrån aktuella situationer, kontakt mellan hem och skolledning och brist på 

samverkan och koppling mellan hem och skola. 

Inom kampdiskursen målas bilden av avstämningsmöten i uppföljningssyfte med flera 

yrkeskategorier deltagande upp som en kamp som hemmet för gentemot skolan. De 

yrkeskategorier som finns representerade i materialet i samband med dessa möten är 

pedagoger, resurspersonal, skolledare, specialpedagog, studievägledare, psykolog och LSS-

handläggare. Dessa möten handlar om att följa upp pågående arbete, att förklara ett stödbehov 

inför skolstart eller i samband med övergångar mellan olika stadier. I samband med 

övergångar finns berättelser som visar att det inom kampdiskursen förekommer att dessa 

möten sker flera gånger. 

…upprepade möten där vi, förskola och sjukvårdens experter vid flera tillfällen 

tydliggjorde att Karin har behov av vuxenstöd hela dagen. (N 2)  

I de fall skola och hem inte kommer överens om vilket stödbehov ett barn har och hur detta 

stödbehov ska tillgodoses vid dessa möten inför skolstart eller övergång från ett stadium till 

ett annat kan det leda till att skola och hem får samverka i form av ett krismöte. Kampen 

kännetecknas då av föräldrarnas beskrivning av att skolan inte lyssnar på dem som föräldrar 

eller på andra aktörer med kunskap och/eller erfarenhet av barnens behov. Det spelar ingen 

roll om det är personal som arbetat med barnet under längre perioder i en tidigare årskurs eller 

om det handlar om experter från barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen som uttalar 

sig. 

Från skolans sida blev det ett nej med motiveringen att det inte behövdes extra 

vuxenstöd på grund av att de arbetade med rutiner och med stöd av bildschema. Skolan 

uttalade att de trodde det skulle gå bra. Men visst, efter några veckor deltog vi på 

krismöte nummer ett. (N 2) 

Hem och skola deltar tillsammans på avstämningsmöten där de representerade är föräldrar 

och skolpersonal. Vid dessa möten beskrivs deltagande av ibland alla och ibland några av 

följande aktörer; skolledare, pedagoger, specialpedagog, resurspersonal och föräldrar. Dessa 

möten handlar om att diskutera hur eleven har det på skolan, följa upp åtgärdsprogram, 

stödbehov, de olika aktörernas syn på barnets behov av stöd och skolans ekonomi. Föräldrar 

berättar om hur de vid dessa möten fått frågan om barnet inte kan klara sig utan sin resurs 

med efterföljande motivering att det är många som behöver resursen. I materialet målas bilden 
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upp av föräldrar som upplever att de deltar vid många möten där de inte blir lyssnade på och 

där skolan förklarar sitt agerande utifrån ekonomiska resurser. 

Många möten där vi föräldrar tvingats strida för att barnet ska få stöd. Möten där skolan 

meddelat; - Nej, eftersom det saknas ekonomi kan vi inte ge stöd. (N 4)   

Talet om dessa samverkansmöten uttrycker en brist på förståelse och lyhördhet från skolans 

sida. Föräldrar skapar en bild av att skolan inte förstår barnens svårigheter och att skolan 

bryter mot skollagen genom att inte ge det stöd de som föräldrar ser att barnet behöver. 

Föräldrar söker i dessa fall stöd via sjukvården genom att få intyg på barnens stödbehov 

utifrån utredningar som gjorts där. Flera föräldrar ställer sig frågande till att skolan kan fatta 

beslut som inte stöds av habilitering, barn- och ungdomspsykiatri eller neuropsykiatriska 

team. Det hålls många möten och hem och skola diskuterar mycket, men samverkan ger inte 

resultat. 

Det jag hör när vi har möten består av ord utan innehåll… Skolan bryter mot lagen och 

visar inte aktning för mitt barn och hennes behov. (N 3)  

När föräldrar som befinner sig inom kampdiskursen talar om åtgärdsprogram så handlar det 

om att de har deltagit vid många möten för att upprätta åtgärdsprogram. Dessa möten återfinns 

i kategorin avstämningsmöten med skolpersonal som redovisats ovan. Utvecklingssamtal talas 

det i materialet endast om i samband med uteblivna utvecklingssamtal. Föräldrar har önskat 

genomföra utvecklingssamtal men pedagogen har vägrat då barnet vägrat delta. Föräldrar 

målar upp bristen på förståelse för barnets förmåga att delta vid liknande möten. Skolan har 

utan barnets medverkan och utan att ha genomfört utvecklingssamtal med föräldrar satt upp 

mål som eleven ska klara under terminen. Mål som föräldern bedömer ligger utanför barnets 

förmåga om inte stödbehovet tillgodoses. 

En annan samverkansform som föräldrarna berättar om är den tillfälliga kontakt som sker på 

skolans initiativ utifrån aktuella situationer som uppstått i skolan. Denna samverkan sker via 

telefon eller mail. Kontakten förmedlar information om saker som inte fungerat under dagen. I 

samverkan mellan skola och hem i dessa situationer inom kampdiskursen förmedlar föräldrar 

bilden av att lösningen av problemet efterfrågas hos hemmet. Skolpersonal förmedlar till 

föräldrarna att de känner sig maktlösa i situationen och att de inte vet hur de ska ta sig ur 

problemet. Hos föräldrarna skapar detta en känsla av att inte kunna kontrollera situationen och 



37 

 

 

en oro för barnet då de inte kan och inte ska finnas i skolan för att styra barnet och stötta i 

lärsituationer. 

När samverkan sker direkt mellan skolledning och hem utan deltagande av pedagoger eller 

resurspersonal handlar det i de beskrivna fallen om barnets behov av stöd. Kontakten sker ofta 

via telefon eller mail. Föräldrar vittnar om att de upprepade gånger ställer frågor om barnets 

stödbehov. Frågorna handlar om både utredningar av stödbehov och om att tillgodose utredda 

stödbehov. 

Om igen ställde jag frågan till skolledaren om skolan tänker utreda behovet av stöd för 

Magnus i skolan. (N 6)   

Materialet beskriver att de föräldrar som när de befinner sig inom kampdiskursen försöker få 

till möten med eller få svar på frågor från skolledningen får anstränga sig. De mailar flera 

gånger men får inte svar. De ringer och söker skolledare utan att lyckas komma i kontakt med 

dem. Det händer också att skolledare vägrar möta föräldrarna. 

 Har efterfrågat möte men skolledningen säger nej till det. (N 6)   

En del i den kamp som föräldrarna beskriver att de för gentemot skolan handlar om barnets 

rätt till utbildning. När barnet inte får de stödinsatser det behöver för att kunna delta i den 

vanliga klassrumsundervisningen slutar det i en del fall med att barnet får sin undervisning i 

särskilda undervisningsgrupper eller via hemundervisning. I dessa fall uttrycker föräldrarna 

sin oro för att barnet inte får undervisning i alla ämnen de har rätt till och vad det kan leda till 

i en förlängning. Då har kampen gått så långt att föräldrarna söker stöd hos skolinspektionen. 

Skolinspektionen kan stödja oss när det gäller att Henrik ska få läsa alla ämnen som 

skollagen säger. Om inte skolledningen med säkerhet kan säga att det blir så får vi 

snabbt gå vidare. (N 7)   

Inom kampdiskursen lyfter föräldrar bristen på samverkan och koppling mellan hem och 

skola. Ibland ser inte skolan problemen då barnet upplevs fungera bra i skolan medan 

föräldrarna ser att det finns svårigheter för barnet och att barnet visar tecken på trötthet när det 

kommer hem och energin gått åt för att klara skoldagen. Föräldrarna uttrycker att de av 

skolpersonal uppfattas som jobbiga eller som om de letar fel på sina barn när de vill lyfta 

barnets svårigheter och skolsituation. Bristen på samverkan och koppling mellan skola och 

hem framstår som ett problem och föräldrarna skriver att samverkan är nödvändig. 
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Ett hinder var att skolans personal inte arbetade tillsammans med oss vårdnadshavare. 

(N 8)   

Inom kampdiskursen riktas kampen mellan skola och hem från föräldrarnas sida till stor del 

mot skolledaren. Det finns berättelser som visar att föräldrarna upplever att pedagogerna gör 

ett gott jobb och att deras kontakt med dem är god samtidigt som det finns berättelser som 

skapar bilden av att pedagogerna saknar kunskap och engagemang när det gäller barnets 

svårigheter.  

Pedagogerna är otroliga. Jag klagar inte på dem. Det är skolledaren jag är missnöjd 

med. (N 6)   

I materialet talas det om samverkan som en källa till oro i samband med övergångar mellan 

olika stadier. Föräldrarna har, inte utan ansträngning, tillsammans med skolan hittat former 

för samverkan och arbetssätt i skolan som för tillfället fungerar för barn, föräldrar och skola. 

Inför övergångar beskrivs en tid av oro och kamp. 

Förändringar är komplicerade också för oss vårdnadshavare… Det blir än mer tydligt 

att andra människor är så viktiga för att det ska fungera. Jobbiga känslor… (N 5)   

Oron och kampen föräldrarna upplever handlar om kommande organisation kring stöd till 

barnet och hur övergången förbereds så att den blir så problemfri som möjligt. 

Mitten av april och ingenting är klart. Paniken kommer. Striden med 7-9 går vidare… 

”… ” Med en vecka kvar av sommarlovet strider jag ännu för att 7-9 ska få fram de 

hjälpmedel som behövs för att skolan ska fungera för Magnus. (N 7)       

5.2.1 Subjektspositioner inom kampdiskursen 

Inom kampdiskursen använder föräldrarna språket på ett sätt som skapar tre olika 

subjektspositioner för dem; föräldrar som krigare, föräldrar som uppgivna offer och 

föräldrar som skyldiga till barnets svårigheter. Föräldrarna framställer skolan som den som 

har den enväldiga makten att besluta om stödinsatser till barnet och positionerar sig själva i 

underläge i förhållande till skolan. Föräldrarna målar upp sig själva som krigare som strider 

mot skolan för att barnet ska få det stöd de har rätt till i enlighet med skollagen. Som krigare 

viker de upp sina skjortärmar och går ut i strid.  
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Vilka tankar finns i kommunen kring barn i behov av särskilt stöd i skolan? Som till 

exempel ADHD, Asperger, läs- och skrivsvårigheter etcetera. Eftersom jag är förälder 

till barn med funktionsnedsättning så har jag kunskap om det krig jag varit tvungen att 

föra med anledning av att de ska få det som skollagen föreskriver. (N 4)   

Subjektspositioneringen föräldrar som uppgivna offer skapas genom att föräldrar använder 

språket för att utrycka sin trötthet, brist på energi och avsaknad av hopp om förändring. De 

målar upp bilden av att de inte kan påverka situationen för sitt barn trots upprepade 

ansträngningar.  

Nu är jag trött på möten, förändringar som inte fyller sin funktion och löften som inte 

hålls… Att prata med skolledaren är som att prata med väggen då det är ekonomin som 

styr allting. (N 3)    

Genom att föräldrarna förmedlar bilden av att skolan lägger över ansvaret för att hitta 

lösningar på hemmet, när skolpersonalen själva inte vet vad de ska göra, skapar de 

positioneringen föräldrar som skyldiga till barnets svårigheter och belastade med ansvaret att 

lösa problem. Exemplet nedan är ett utdrag från en information mellan pedagog och förälder. 

Pelle pratar hela tiden rakt ut med allt och alla. Han befinner sig på golvet, ovanpå 

bänken och när det var dags för mat försökte han komma under bordet då han inte ville 

ha maten som serverades. Min upplevelse som lärare är nu maktlöshet… vet inte vad 

som är orsaken till att det är på det här viset och inte heller hur jag ska agera… (N 3)          

Ytterligare en situation som framställer föräldrarna som skyldiga till barnets svårigheter 

uppstår när skolan och hemmet inte ser samma svårigheter hos barnet. Föräldrarna ser barnets 

svårigheter men när de lyfter dem med skolan ignoreras de och får till svar att personalen i 

skolan inte ser något av detta i sin verksamhet. Genom att personalen enbart förmedlar att 

barnet i deras verksamhet fungerar bra förläggs problemet till hemmet och skulden hamnar på 

föräldrarnas axlar.  

Jag fick många gånger höra från personal att jag sökte fel hos mitt barn… Från skolan 

informerades enbart att allting fungerade bra, vilket innebar att problemet i så fall fanns 

i hemmet! (N 5)     

När det gäller skolans personal använder föräldrarna språket på ett sätt som skapar 

subjektspositioneringarna skolan som ointresserade av att ta till sig kunskap, skolan som 

självutnämnd expert och skolledaren som enväldig. Skolan konstrueras som ointresserad av 
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att ta till sig kunskap genom att personalen inte förstår barnets svårigheter och genom att 

personalen inte visar intresse och lyhördhet för den kunskap som finns hos föräldrarna. 

Föräldrarna skapar genom språket bilden av skolans personal som en part som uttalat inte ser 

sig kunna utnyttja föräldrarnas kunskap utan barnen ska anpassas till skolan. 

 Hur ni väljer att göra hemma tar vi inte hänsyn till i skolan. (N 8)    

Positioneringen skapas också genom att föräldrar uttrycker att skolan inte visat intresse för att 

ta till sig de utredningar som finns att tillgå. Det handlar om neuropsykiatriska utredningar 

men även utredningar och överlämningar från tidigare skolår. 

Vid träffen med vårt barns pedagog och specialpedagogen för en tid sedan framkom att 

pedagogen över huvud taget inte gått igenom utredningen och inte hade kunskap om 

vårt barns behov. (N 3)  

Genom att måla upp bilden av skolan som en part som inte vill ta till sig tillgänglig kunskap 

om barnet skapas också bilden av skolan som självutnämnd expert. Skolan avböjer att ge stöd 

som förordas av expertis inom andra områden, föräldrar och personal med tidigare erfarenhet 

av barnet och dess svårigheter. Skolan går på tvären i förhållande till den tidigare kunskap 

som finns trots att föräldrar tar stöd från till exempel barn- och ungdomspsykiatri, 

neuropsykiatriska team eller barnhabilitering. 

Vi överräcker ett intyg till skolledaren från sjukvården där det förespråkas en resurs 

under skoldagen. Skolan har tillgång till utredningen. Skolledaren säger i alla fall nej 

till stöd och menar att det inte är bra att ge ett barn en assistent då det fungerar 

utpekande och att hen endast beviljar assistent till barn som är utåtagerande och riskerar 

att bli farliga för sig själva och andra. (N 3)   

Skolledaren som enväldig konstrueras genom att föräldrarna beskriver att det är gentemot 

skolledaren kampen i grunden riktas. Föräldrarna är medvetna om att det är skolledaren som 

står för besluten och som kontrollerar ekonomin. I berättelserna är det också skolledaren som 

tydligt uttalar till föräldrarna att stöd inte kommer att ges, ofta med en ekonomisk förklaring 

till beslutet. Skolledaren framställs som en nyckelperson som får en avgörande roll när det 

handlar om vilken diskurs som kommer att råda. 

Det blir åter tydligt att mycket är beroende av om skolledaren är en kvick och 

okomplicerad problemlösare som visar insikt i situationen. Jag håller fast vid att skolan 
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bara kan lyckas om skolledaren framstår som kunnig i förhållande till uppdraget och 

ovanpå det också är snabb och kraftfull i handling. (N 7) 

Kampen i samverkan konstrueras genom att maktfördelningen är ojämlik. Föräldrarna är i alla 

positioneringar underlägsna skolan. Skolan framställs som den som fattar beslut om behov av 

stöd, vilka stödinsatser som ska erbjudas och detta utifrån ekonomi snarare än utifrån behov. 

Diskussioner förs mellan skola och hem men föräldrarnas kunskaper och erfarenheter av 

barnet tillskrivs inte samma tyngd som skolans egen kunskap. Beslut fattas inte i samförstånd 

med hänsyn tagen till all tillgänglig kunskap. 

5.2.2 Kampdiskursen och förändringar 

Materialet visar att samverkan inom kampdiskursen innebär en negativ förändringspotential 

då den är förknippad med känslor av strid, uppgivenhet och otillräcklighet hos föräldrarna.  

För stunden vet jag inte vad jag ska ta mig till, känslan är negativ som det har blivit. Jag 

känner mig utan hopp om att det ska bli bra, men trots allt kanske det finns en liten 

gnutta hopp. Den lilla gnuttan får jag försöka fånga och hålla mig till just nu, vad har vi 

att välja på? Situationen är svårhanterad. Snart tar vi kontakt med skolinspektionen, 

men vad kan de göra för att situationen ska präglas av trygghet? (N 7)   

Även personalen förmedlar i föräldrarnas skildringar känslor av otillräcklighet och 

uppgivenhet. Materialet vittnar inte om lösningar som fungerat inom kampdiskursen. Då 

lösningarna inte fungerar förstärks istället den kamp som föräldrarna framställer bilden av. 

Den bild som förmedlas när det gäller skolan är en part som är ovillig att lyssna på den andra 

parten i samverkan. Då beslut om förändringar fattas så saknas samförstånd och tilltro mellan 

de samverkande parterna och beslut fattas av skolan som överlägsen part. Talet om samverkan 

förmedlar en strid om att bli hörd och lyssnad på och ett skuldbeläggande. Föräldrarna 

framställer sig som skuldbelagda för barnets svårigheter. Samtidigt skuldbelägger föräldrarna 

skolan för det gemensamma misslyckandet eftersom representanter för skolan inte lyssnat på 

föräldrarna. 

Det syns mellan raderna under mötet att jag ännu bär på bitterhet på grund av att den 

variant vi presenterade för skolledaren i förväg inte användes. Skolledaren har uttalat att 

hen i efterhand inser att hen borde lyssnat på oss! Puh… (N 7)     
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Förändringspotentialen hindras i kampdiskursen av att parterna är ojämlika i mötet, av talet 

om ekonomi och av bristen på lyhördhet, förståelse och kunskap. Föräldrarna befinner sig i 

kampdiskursen ständigt i underläge och bristen på stöd härleds till argument om ekonomi 

snarare än om pedagogik eller barnets behov. Att skolan brister i lyhördhet för föräldrarna, 

förståelse för barnets behov och kunskap om barnets funktionsnedsättning och behov av stöd 

leder till att beslut inte fattas i samförstånd och inte har stöd hos föräldrarna. 

5.3 Vad talas det inte om i materialet? 

I materialet talas det inte inom någon av diskurserna om barnets delaktighet i den samverkan 

som bedrivs mellan skola och hem. I en berättelse redovisas att barnet fått ta ställning till hur 

hen önskade delta i samverkan och barnet valde då att samverkan skulle ske genom att 

föräldrarna och skolan kom överens och att föräldrarna sedan informerade barnet. I en annan 

berättelse talas det om ett utvecklingssamtal som uteblev då barnet inte ville delta och hur 

pedagogen då ställde in samtalet. Efter det uteblivna samtalet delgavs föräldern anteckningar 

med mål för terminen gällande barnet. Mål som föräldern uppfattade låg utanför barnets 

förmåga. Utöver det angivna exemplet talas det inte alls om samverkan i form av 

utvecklingssamtal. Ingenstans i materialet framkommer någon information kring vem som 

lyssnar på barnet och hur barnets tankar och upplevelser kommer övriga samverkande parter 

till del. 

Materialet saknar också avsnitt där föräldrarna skuldbelägger skolan som ansvariga för 

skapandet av barnets svårigheter genom hur de lägger upp sin undervisning och innehållet i 

undervisningen. Oavsett om barnet får det stöd hen behöver eller inte så förmedlar föräldrarna 

att de är medvetna om att barnet har svårigheter som gör sig gällande i olika situationer. 

Föräldrarna framstår som väl medvetna om barnets svårigheter både hemma och i skolan. I en 

berättelse framkommer istället att föräldrarna ser svårigheterna hemma men inte får gehör för 

att barnet har svårigheter när de lyfter problemen med skolans personal.  

Föräldrar talar inte heller om specialpedagogens roll i samverkan. Specialpedagogen nämns 

som en av flera deltagare vid olika möten, men talas inte om för övrigt. Därmed saknar 

specialpedagogen en egen subjektspositionering i berättelserna. Specialpedagogen blir en av 

många representanter för skolan. Föräldrarna uttrycker inte att specialpedagogen fungerar som 

stöd eller bollplank åt varken dem eller de pedagoger som möter barnet. Berättelserna vittnar 

inte om att specialpedagogen samverkar med barnet i fråga. Genom att utesluta 
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specialpedagogerna i sina berättelser skapas bilden av specialpedagogen som en tyst figur 

som inte aktivt bidrar i samverkan. 

Det talas också mycket lite om den dokumentation som förs vid samverkansmöten. Flera 

berättelser inom kampdiskursen innehåller beskrivningar av att det har formulerats många 

åtgärdsprogram. Dessa åtgärdsprogram har enligt materialet mestadels bestått av åtgärder som 

inte täcker barnets stödbehov. Annan dokumentation i form av överenskommelser om vem 

som gör vad och vad som beslutats till nästa gång; dokumentation som kan följas upp och 

som kan bidra till känslan av att arbetet går framåt talas det inte om. Uppföljning och 

utvärdering sker i anslutning till åtgärdsprogram men då dessa inte har ett innehåll som svarar 

mot barnets stödbehov, ur föräldrarnas perspektiv, så bidrar de inte till att minska föräldrarnas 

kamp i mötet med skolan.  

 

6. Diskussion   

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd eller 

ADHD talar om samverkan mellan hem och skola i sina bloggar. Jag ville undersöka vilka 

diskurser och subjektspositioner som konstruerades genom föräldrarnas sätt att tala om 

samverkan och vilka viktiga aspekter kring samverkan som framkom i föräldrarnas 

berättelser. Föräldrarna skapar sig själva och skolan med personal i samverkan. Detta gör de i 

hur de talar om samverkan. 

6.1 Diskurser i samverkan 

Allwood och Erikson (1999) skriver att enligt Foucault får sättet vi använder språket på och 

våra språkliga handlingar konsekvenser. Med hjälp av språket vill människan nå någon sorts 

effekt. Kunskap står i en nära relation till makt. När olika fenomen studeras och ordnas i till 

exempel diagnoser eller kategoriseringar skapas maktsituationer där kunskapen anger någon 

slags standard som människor ska förhålla sig till. Kunskapen har med andra ord en 

sanningsskapande effekt. Foucault vänder sig mot det autonoma subjektet och menar att alla 

individer styrs av olika diskurser. En diskurs är en i sammanhanget dominerande föreställning 

som påverkats av historien och som är ekonomiskt och socialt accepterad. Maktutövning sker 

genom att subjekten blir bundna till en särskild identitet (Allwood & Erikson, 1999). Graham 

(2011) menar att sanningen är tillfällig och att detta skapar stora möjligheter till förändring. 
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Jag tänker att grunden för förändring är att vi får kunskap om den sanning som avbildas för 

tillfället. 

De diskurser som kommer fram i mitt material är lagspelsdiskursen och kampdiskursen. Inom 

lagspelsdiskursen bildar de vuxna kring barnet, föräldrar och skolpersonal, ett lag tillsammans 

där de arbetar mot gemensamt ställda mål. Alla spelare i laget bidrar för att de alla 

tillsammans ska ta sig förbi de hinder som kan komma i deras väg utifrån en tanke om 

gemensamt ansvar. Inom lagspelsdiskursen är det tydligt att skolan tar ansvar för samverkan 

genom att vara den som tar initiativ till samverkan. Broomhead (2013) skriver att det finns 

behov av att skifta fokus från skuldbeläggande till att arbeta mer med att utveckla positiva 

relationer mellan skola och hem. Inom lagspelsdiskursen utvecklar skolan positiva relationer 

och arbetet sker gemensamt för att möta elevernas behov av stöd. I lagspelsdiskursen är 

spelarna jämlika; föräldrar ses som experter när det gäller barnens behov av stöd och 

personalen i skolan reflekterar kring hur de utifrån denna kunskap planerar undervisning och 

hur miljön ser ut. Broomhead (2013) lyfter dessa reflektioner som ett sätt att minska 

skuldbeläggande gentemot föräldrar när det gäller barnens svårigheter i skolmiljön. Ett nära 

samarbete mellan skola och hem kan enligt Isaksson med flera (2010) minska känslor av 

stigmatisering och ambivalens, känslor som det i mitt material inte talats om inom 

lagspelsdiskursen.  

Med utgångspunkt i socialkonstruktionism spelar historien eller tiden en viktig roll i 

konstruktionen (Sohlberg & Sohlberg, 2009). I mitt material blir det synligt genom att både 

lagspelsdiskursen och kampdiskursen har kopplingar till partnerskapsprincipen och 

isärhållandets princip som Eriksson (2004) skriver om. Båda dessa principer växte fram under 

1970- och 80-tal (Eriksson, 2004). Lagspelsdiskursen innehåller likheter med 

partnerskapsprincipen. Kärnan i principen, att täppa till glappet mellan skola och hem och 

avlägsna barriärer, stämmer väl överens med hur samverkan inom lagspelsdiskursen beskrivs 

av föräldrar. Lagspelsdiskursen svarar också mot Hargreaves (2001) råd om hur lärare kan 

minska distansen mellan skola och hem genom att i större utsträckning våga närma sig 

föräldrar som skapar oro hos dem i syfte att bygga mer produktiva relationer till dem. Skolan 

tar inom lagspelsdiskursen på olika sätt initiativ till samverkan med föräldrar; föräldrar bjuds 

in till samverkan med skolan och skolan tar initiativ till att möta föräldrar och barn både inom 

och utanför skolans arena. 
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Tidigare forskning har visat att samverkan mellan hem och skola är en stor framgångsfaktor, 

men att det inte alltid är något som är helt okomplicerat (Skolverket, 2009). I likhet med 

Skolinspektionens granskning (2014) visar mitt resultat att föräldrar till barn med 

autismspektrumtillstånd eller ADHD ofta beskriver att deras möte med skolan inte handlar om 

samverkan utan att de i flertalet fall får strida för att barnet ska få det stöd föräldrarna tycker 

att de har rätt till enligt skollagen. Samverkan präglas av kamp och finns inom 

kampdiskursen. Inom kampdiskursen beskriver föräldrar att det många gånger är de som tar 

initiativ till samverkan med skolan och det framstår som otydligt vem som har ansvaret för 

samverkan mellan skola och hem. Skollagen (2010:800) är dock tydlig med att skolan har 

skyldighet att samverka med vårdnadshavare och läroplanen (Lgr11) förtydligar detta uppdrag 

och att det för att uppfylla det krävs att skolans personal aktivt samspelar med 

vårdnadshavare. Kampdiskusen innehåller likheter med Erikssons (2004) isärhållandets 

princip där grunden är att skola och hem är två olika arenor för barnets fostran. Lärarnas 

ansvarsområde tydliggörs och föräldrar ses som vuxna resurser för barnets utveckling. 

Meningsskiljaktigheter ses som en vanligt förekommande del i samverkan då lärare och 

föräldrar har olika intressen i skolan (Eriksson, 2004).  

Socialkonstruktionismen utgår från att människor skapar verkligheten i mötet med den och 

genom det sätt på vilket de talar om den (Allwood & Erikson, 2010; Börjesson & Palmblad, 

2007; Sohlberg & Sohlberg, 2009). Genom sättet att tala om samverkan mellan hem och skola 

skapar föräldrar två diskurser. Den ena präglas av lagspel och den andra präglas av kamp. De 

slutsatser jag kan dra från mitt material är att inom lagspelsdiskursen beskrivs samverkan 

positivt och som något som ger resultat. Inom kampdiskursen beskrivs samverkan negativt, 

som energikrävande och som något som genererar fortsatt kamp då framgång uteblir. 

Lagspelsdiskursen framstår som något att föredra samtidigt som skolan hamnar i ett dilemma 

då den, som Eriksson (2004) beskriver i samband med isärhållandets princip, har i uppdrag att 

se till alla barn och föräldrarna har sitt eget barn att se till. Skolan behöver hitta vägar att 

kombinera detta; att se till alla barn och samtidigt bilda lag med föräldrar i samverkan kring 

enskilt barn. 
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6.2 Subjektspositioner i samverkan 

Föräldrar, pedagoger och skolledare får genom diskurserna olika subjektspositioner. Frigerio 

med flera (2013) menar att det mellan de viktiga vuxna som finns runt barn med 

uppmärksamhet- och aktivitetsreglerande svårigheter finns ett ömsesidigt skuldbeläggande.  

Mitt resultat visar en diskurs där de vuxna samverkar utan skuldbeläggande. Inom 

lagspelsdiskursen får föräldrarna en mer framskjuten roll som expert på sitt barn men också 

som en medspelare i laget. Pedagogerna framställs som kunskapssökande och som 

medspelare i laget. Skolledare har i diskursen positionen som lyhörd lagledare, överordnad 

övriga spelare. Föräldern som expert kan möjligtvis diskuteras ha en överordnad position 

genom sin kunskap men pedagogerna framställs i diskursen som experter när det gäller 

skolans verksamhet och alla spelare framställs som lika viktiga för att laget ska kunna nå sina 

mål. Föräldern som expert och som medspelare i laget kan kopplas till Erikssons (2009) studie 

där han beskriver tre strategier lärare använder för att skapa en god föräldrasamverkan varav 

den ena går ut på att positionera föräldern som någon som är intresserad av sitt barn och som 

vill ta ansvar för barnets skolgång. 

Resultatet visar också en diskurs där skuldbeläggandet finns med. Inom kampdiskursen 

skapas tre positioner för föräldrarna; som krigare, som uppgivna offer och som skyldiga till 

barnets svårigheter. Tidigare forskning har visat att föräldrar till barn med uppförande-, 

känslomässiga eller sociala svårigheter oftare beläggs med skuld från skolans sida och att 

dessa föräldrar oftare upplevde en känsla av skuld än föräldrar till barn med andra svårigheter 

(Andersson, 2003; Broomhead, 2013). Föräldrarna å sin sida skuldbelägger pedagoger genom 

att ge dem ansvar för barnens svårigheter i skolan och för att de inte vidareutvecklar sin 

kunskap kring barn med sociala svårigheter (Frigerio et al., 2013). Detta stämmer inte helt 

överens med min studie. Materialet vittnar om att föräldrar inom kampdiskursen skuldbeläggs 

såtillvida att de görs ansvariga för att komma med lösningar till barnens beteendesvårigheter 

och att de ibland skuldbeläggs genom att det framstår som att svårigheterna finns i hemmet 

och inte i skolan. Det finns däremot inte exempel på situationer där föräldrarna skuldbelägger 

pedagoger för att genom sitt sätt att undervisa och innehåll i undervisningen orsaka barnets 

svårigheter i skolan. Föräldrarna förmedlar att de är medvetna om att barnets svårigheter gör 

sig gällande i olika situationer. Detta kan grunda sig i att det i undersökningen endast 

inkluderats föräldrar till barn med funktionsnedsättningar där det sannolikt finns utredningar 
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bakom. Enligt de olika diagnoskriterierna till autismspektrumtillstånd och ADHD ska 

svårigheterna finnas i olika miljöer. Det finns en tendens i materialet att uttrycka att lärarna 

gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har. Det är positivt att föräldrar genom att inte 

skuldbelägga pedagogerna uttrycker att de har förtroende för pedagogernas professionalism 

när det gäller att undervisa; hur och om vad.  

Till skillnad mot det som framkommit i den tidigare forskning jag tagit del av lägger föräldrar 

stor skuld mot skolledaren som är den som beslutar om vilket stöd barnet ska få i skolan. 

Skolledaren positioneras som enväldig. Skolan (pedagoger och skolledare tillsammans) 

skuldbeläggs av föräldrar för att vara ointresserade av att ta till sig kunskap om barnet och för 

att ha för lite kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samtidigt som de fattar 

beslut som strider mot föräldrars kunskap om barnet och även mot råd från tidigare personal 

och sjukvårdens experter. Detta svarar mot subjektspositioneringarna skolan som ointresserad 

av att ta till sig kunskap och skolan som självutnämnd expert som framkommer i materialet.  

Skuldbeläggandet leder till att frågor om makt, moral och följsamhet blir centrala (Frigerio et 

al., 2013). Järvinen (2013) lyfter pastoralmakt som ett begrepp med anknytning till Foucault. 

Pastoralmakt kopplas idag till professioner som arbetar med att se till medborgarnas hälsa och 

livskvalitet. Dessa finns till exempel inom skolan. Journaler och protokoll är viktiga redskap 

för pastoralmakten. De bidrar till att konstruera ”klienten” som den som behöver hjälp, 

uppfostran och behandling. Genom dessa redskap definieras klienten som hjälpbehövande och 

den yrkesprofessionella som den som kan erbjuda hjälp och stöd. Att kategorisera och 

differentiera och i det knyta differentieringen till förklaringsmodeller, målsättingar och 

uppsättningar av åtgärder handlar om pastoralmakt (Järvinen, 2013). Föräldrar inom 

kampdiskursen skapar bilden av att många möten går ut på att skapa och följa upp 

åtgärdsprogram som egentligen består av tomma ord. En aktivitet som jag tänker kan knytas 

till pastoralmakten där åtgärdsprogram utgör dokumentation av individens stödbehov och de 

åtgärder som ska sättas in för att komma till rätta med svårigheterna. Skolan gör det den ska 

genom dokumentation där individen genom kartläggningar och åtgärdsprogram konstrueras 

som bärare av svårigheterna och pedagogerna de som står för hjälpen. Åtgärdsprogram som 

skrivs framstår i narrativerna som dokumentation som skolan för utan ett för föräldrarna 

relevant innehåll då de inte svarar mot barnets, av föräldrar, upplevda stödbehov. 
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Socialt arbete handlar, förutom om hjälp och stöd, om kontroll och makt. Möten mellan en 

klient, till exempel förälder eller elev, och systemet, till exempel skolan, innebär att två 

ojämlika parter möts. Läraren har skolsystemet och dess rutiner, regler och resurser i ryggen 

medan föräldern måste följa dessa regler och rutiner utan att egentligen kunna påverka dem.  

Skolpersonal är en förmedlande yrkesgrupp som representerar välfärdsstaten och som 

verkställer modern pastoralmakt och symbolisk makt (Järvinen, 2013). Maktfördelningen 

inom kampdiskursen är ojämlik och resulterar ibland i ett ömsesidigt skuldbeläggande mellan 

skola och hem. Skuldbeläggande genom att flytta ansvaret från sig själv till någon annan blir 

enligt Frigerio med flera (2013) ett sätt att hävda sig när maktförhållandena är ojämlika.  

6.3 Förändringspotential i samverkan 

Tidigare forskning har visat att familjen påverkas starkt av hur barnen har det i skolan 

(Andersson, 2003). När ett barn mår dåligt i skolan för det med sig att en hel familj påverkas. 

Det lägger ytterligare tyngd vid hur viktigt det är att skolan lyckas möta barn på ett sätt så att 

de mår bra i skolan. När det gäller barn med funktionsnedsättningar mår de bra när de får 

adekvat stöd utifrån den bild som målas upp i föräldrarnas berättelser i mitt material.  

När det gäller kampdiskursen är förändringspotentialen negativ då samverkan är präglad av 

känslor av strid, uppgivenhet och otillräcklighet hos både föräldrar och personal. Bristen på 

jämlikhet, kunskap hos pedagoger och skolledning, tilltro, samförstånd och lyhördhet framstår 

som hinder för att samverkan ska leda till förändring. Lösningar som inte fungerar förstärker 

dessutom den kamp som föräldrarna framställer. Skolan behöver bli bättre på att möta 

föräldrarnas önskemål om stöd med pedagogiska argument och förklaringar om det är så att 

skolan bedömer att det efterfrågade stödet inte behövs. Detta på ett sätt som kan accepteras 

och förstås av föräldrar så att de också kan skriva under på det arbete som bedrivs. Ekonomin 

kommer troligen alltid vara ett dilemma som sätter gränser för skolans verksamhet.  

Ekonomiska argument skapar i materialet dock oro och otrygghet hos föräldrarna och ger 

bränsle till den kamp de förmedlar att de måste föra för sitt barn. 

Lagspelsdiskursen framstår i materialet som motvikt till kampdiskursen och dess utryck för 

både pastoralmakt och symbolisk makt. Materialet visar att lagspelsdiskursen innebär en god 

förändringspotential. Det som inom lagspelsdiskursen skapar goda förutsättningar till 

förändring handlar om jämlikhet i relationerna, engagemang, lyhördhet, frihet från prestige, 

ömsesidighet och lösningsfokus där parterna i samverkan är överens om vad som är barnets 
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bästa. I det arbetet finns en frihet från skuldbeläggande och ingen spelare i laget ifrågasätts av 

någon annan.  

Då barn med funktionsnedsättningar inte är en homogen grupp blir det viktigt att de vuxna 

runt barnet är flexibla och att samverkan fungerar mellan hem och skola (Broberg et al., 2003; 

Brodin, 2008; Gillberg, 2003; Skolinspektionen, 2014). Genom samverkan ökar 

förutsättningarna för att hitta lösningar som både hem och skola är beredda att prova 

(Skolverket, 2009). Tidigare forskning har visat på strategier som skapar en god 

föräldrasamverkan (Erikson, 2009) och att samverkan upplevs effektivare då skolan tar 

initiativ till kontakter med hemmet än tvärtom (Westergård & Galloway, 2010). Detta kan 

kopplas till lagspelsdiskursen som den framstår i mitt material.  

Broomhead (2008) trycker på behovet av att skifta fokus från att skuldbelägga till att utveckla 

positiva relationer mellan hem och skola och gemensamt arbeta för att stötta barnens behov av 

stöd. Ett sätt att ta sig ifrån skuldbeläggandet är att pedagoger reflekterar kring sin egen 

undervisning, miljön och vilka strategier de använder sig av. Reflektioner kring detta kan 

påverka beteendet hos alla barn, inte bara de med uppförande-, känslomässiga eller sociala 

svårigheter (Broomhead, 2008). Reflekterandet kring den egna verksamheten finns med som 

en del i lagspelsdiskursen där spelarna tillsammans diskuterar och reflekterar kring vad som 

fungerar och vad som inte fungerar. Inom diskursen förändras och tillrättaläggs successivt det 

som behöver förändras eller på något sätt anpassas. Genom att reflektera kring undervisning, 

miljö och strategier och koppla det till kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder och 

bemötandestrategier i samband med dessa tänker jag, i likhet med Broomhead (2008), att 

skolan kan komma att förändra beteendet hos flera barn än de med funktionsnedsättningar. 

Jag tänker också att ett reflekterande där skolledaren är en del och som når föräldrarna 

signalerar ödmjukhet, engagemang och vilja att hitta lösningar som i sig kan bidra till att hos 

föräldrar skapa känslan av att bli lyssnad på. 

I den bild som målas upp i materialet talas det inte inom någon av diskurserna om barnets 

delaktighet i samverkan. Enligt Salamancadeklarationen har barn med funktionsnedsättning 

rätt att så långt det är möjligt vara med och förmedla sina önskemål och åsikter när det gäller 

deras utbildning (Svenska Unescorådet, 2006). Skollagen föreskriver att både elev och 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet kring att utarbeta åtgärdsprogram (Skollag 

2010:800). Att det inte talas om barnets delaktighet behöver i och för sig inte innebära att 
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barnets röst inte blir hörd då det kan ske på olika sätt, men materialet beskriver situationer där 

barn valt att inte delta utan att man då arbetat för att hitta alternativa sätt för barnet att få göra 

sin röst hörd. Eftersom samverkan mellan hem och skola bör ske i syfte att hitta fungerande 

lösningar och strategier så att barnet får det så bra som möjligt i skolan och når de mål som 

ska uppnås anser jag att det är viktigt att skolan anstränger sig extra och är flexibla i arbetet 

för dessa barns möjlighet att höras och påverka det som sker kring dem. Skolverket (2009) 

poängterar att det är i samverkan förutsättningarna ökar för att hitta lösningar som alla 

inblandade är beredda att prova. 

I materialet framkommer olika subjektspositioner för föräldrar, pedagoger och skolledning 

beroende på vilken diskurs de befinner sig i när de samverkar. Specialpedagogen nämns som 

deltagare i samverkansmöten med flera professioner inblandade och vid upprättande och 

uppföljning av åtgärdsprogram. Något övrigt framkommer inte kring specialpedagogens 

medverkan i den samverkan som bedrivs. Detta tolkar jag som ett observandum då det i 

examensordningen för specialpedagoger står att specialpedagogen ska fungera som en 

kvalificerad samtalspartner, inte bara i mötet med kollegor utan även i mötet med föräldrar 

och andra berörda (SFS 2007:638). När föräldrarna inte talar om specialpedagogen tänker jag 

att specialpedagogen inte heller varit en kvalificerad samtalspartner till föräldrarna. Det 

väcker hos mig funderingar om specialpedagogens roll i samverkan mellan hem och skola. Ett 

sätt att nå längre i samverkan kan vara att i större utsträckning utnyttja specialpedagogens 

kompetens som samtalspartner för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar.  

Specialpedagoger har dokumenterad kunskap och förståelse inom specialpedagogik och en 

värderingsförmåga och ett förhållningssätt som innebär att de i sitt arbete ska visa insikt om 

vikten av lagarbete och samverkan samt förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare 

kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens (SFS 2007:638). Det motsvarar i mångt 

och mycket det föräldrar inom kampdiskursen förmedlar att de saknar i mötet med pedagoger 

och skolledning. 

I åtgärdsprogrammen dokumenteras insatta åtgärder och i utvärderingen dokumenteras hur de 

har fungerat (Skolverket, 2014a). Min erfarenhet är att vid möten med föräldrar kan det också 

vara så att överenskommelser görs om vem som gör vad till nästa möte och mål för arbetet på 

kortare och längre sikt som inte ryms inom ramen för ett åtgärdsprogram. I narrativerna 

utesluts den typen av dokumentation. Den dokumentationen tänker jag kan vara en väg att 

förtydliga hur arbetet går framåt, alternativt kan den göra tydligt om arbetet står och stampar 
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och att omtag behöver göras eller att länken brister någonstans och att överenskommet arbete 

inte blir genomfört. 

6.4  Förslag på användning av studien och vidare forskning   

Studien kan utgöra underlag för kunskap och reflektion genom att lärare, speciallärare, 

specialpedagoger och rektorer både aktiva och under utbildning kan använda den för att 

inhämta kunskap om hur föräldrar talar om samverkan mellan hem och skola. Den kan också 

utgöra underlag för att tillsammans diskutera och reflektera kring rådande diskurser och 

möjligheter till förändring på olika nivåer.  

När det gäller vidare forskning skulle det vara intressant att titta vidare på specialpedagogens 

roll i samverkan mellan hem och skola kring barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar samt om och hur skolor utnyttjar specialpedagogers kompetens som 

kvalificerad samtalspartner även till föräldrar. Detta då specialpedagoger utifrån 

examensordningen (SFS 2007:638) har den kunskap föräldrar beskriver att pedagoger och 

skolledare saknar.  

Det skulle utifrån de olika diskurserna också vara intressant att titta vidare på kopplingen till 

skolledarens betydelse för vilka diskurser som råder i samverkan mellan hem och skola. 

Skolledaren har genom sitt mandat som ledare möjlighet att påverka den kultur som råder på 

en skola. Kopplat till detta kan det vara av intresse att undersöka berättelser om samverkan 

mellan hem och skola hos rektor, personal och föräldrar för att se om berättelserna konstruerar 

samstämmiga diskurser. 

Med tanke på att barnens delaktighet i samverkan inte lyftes i materialet skulle det också vara 

intressant att titta vidare på hur skolor arbetar med att göra elever med funktionsnedsättningar 

delaktiga och hur dessa elever ser på sin möjlighet att påverka sin skolsituation.  
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