
   
 

   
 

 

 
 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation  
 
 

 

Hur skola och hem kan mötas i samverkan 
En småskalig kvalitativ studie om positiva samverkansfaktorer 

 
 
 

Sandra Krantz och Ulrika Möller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Självständigt arbete i specialpedagogik-specialpedagog      Handledare: 
Avancerad nivå     Ulrika Larsdotter Bodin 
15 högskolepoäng 
                                                                                                                   
Vårterminen 2019    Examinator:       
     Tina Hellblom-Thibblin                               
       
 
 
  



   
 

   
 

Mälardalens Högskola 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
 
SQA111, Självständigt arbete i specialpedagogisk – specialpedagog, 15 hp 
 
 
Författare: Sandra Krantz och Ulrika Möller 
 
Titel: Hur skola och hem kan mötas i samverkan. En småskalig kvalitativ studie om positiva 
samverkansfaktorer 
 
Vårterminen 2019                                                                   Antal Sidor: 40 
 
Sammanfattning 
Detta självständiga arbete har en kvalitativ forskningsansats som berör samverkan mellan 
skola och hem. Samverkan är ett aktuellt och viktigt inslag i skolans kontext vilket skollag, 
styrdokument samt forskning berör. Syftet i föreliggande självständiga arbete är att undersöka 
och beskriva samverkansfaktorer, med fokus på goda samverkansfaktorer mellan skola och 
hem, vilket belyses ur fem specialpedagogers samt ur fem vårdnadshavares perspektiv. För att 
svara på studiens syfte och frågeställningar har semistrukturerade intervjuer använts som 
datainsamlingsmetod. Datainsamling skedde under en begränsad tidsperiod där materialet 
systematiskt transkriberades och kodades. Den teoretiska utgångspunkten vilar 
i systemteoretiska tankegångar, Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samt 
Antonovskys tankar om delaktighet samt KASAM. Resultatet redovisas med utgångspunkt i 
det självständiga arbetets syfte och frågeställningar genom de teman som framträdde under 
analysarbetet. Genom teman synliggörs hur goda samverkansfaktorer beskrivs, vilka hinder 
parterna kan uppleva i samverkansarbetet samt hur specialpedagogen arbetar för att en god 
samverkan mellan skolan och hemmet ska komma till stånd. I studien framkommer en 
samstämmighet i vad som är grunden för god samverkan. Det handlar om lyssnade, tydliga 
ramar för kommunikation, både i det direkta samtalet men även i strukturer inom skolan och 
mellan skola och hem dvs hur kommunikationen och därmed samverkan ska upprätthållas. 
God samverkan utgör en skyddsfaktor mellan parterna vilket slutligen bidrar till skolframgång 
för eleven, vilket är målet med att samverkan sker från första början. 
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Förord 
 
Tre års studier är snart tillända. Studietiden har stundtals varit utmanande men främst 
stimulerande och utvecklande på väg till vår blivande yrkesroll, specialpedagog. Stöttning från 
den närmaste familjen och andra i vår närhet har varit avgörande för att genomföra utbildningen 
från start till mål. Ni vet vilka ni är, tack till Er alla!  
Vi vill särskilt uppmärksamma vår handledare Ulrika Larsdotter Bodin som varit vår lärare, 
mentor och handledare, under kursen och slutligen i vårt självständiga arbete. Utan varma, 
kloka ord och skicklig vägledning samt handledning under processen hade vårt arbete inte haft 
en grund att stå på. Till dig Ulrika, vill vi rikta vårt innerliga tack för att du varit den som fört 
oss framåt! Vi kommer att sakna våra samtal.  
Studien hade inte varit möjlig att genomföra om vi inte fått ta del av rösterna från våra 
informanter. Vi har fått tillgång till kloka tankar, erfarenheter, kunskaper, reflektioner och 
ibland känslosamma berättelser som berört oss mycket. Utan Er alla hade vi inte kunnat 
genomföra detta. Tack för att Ni hjälpt oss att belysa ett viktigt fenomen i skolan som påverkar 
så många inblandade!  
Slutligen vill vi även tacka våra underbara studiekamrater. I tre år har vi delat det mesta och vi 
tänker tillbaka på dessa år med värme och glädje. Lycka till i Er kommande gärning som 
specialpedagoger, ett mycket bra yrkesval anser vi. 
 

Sandra Krantz och Ulrika Möller  
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1. Inledning 
Detta självständiga arbete berör samverkan mellan skola och hem. Samverkan kan ses som ett 
komplext begrepp. Kooperation, allians, medverkan, koalition, samspel, samordning och 
samarbete är alla synonymer till begreppet. Samverkan mellan skola och hem sker på 
regelbunden basis. I skolan finns flera plattformar där samverkan är central. Olika forum och 
strukturer finns när det gäller samverkan t ex utvecklingssamtal, föräldramöten eller 
planerings- och uppföljningsmöten där olika anpassningar och stöd diskuteras mellan skola 
och hem. Som yrkesverksamma inom skolan har vi stött på hur komplex samverkan mellan 
skola och hem kan vara och har sett att då samverkan fungerar så leder detta till positiv 
utveckling för eleven i skolan, både vad gäller akademiska och sociala färdigheter. 

Uhr (2011), som forskat kring samverkan, menar att samverkan är ett mångfacetterat 
begrepp där samspel och interaktion mellan olika parter och resurser skrivs fram på olika sätt. 
Att samverkan ska ske med hemmet är ålagt skolan genom de beslut som politiker fattat och 
som skrivs fram i skolans styrdokument. I skolan finns många olika yrkeskategorier som 
samsas under samma tak och därtill ska samverkan ske mellan skolan och hemmet. Resurser 
är ofta något som avhandlas i samtal kring samverkan, där samverkan i sig ska förebygga att 
resurser slösas eller används på ett felaktigt sätt (Danermark, 2000). I det komplexa samhälle 
vi lever i idag revideras styrdokument i snabb takt, idealen växlar och kommunikationsvägar 
förändras. Att enas om en standardisering av begreppet, där olika aktörer utifrån egna behov 
och perspektiv gör en tolkning av begreppet samverkan verkar näst intill omöjligt att få till. 
Dock påpekar Uhr (2011) att vissa beröringspunkter kan finnas trots begreppets olika 
innebörd för olika personer och situationer. I skolans värld beskrivs samverkan av Johansson 
och Wahlberg Orving (1993) som ett fält där undervisning och fostran möts i ett ständigt 
pågående samspel mellan människa och miljö. Samverkan kan enligt Danermark (2000) ses 
som mer än det samarbete som vanligen och dagligen förekommer: 

Att samverka däremot innebär att man tillsammans med andra, ofta personer med annan 
utbildning, och som är styrda av andra regelsystem och i annan organisatorisk position, 
arbetar mot ett gemensamt mål. Samverka är alltså medvetna målinriktade handlingar som 
utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem 
och syfte.” (Danermark, 2000, s.15)  

Samverkan är ett aktuellt och viktigt inslag i skolans kontext. Skolverket (2011) betonar att all 
skolpersonal ska samverka med vårdnadshavarna för att gemensamt kunna bidra till att 
utveckla skolans verksamhet och dess innehåll och på så sätt verka för att eleverna i skolan 
ges goda förutsättningar för lärande och utveckling. Detta har fått oss att fundera över vad det 
är som gör att samverkan fungerar och hur vi kan bidra till att lyfta de positiva delarna av 
samverkan mellan skola och hem. “Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; 
varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela” skrev teologen och poeten John 
Donne för snart 400 år sedan. Vi tar dessa ord med oss då det för våra tankar till begreppet 
samverkan, vars innebörd är att man lär och utvecklas i samspel med andra. I detta 
självständiga arbete riktas blicken mot vad som kan betraktas som god samverkan och hur 
denna beskrivs av specialpedagoger och vårdnadshavare samt hur man tillsammans kan arbeta 
för att elevens skolgång ska bli lyckad. 
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2. Bakgrund 
Under detta avsnitt delges hur samverkan i skolan sett ut i ett historiskt perspektiv där läsaren 
får en inblick i forskning som tidigare presenterats. För att visa den betydelse samverkan har i 
skolans kontext, har valda delar ur olika styrdokument förts fram för att kunna fånga upp hur 
det skrivs fram samt hur man bör arbeta kring det i skolans kontext. Inledningsvis förtydligas 
de begrepp som frekvent förekommer i det självständiga arbetet för att förtydliga vad 
begreppen innefattar samt hur dessa används i texten. Begreppen som förtydligas är 
samverkan, barn/elev samt vårdnadshavare. 

2.1 Förtydligande av begrepp i texten 
Erikson (2004) problematiserar att begrepp kan ha olika definitioner: Han menar att det 
bevisar och ger uttryck för att olika sociala grupper för en slags kamp om begreppets 
innebörd. För att påvisa en skillnad mellan olika begrepp som används i detta självständiga 
arbete förtydligas dessa nedan så att det tydligt framgår hur de används i denna text. 
Begreppen samverkan, barn/elev samt vårdnadshavare kommer härmed att förtydligas. 

Samverkan  
Samverkan är ett svårdefinierat begrepp som forskare beskriver på olika sätt. I detta 
självständiga arbete har vi tagit del av forskning där samverkan tillskrivs flera betydelser 
(Danermark, 2000; Erikson, 2004, 2013; Johansson & Wahlberg Orving, 1993; Uhr, 2011). I 
denna text avser uttrycket samverkan att man både arbetar för att utveckla ett samarbete 
mellan parterna, i det här fallet skola och hem, samtidigt som man arbetar för en förbättrad 
skolsituation kunskapsmässigt och socialt för eleven inom skolans organisation och kontext. I 
samverkan ryms den kommunikation som sker samt de relationer man skapar och underhåller.  

Barn och elev  
Begreppen barn och elev skiljs åt med innebörden att barn används i hänseendet hemmet eller 
i den relation som finns med vårdnadshavarna. Elev används i skolans kontext och betecknar 
relation till skolans personal eller inom skolarbetet. 

Vårdnadshavare  
I våra styrdokument används både föräldrar och vårdnadshavare som begrepp då det gäller 
samverkan med hemmet. Dessa används dock inte slumpmässigt. Enligt föräldrabalken (SFS 
1949:381) är vårdnadshavaren i juridisk mening den som har den lagliga rätten att bestämma 
över de förhållanden som är personliga för barnet, men detta innebär inte per automatik att 
vårdnadshavaren är barnets förälder. Om man ser till begreppet förälder så ges en förälder 
enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011), viss rätt att ta del av barnets skolarbete t ex gällande 
kunskapsutveckling, men jämställs i övrigt med vilken annan utomstående person som helst. 
Då elever ibland inte har sin förälder som vårdnadshavare av olika skäl vill vi därför 
förtydliga användandet av begreppet i texten för att undvika otydlighet. I studien används 
begreppet vårdnadshavare för att förtydliga att vi avser den part som har laglig rätt att ta 
beslut gällande barnet i skolan. 

2.2 Samverkan ur ett historiskt perspektiv 
Behovet av samverkan uppkommer då olika former av interaktion eller samspel sker. 
Samverkan har varit en del av skolsystemet i olika omfattning sedan införandet av en 
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obligatorisk skola i Sverige, vilket medförde att skolan fick ett ansvar för barnens 
undervisning och fostran. Redan i tidiga utredningar gällande skolan från 1940-talet och 
framåt synliggör Johansson och Wahlberg Orving (1993) brister och problematik kring 
samverkan mellan skola och hem. Vikten av att hitta samverkansformer mellan skola och hem 
diskuteras då brister i kontakten mellan parterna påvisats. Före 1960-talet fanns ingen 
samverkan mellan skola och hem i någon högre utsträckning. Under 1960- och 1970-talet 
skrivs föräldrarnas1 ansvar och involvering fram i skolans läroplaner och de får ett ansvar att 
förmedla det som kan påverka barnens skolarbete, huvudansvaret för kontakt är dock 
fortfarande skolans. Utredningar gjorda på senare delen av 1900-talet betonar det 
gemensamma intresset för barnen mellan skola och hem, men skolan och pedagogerna 
tillskrivs huvudansvaret för kontakten för elevernas situation i skolans kontext (Erikson, 
2004; Johansson & Wahlberg Orving, 1993). Hur skolan som institution förändrades på under 
1980-talet och 1990-talet beskrivs av Tallberg Broman (2009) som menar att det under denna 
period skrivs fram i läroplanerna att hemmet ska vara delaktig i skolans arbete. En 
gränsdragning mellan skola och hem som tidigare funnits luckras därmed upp. Vidare menar 
hon att föräldrarnas delaktighet i skolan påverkar barnens inflytande och det demokratiska 
inslaget för eleverna ökar. Erikson (2004) hävdar att då olika aspekter förändrats under åren 
gällande relationen mellan skola och hem så har denna förstärkts, men även blivit mer 
komplicerad. Detta har bidragit till att relationen mellan de båda, ur ett demokratiskt 
perspektiv, blivit mer central, betydelsefull och kan liknas vid ett partnerskap. 

Erikson (2004) beskriver att den pedagogiska forskningen har placerat sig till stor del i en 
tradition av isärhållande mellan skola och hem men som från slutet av 1990-talet allt mer 
luckras upp då man ser bilden som mer komplex likt det Tallberg Broman (2009) lyfter under 
samma tidsperiod. Erikson beskriver att ett överskuggande samt övergripande motiv gällande 
forskning om relationer mellan skola och hem vuxit fram kring att tät och nära samverkan 
ständigt ligger i fokus. Med det menar han att forskningen blivit normativ och vill därför lyfta 
att flera delar än relationen kan lyftas till diskussion gällande den komplexa samverkan som 
sker mellan skola och hem. Detta förklaras i fyra olika principer där Erikson försöker belysa 
aspekter och begrepp kring detta fenomen men samtidigt renodlat drag som är specifika för 
vardera principen: Isärhållandets princip, där det isärhållande draget mellan skola och hem 
beaktas och där de olika områdena särskiljs. Historiskt sett var denna rådande under en lång 
period i Sverige och kom att utmanas av partnerskapsprincipen som växer som mest fram från 
1940-talet till 1970-talet. Partnerskapsprincipen, framhåller att ett gemensamt ansvar för 
barnets utveckling delas av skola och hem, där samverkan mellan de båda ses som viktig och 
den princip vilken Erikson menar kommit att bli mer och mer synlig i skolans kontext de 
senaste decennierna. Brukarinflytandeprincipen, börjar växa fram under 1970-talet då 
utbildningen genomgick politiska reformer. Vårdnadshavare ses som en deltagande rådgivare, 
som en ledamot eller representant i olika organ som påverkar skolan. På 1980-talet blir 
valfrihetsprincipen mer rådande då vårdnadshavarna ges rätten att välja skola till sina barn. 
Principerna kan verka samtidigt på olika plan i relationen mellan skola och hem, speciellt från 
1980-talet och framåt. Detta bidrar till att det kan se väldigt olika ut i skolornas kontext.  

                                                
1 I forskning hänvisad till Johansson och Wahlberg Orving (1993) används begreppet föräldrar och inte 
vårdnadshavare. Vårdnadshavare som begrepp används i övrigt under studien. 
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2.3 Styrdokument som berör samverkan 
Begreppet samverkan nämns i flera styrdokument där det betonas att skola och hem har en 
skyldighet att samverka för elevens bästa. Skolan har ett huvudansvar men även 
vårdnadshavarna ska bidra till att samverkan kan ske. I skollagens första kapitel, 4§ (Skollag 
2010:800), skrivs fram att den utbildning som skolan ger innebär att en samverkan med 
hemmen måste ske för att främja barnens utveckling syftet att bidra till att barnen blir 
ansvarskännande, kompetenta samt aktiva medborgare och individer i samhället. I Lgr 
11(Skolverket, 2011) finns riktlinjer som berör att man ska samverka, det står däremot inget 
om hur detta ska gå till. I Lgr 11 skrivs det gemensamma arbetet mellan skola och hem fram 
och förtydligar skolans uppdrag: 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska 
präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i 
djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, 
språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med 
hemmen. 

I Lgr 11 beskrivs att skolans övergripande mål i samverkan med vårdnadshavarna ska vara att 
skapa så goda möjligheter som möjligt för att eleverna ska kunna ha goda förutsättningar för 
utveckling och lärande. Lärarna har en skyldighet att samverka med föräldrarna både genom 
att ge information till vårdnadshavarna kring kunskapsutveckling och trivsel men även 
inhämta information gällande den personliga situationen för eleven. I detta arbete är skolans 
personal ålagda att visa respekt för elevens integritet. Hur detta arbete skall utföras tolkas av 
skolledning och personal i skolan vilket gör att uttolkningar kommer att skilja sig åt i den 
lokala praktikens kontext. Ett komplext begrepp som samverkan får därför svårt att vara 
nationellt eller lokalt likvärdigt då det som bestäms på samhällsnivå sätter riktlinjer för hur 
samverkan ska utföras på skolnivå.  

2.4 Tidigare forskning  
Erikson (2004) synliggör att forskning som bedrivs inom ämnet samverkan kommer att 
påverkas av det område inom vilket forskaren är verksam, då skolan har studerats ur flera 
perspektiv än det pedagogiska. Forskare som i studier tittar närmare på förhållandet mellan 
skola och hem kan därför se relationen ur ett psykologiskt, socialt eller ekonomiskt 
perspektiv, vilket i slutändan påverkar slutresultatet. Att mötas ur olika perspektiv kan, enligt 
Danermark (2000), vara stimulerande gällande hur problematik kan bemötas och där olika 
perspektiv berikar varandra, men likväl kan man hamna i en kamp om vems perspektiv som 
främst ska gälla.  

Samverkan mellan skola och hem påverkas av det omgivande samhället, politiska beslut 
och reformer (Danermark, 2000; Erikson, 2004; Johansson & Wahlberg Orving, 1993). I 
forskning som lyfts av Collier, Keefe och Hirrel (2015) riktas blicken även mot det 
omgivande samhället och inte endast mot hur samverkan sker mellan skola och hem. Där lyfts 
röster som menar att de olika system som finns kring individen och som överlappar varandra 
också ges ansvar för att erbjuda trygghet och stötta familjerna. I dessa fall ser forskarna ett 
gemensamt ansvar som delas mellan skolan, hemmet och det närliggande samhället, likt det 
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Matson (2017) beskriver sker då samverkan ska ses ur ett holistiskt perspektiv. För att kunna 
etablera samverkan menar Danermark (2000) att det holistiska perspektivet är av stor vikt för 
det verkar berikande i arbetet med människor. Johansson & Wahlberg Orving (1993) pekar på 
rådande sociala och ekonomiska strukturer som finns, den styrande ideologin, politiskt styre i 
samhället samt olika reformer är delar som påverkar det dagliga arbetet i skolan och menar att 
det kan vara problematiskt. Historiskt sett har inte alltid politiska beslut och målsättningar 
som ställs på skolan varit i balans med hur verkligheten på skolorna ser ut. Snabba 
förändringar i samhället kan orsaka en obalans i systemet, vilket vi kan se i dagens skola, där 
olika läroplaner och reformer som kommit under senare år gjort att läraryrket varit under stor 
förändring. Detta i sin tur påverkar såväl skolans praktik som föräldrarnas roll och därmed 
den samverkan som ska komma till stånd. Johansson och Wahlberg Orving (1993) lyfter även 
och problematiserar att de styrande dokumenten i skolan kan vara tolkningsbara och därmed 
svåra att uttolka i skolsystemets olika nivåer, från det omgivande samhället, genom politiska 
beslut, skollag och läroplan till den lokala skolans kontext. Detta leder till att det blir svårt att 
veta hur man ska agera i skolans praktik. Då samverkan kan ses ur många olika perspektiv 
menar de att det på grund av detta uppstår svårigheter i det lokala arbetet. I skolan ryms 
dessutom många olika yrkeskategorier under samma tak, som på olika sätt ska samverka med 
hemmet. Detta blir ytterligare en parameter som bidrar till att komplexiteten ökar, vilket 
medför ökade krav på en fungerande samverkan (Erikson, 2004; Danermark, 2000).  

2.4.1 Utmaningar i samverkan 
Utmaningar som kan uppstå i samverkan mellan skola och hem kan vara brist på 
samstämmighet och avsaknad av överensstämmande värderingar, vilket lyfts av flera forskare 
som ett hinder i samverkansarbetet mellan skola och hem (Collier, Keefe & Hirrel; Erikson, 
2013, 2004; 2015; Lawrence Lightfoot, 1981; Kalin & Šteh, 2011; Koch, 2016; Laluvein, 
2010; Nowell & Salem, 2007; Schultz, 2016; Tallberg Broman, 2009; Thornberg, 2009). 
Erikson (2013) beskriver hur samverkan mellan parterna kan bjuda på utmaningar, då 
vårdnadshavare och lärare har olika uppdrag och roller i fostran av barnet. Dessa kan skapa 
spänningar i samverkan. Vårdnadshavarna har sitt barns behov i främsta rummet, medan 
läraren har en hel grupps bästa i åtanke. Vårdnadshavarna har en betydande roll i att 
tillgodogöra barnets primära behov och genom omsorg föra in barnet i en kulturell praktik. 
Läraren har uppdraget att förmedla läroplanen och förbereda barnet till att bli en god och 
fungerande samhällsmedborgare. Barnet vandrar mellan hemmets privata arena som ska 
tillgodogöra barnets primära behov, till skolans offentliga arena, som präglas av social och 
intellektuell utveckling. Erikson (2004) beskriver även att hinder kan uppstå i samverkan 
mellan skola och vårdnadshavare, på grund av meningsskiljaktigheter, 
kommunikationsproblematik eller hinder som kan vara attitydmässiga eller ekonomiska. 
Lawrence Lightfoot (1981) pekar på skillnader gällande interaktionen i familjen och den som 
sker i skolan. Interaktionen i familjen grundas på deltagarnas nära band mellan individerna 
och där man underförstått delar syn på de rättigheter och plikter man har mot varandra. I 
skolan grundas interaktionen på relationer som är definierade efter hur deltagarna ser dem 
men även på individens status. Individen uppfattas därför på olika sätt beroende på i vilket 
sammanhang och vilken arena hon befinner sig. Kontrasten mellan de primära relationerna 
inom familjen kontra de sekundära relationerna i skolan kan bidra till svårigheter då de 
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överlappar varandra och kan vara en bidragande orsak till att skolan och hemmet inte har en 
gemensam plattform att stå på. Lawrence Lightfoot (1981) pekar därför på att några av 
svårigheterna som finns mellan skola och hem vilar i de strukturella egenskaper och kulturella 
ändamål som skiljer dem åt. Samverkan kring människor blir speciell eftersom objektet är ett 
levande väsen. I skolan finns många olika ingångar till hur problematik möts och hanteras då 
olika yrkeskategorier samverkar tillsammans och med vårdnadshavare utifrån olika 
perspektiv. Sättet att handskas med problematik ser därför olika ut, vilket påverkar 
samverkansprocessen och kommer att handla om hur väl detta hanteras. I en studie som 
undersöker olika sammanhang där pedagoger och vårdnadshavare fattar beslut kring elever i 
behov av särskilt stöd beskriver Laluvein (2010) hur samverkan kan se ut då elever stöter på 
svårigheter av olika slag i skolan. Ett problematiskt område inom den samverkan mellan skola 
och hem som lyfts är att oenighet kan uppstå då det finns olika sorters kunskaper om barnet. 
Thornberg (2009) menar även att rena professionskulturella hinder kan uppstå till exempel 
gällande de mål som sätts upp i det gemensamma arbetet mellan skola och hem. Det kan 
handla om bristande förståelse eller okunskap gällande skolans kultur och kontext, vilket kan 
medföra att samverkan påverkas.  

2.4.2 Kommunikation och relationer i samverkan 
Vinsten av god kommunikation belyses av flera (Collier, Keefe & Hirrel, 2015; Erikson, 
2004, 2013; Koch, 2016; Matson, 2017; Nilsson, 2008; Nowell & Salem 2007) för att 
samverkan ska fungera bra. Här lyfts särskilt kommunikation och dialog fram som en viktig 
del i samverkansarbete. Erikson (2004) menar att tydlig kommunikation kan påverka att en 
god relation skapas med vårdnadshavarna. Koch (2016) pekar på flera studier som skriver 
fram kommunikation som en viktig del i att kunna skapa en empatisk och förtroendefull 
relation med vårdnadshavare. En visad ömsesidig respekt då samverkan initieras kan borga 
för en god relation. Laluvein (2010) använder en dyadisk förklaringsmodell med innebörden 
att parterna arbetar tillsammans för att komma fram till lösningar för att lösa de svårigheter 
som uppstått och pekar på att samsyn är viktigt för att kunna hitta de strategier som är 
nödvändiga för skolframgång hos eleven vilket kan uppnås om relationen är öppen, ärlig samt 
respektfull. Kalin och Šteh (2011) skriver fram dialogen som en nyckel till god samverkan 
med vårdnadshavarna. Ett stöd i att arbeta fram en god relation är att parterna beskrivs som att 
se varandra som jämlikar och som experter på varsitt område, vårdnadshavarna på sina barn 
och skolans personal på hur eleverna utvecklas kunskapsmässigt, kognitivt och socialt i 
skolan. Då relationen är uppriktig, ärlig och tillitsfull kan samverkansarbetet vara effektivt. 
Den goda relationen skrivs även fram av Nowell och Salem (2007) som en positiv faktor för 
samverkan. Då behoven hos vårdnadshavarna möts, kan relationer stärkas och känslan av 
delaktighet ökas. Om överenskommelser gjorda mellan parterna dock bryts av skolan kan ett 
starkt missnöje skapas hos vårdnadshavarna med bieffekter som försämrad relation och 
minskad effektivitet kring eleven som följd. Collier, Keefe och Hirrel (2015) påvisar att om 
vårdnadshavare görs delaktiga och involverade i skolans arbete kring deras barn ökas 
skolframgången hos eleverna. Om vårdnadshavarna engageras i kommunikation kring sina 
barn och är delaktiga i de beslut som fattas, bidrar det till en god samverkan och möjliggör 
goda relationer med skolans pedagoger. I deras studie hänvisas till forskning som 
uppmärksammar behovet av samverkan mellan skola och hem. I denna beskrivs 
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vårdnadshavarnas roll samt vikten av ett partnerskap mellan skola och hem. Bladini (2004) 
synliggör samspelet mellan individ och omgivning ur ett metaperspektiv. Hon menar att om 
man riktar blicken mot hur samspel sker och hur parterna kan göras delaktiga i samverkan 
kan det bidra till nya insikter och handlingar, som i sin tur kan leda till en positiv förändring. 
Ett gott samspel mellan skola och hem kan komma att påverka barnet positivt. 

2.5 Teoretisk utgångspunkt  
Fleer, Pramling Samuelsson, Perry, Dockett och Petriwskyj (2014) menar att användandet av en 
teori utgör grunden för forskning rörande utbildning samt att den i en studie kan ses som en 
karta och ett redskap som är till forskarens hjälp för att kunna få överblick över det som 
studeras. Teorier kan bidra till att ge svar på frågeställningar, både av teoretiskt och empiriskt 
slag. Något att fundera över i sin kvalitativa forskning är att i för hög utsträckning endast luta 
sig mot teorier, vilket kan göra forskningsresultaten entydiga och som endast konfirmerar 
teorin och inte berikar den. Genom att kombinera teori med empiri och användandet av 
forskaren som ett redskap öppnar studien upp för ett resultat som i slutändan blir gott. De 
olika teoretiska utgångspunkter läsaren kommer att möta är systemteoretiska tankegångar, 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samt Antonovskys tankar om delaktighet samt 
KASAM. 

Systemteori 
Öquist (2017) menar att systemtänkandet hjälper pedagogerna att kunna lyfta blicken för att 
kunna finna en väg att gå i komplexa situationer som dyker upp i skolan. Att se något ur ett 
systemperspektiv kan hjälpa pedagoger att i större sammanhang kunna se helheter. Genom att 
se saker i en metanivå kan pedagogerna fokusera på att hitta de grundläggande orsakerna till 
att problematik uppstår för att kunna lösa dem. Inom systemteori ser man, likt 
Bronfenbrenner, individen ekologiskt. Detta beskriver Öquist (2017) som att man ser 
individen i sitt sammanhang samt hur det samspel och den kommunikation som sker i 
sammanhanget påverkar individen. Individen är i sitt sammanhang en del av en större helhet. 
Då man arbetar systemiskt ser man både till individ och organisation. I sammanhangets 
organisation finns olika nivåer, både inom skolan och familjen. De högre nivåerna är alltid de 
som påverkar de lägre nivåerna i systemet. Ett väl fungerande system har kopplingar mellan 
de olika nivåerna, men även i systemets övergripande delar. Pedagogernas ledarskap behöver 
i ett systemteoretiskt perspektiv enligt Öquist (2107) vara tydligt. De kommunicerar den egna 
organisationens mål och syfte, samt bjuder in vårdnadshavare för att tillsammans hitta 
lösningar och vägar att gå. På så sätt ingjuter pedagogerna mening och hopp hos 
vårdnadshavarna. Detta leder till delaktighet, som nedan diskuteras mer ingående i ljuset av 
Antonovskys teorier om hur delaktighet bidrar till att synliggöra helheten kring individen. 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
Perspektivet i detta självständiga arbete har inspirerats av systemteoretiska tankar utifrån 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Bronfenbrenner (2005) beskriver hur 
människan påverkar och påverkas av de olika miljöer som bidrar till hennes egen utveckling. I 
hans ekologiska modell om mänsklig utveckling beskriver han att utveckling sker i samspel 
med den omgivande miljöns kontext samt i olika närliggande nivåer eller system. I systemets 
nivåer sker utveckling genom olika processer som verkar både direkt och indirekt på 
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individen. Dessa proximala processer är de drivande krafterna och utgör en reciprok 
interaktion mellan den mänskliga varelsen och de omgivande objekten, symbolerna och 
personerna. Inom och mellan dessa nivåer i systemet kan människan påverkas både positivt 
och negativt. I individens omedelbara och direkta närhet finns mikrosystemet, där man finner 
personer, relationer, händelser och objekt som ses som betydelsefulla för individen. Till en 
början består mikrosystemet av den närmaste familjen men då barnet blir äldre utökas 
mikrosystemet t ex genom förskolan och skolans klassrum. Skolan kommer att utgöra en plats 
där olika aktiviteter, relationer och roller pågår under en begränsad period men som i 
interaktion med andra individer bidrar till olika erfarenheter som kommer att påverka 
uppfattningen om det egna jaget. Mesosystemet är en nivå som innefattar att barnet rör sig 
mellan olika mikrosystem samt de olika relationer som skapas mellan mikrosystemets olika 
delar. Detta system utökas desto flera relationer och miljöer som barnet och individer i dess 
närhet kommer i kontakt med t ex när relationer tar form i samverkan mellan skola och 
vårdnadshavare. Kommunikationen mellan och inom systemen påverkar därför den 
samverkan som sker mellan skolan och vårdnadshavarna. Leonard (2011) använde 
Bronfenbrenners ekologiska systemteori för att söka förklaringar till hur partnerskap mellan 
skola och samhälle kan bidra till elevers utveckling. Han lyfter fram att elevers utveckling 
främst sker inom mikrosystemets nivå och Bronfenbrenners hypotes om att eleven kan stärkas 
i sin utveckling ju fler länkar av positiv karaktär som finns mellan mikro- och mesosystemet. 
Leonard (2011) fann bland annat att då insatser riktades mot individen på mikronivå bland 
annat genom att involvera vårdnadshavare för att lära sig mer om och att förstå eleven, så gav 
det goda resultat. Dessa relationer tillsammans med god kommunikation gav stöd åt eleverna 
och visade sig vara fruktsamt. Kontakter mellan systemen där ömsesidigt förtroende och 
tydliga mål finns uppsatta skapar balans för eleven. Detta leder till delaktighet.  

Delaktighet och KASAM 
Antonovskys holistiska och salutogena perspektiv används också som teoretisk utgångspunkt, 
med fokus på lyfta det som fungerar hos individen och i hennes omgivning, snarare än det 
som inte fungerar. Detta öppnar enligt Antonovsky en väg framåt och ger oss teorier om hur 
vi kan hantera olika problem i vardagen (Antonovsky & Elfstadius, 2005). Antonovsky 
(2005) använder sig även av begreppet KASAM (Känsla Av SAMmanhang), där han 
identifierat tre centrala komponenter som kan omsättas i praktiken; hanterbarhet, begriplighet 
samt meningsfullhet. I ett kravfyllt samhälle kan dessa tre komponenter bidra till att rusta 
individen. En människa behöver känna att världen runt omkring henne är begriplig, vilket 
innebär att omgivningen är strukturerad och förutsägbar. Förmågan att kunna hantera 
utmaningar gör att individen blir stark, kan hantera motgångar och stå emot ohälsa. Om man 
är rustad för livets utmaningar kan man gå ur dem starkare. Desto bättre skolans personal och 
vårdnadshavare rustas med dessa komponenter och om komponenterna i sig samverkar, ju 
större chans finns att olika svårigheter och problematik gemensamt kan hanteras. En stark 
KASAM fungerar gynnsamt och skyddande för samverkan mellan parterna. Detta leder till 
delaktighet. Denna bakgrund leder därmed fram till föreliggande självständiga arbetets syfte 
och frågeställningar.  
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2.6 Syfte och frågeställning  
Syftet i föreliggande självständiga arbete är att undersöka och beskriva samverkansfaktorer, 
med fokus på goda samverkansfaktorer mellan skola och hem. Detta belyses ur 
specialpedagogers samt ur vårdnadshavares perspektiv. Våra frågeställningar lyder därav:  

 
• Hur beskriver några specialpedagoger och vårdnadshavare goda 

samverkansfaktorer? 
 
 

• Vilka hinder för samverkan beskriver några specialpedagoger och vårdnadshavare i 
samverkansarbetet? 
 
 

•  Hur arbetar specialpedagogerna i studien med att skapa god samverkan mellan skola 
och hem? 

 
Frågeställningen avseende hinder är relevant för att få kunskap om vad som kan förebyggas 
och utvecklas i arbetet med att skapa förutsättningar för god samverkan. 

2.7 Sammanfattning  
Begrepp som har presenterats och förtydligats i föreliggande självständiga arbete är 
samverkan, barn och elev samt vårdnadshavare. I bakgrunden beskrivs samverkan mellan 
skola och hem utifrån flera perspektiv. Historiskt förekommer begreppet sedan skolan blev 
obligatorisk i Sverige och i den tidigare forskning som presenterats beskrivs samverkan som 
något som kan vara problematiskt men också viktigt. I styrdokument för skolan skrivs fram 
att skola och hem är skyldiga att samverka kring elevernas bästa, dock betonas skolans 
huvudansvar gällande detta. I forskning kring samverkan finns områden som forskarna lyfter 
fram som påverkar samverkansarbetet i hög omfattning. Det gäller framförallt den 
kommunikation som förekommer mellan parterna samt hur relationen ser ut dem emellan i det 
omgivande systemet. Den teoretiska förankring vi hämtat inspiration från är systemteori, 
Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell samt KASAM, som i det självständiga arbetet 
ligger som grund för studien i kombination med det empiriska materialet.  

3. Metod 
I denna del redovisas den forskningsansats och det metodval studien har. Vidare beskrivs 
även tillvägagångssätt vad gäller urval, genomförande, studiens tillförlitlighet och etiska 
överväganden. Avslutningsvis redovisas den analys som gjorts av insamlade data. 

3.1 Metodval 
Då ett arbetsrelaterat problem i en studie undersöks i sin kontext ur ett holistiskt perspektiv 
kan man använda sig av en kvalitativ forskningsansats (Bryman, 2011; Creswell & Poth, 
2017; Denscombe, 2018). Creswell och Poth (2017) beskriver nyckeln till den kvalitativa 
forskningsansatsen som att vara de lärdomar och den information som inhämtas genom 
deltagarna i studien, men också att den kvalitativa ansatsen fordrar ett starkt engagemang från 
den eller de som utför studien vad gäller tid på fältet. Den kvalitativa forskningsansatsen har 
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med detta som grund valts för detta självständiga arbete. Denna studie har riktat intresset mot 
samverkan mellan skola och hem. Då ett komplext fenomen undersöktes strävade studien 
efter att söka kunskaper som bidrog till en ökad och djupare förståelse för begreppet 
samverkan, hur begreppet används i praktiken och hur det fungerar i systemet (Brinkmann & 
Kvale, 2014; Bryman, 2011; Denscombe, 2018). Utifrån den litteratur som tagits del av och 
som låg till grund för de överväganden och val som gjordes i studien, sågs intervjuer som 
lämpliga för ändamålet att samla in det empiriska materialet. För att svara på studiens syfte 
och frågeställningar har därför semistrukturerade intervjuer använts som 
datainsamlingsmetod. Flera berör (Brinkmann & Kvale, 2014; Bryman, 2011; Denscombe, 
2018; Szklarski, 2015) att man under intervjun söker individernas upplevelser och 
erfarenheter för att göra en ansats att komma åt den mänskliga upplevelsen kring samverkan 
och hur intervjupersonernas kunskaper och erfarenheter bidrar till förståelsen av fenomenet. 
Brinkmann och Kvale (2014) samt Creswell och Poth (2017) beskriver att kunskap 
konstrueras i samtalets gång mellan parterna under intervjun, vilket kan ses som att man i ett 
mellanmänskligt perspektiv skapar kunskap tillsammans och är ett samarbete mellan parterna. 
Intervjun låter läsaren veta hur vardagens upplevs ur det egna perspektivet hos informanten. 
Att använda detta redskap för att söka empiri kan därför ses som en dubbel lärprocess mellan 
informanten och den som intervjuar. I denna studies fall handlar det om att undersöka 
begreppet samverkan. Under intervjuerna söktes därför informanternas kunskaper, 
erfarenheter och insikter ur deras perspektiv kring hur de ser på samverkan och hur 
samverkan kan se ut mellan skola och vårdnadshavare. 

3.2 Urval  
Urvalet i en studie med kvalitativ ansats har en mindre mängd individer studerats och därför 
dras inga generella slutsatser. Ett urval av detta slag beskriver Denscombe (2018) som 
explorativt och återger därmed inte ett exakt tvärsnitt av verkligheten. Creswell och Poth 
(2017) menar att målet i ett sådant arbete inte är att generalisera, utan att belysa det specifika 
som framkommer i de utförda intervjuerna. I kvalitativ forskning söks individer som på ett 
meningsfullt sätt kan bidra till att besvara den frågeställning som finns. Vi har sökt 
informanter, i detta fall specialpedagoger och vårdnadshavare med ett brett spektrum av 
kunskaper och erfarenheter. Specialpedagogerna har erfarenheter från förskoleklass till 
gymnasiet och även inom särskola samt arbete med långvarig frånvaro i olika team. 
Vårdnadshavarna har olika utbildning och varierande erfarenhet kring hur skolgången sett ut 
för deras barn, vilka alla har eller har haft särskilda behov i skolan. Urvalet som gjorts i 
studien beskrivs som ett subjektivt urval. Ett subjektivt urval menar Denscombe (2018), utgår 
från målet att få fram relevant information från deltagarna och där deltagarna bidrog med sina 
erfarenheter samt kunskap. Utifrån detta valdes att intervjua fem specialpedagoger samt fem 
vårdnadshavare med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Informanterna har varit avlägsna 
kollegor, kollegors kollegor samt bekanta eller bekantas bekanta. Det subjektiva urvalet 
användes eftersom vi till viss del hade kännedom om deltagarna innan de tillfrågades, vilket 
enligt Denscombe (2018) kan bidra till att data ses som trovärdiga och kan uppfylla ett syfte i 
det självständiga arbetet. På så sätt har en eftersträvan gjorts att få ett så brett och 
representativt urval som möjligt. En forskningsetisk reflektion gjordes kring urvalet av 
vårdnadshavarna och ansvaret kring deras medverkan i studien då kontakten var baserad på 
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att deras barn hade behov av särskilt stöd. Insamlandet av det empiriska materialet fick inte 
ske på bekostnad av vårdnadshavarna och särskilda överväganden gjordes gällande att skydda 
deras intressen.  

3.3 Genomförande av de semistrukturerade intervjuerna 
Den kvalitativa studiens datainsamlingen utfördes inom en begränsad tid och med ett mindre 
antal deltagare med erfarenheter i ämnet samverkan mellan skola och hem. Efter en första 
kontakt tagits med informanterna skrevs ett missivbrev med information om studien för att 
förtydliga dess syfte, för att försäkra informanterna om deras anonyma deltagande samt att de 
när som helst kunde välja att avbryta sitt medverkande. Då intervjuerna genomfördes gjordes 
det på platser som bestämts på förhand då intervjun bokades. Informanterna fick styra vilken 
plats som kändes mest bekväm för dem för att från start skapa så goda förutsättningar som 
möjligt i sammanhanget. Specialpedagogernas intervjuer utfördes främst på informanternas 
egen arbetsplats medan vårdnadshavarnas intervjuer utfördes i hemmet, vilket enligt Back och 
Berterö (2015) bidrog till en ökad känsla av trygghet. Då flera personer var inblandade i 
fältarbetet användes semistrukturerade intervjuer med tillhörande intervjuguide. Flera 
forskare (Back & Berterö, 2015; Bryman, 2011) menar att användandet av en intervjuguide 
bidrar till att informanterna ges utrymme att berätta om sina erfarenheter ur sitt eget 
perspektiv. Frågorna som ställdes till informanterna formulerades kring ett antal teman för att 
belysa studiens syfte och frågeställningar samt hade en öppen karaktär, vilket Bryman (2011) 
menar lämnar informanterna en större frihet i sina svar. Intervjuguiden innehöll teman med 
liknande frågor som ställdes till både specialpedagoger och vårdnadshavare (Back & Berterö, 
2015), vilket bidrog till att det fanns möjlighet att kunna göra jämförelser mellan intervjuerna. 
Informanternas kunskaper, erfarenheter och insikter söks för att belysa det fenomen som 
undersöks i studien. I urvalet har hänsyn tagits till att på bästa sätt samla in data till studien 
genom en mindre undersökningspopulation. Intervjuerna spelades in och pågick mellan ca 
30–45 minuter. Varje intervju startades med att ge informanten en bild av vad intervjun skulle 
komma att handla om och dess syfte. Under intervjuerna ombads informanterna genom olika 
frågor att beskriva deras syn på själva begreppet samverkan, vad de kunde se var utmaningar i 
samverkansarbetet, vad de kunde lyfta fram som goda samverkansfaktorer samt 
specialpedagogernas arbete med att skapa god samverkan mellan skola och hem. Frågorna 
formulerades för vardera kategorin av informanter, men var dock snarlika för att kunna ringa 
in om liknelser framkom eller om det kunde påvisa att olika erfarenheter och upplevelser 
fanns. En fråga till en specialpedagogerna kunde därför vara: Kan du berätta om då du 
upplevt god samverkan med vårdnadshavare i skolan? medan vårdnadshavarnas fråga löd: 
Kan du berätta om då du upplevt god samverkan med pedagoger i skolan? 

Förutom de frågor som ställdes i intervjuerna blev det aktiva lyssnandet ytterligare ett sätt 
att inhämta information. Enligt Brinkmann och Kvale (2014) samt Bryman (2011) är 
lyssnandet viktigt för att kunna fånga den information som informanterna bidrog med. Detta 
innebar att personen som utförde intervjun blev ett viktigt redskap då det empiriska materialet 
samlades in. Då öppenhet och följsamhet visades mot informanten under intervjutillfället 
kunde information följas upp och kunskap kunde formas i mötet mellan parterna i intervjun. 
Då informanterna visades följsamhet under intervjuerna framhåller Denscombe (2018) att de 
gavs en god möjlighet att utveckla sina tankar, ibland med hjälp av öppna frågor eller 
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uppmaningar om att berätta mer för att få en god bild av hur samverkan upplevs. Intervjuerna 
spelades in för att sedan transkriberas direkt då intervjun utförts. För att säkerställa att 
informanterna tillät inspelning under intervjuerna så informerades de om hur intervjun skulle 
gå till och gavs möjlighet att kunna avböja att så skedde. Att informanterna avböjer att spelas 
in samt att ljudinspelningen inte fungerar är annars två hinder som Bryman (2011) menar kan 
uppstå som ett problem under datainsamlingsfasen. 

3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Ambitionen i studien var att ge läsaren en tydlig bild av hur specialpedagoger och 
vårdnadshavare beskriver begreppet samverkan mellan skola och hem samt deras kunskaper, 
erfarenheter och insikter kring detta. I detta avsnitt beskrivs hur väl studien svarade upp mot 
vald forskningsansats, metodval samt hur syfte och frågeställningar besvarats. Studiens 
kvalité säkras bland annat genom att vi tagit hänsyn till forskningsetiska principer som ska 
belysa forskningsproblemet men också skydda individerna som ingår i studien från skada 
(Vetenskapsrådet, 2011). Fejes och Thornberg (2015) beskriver att det överordnade begreppet 
kvalité i en studie handlar om genom vilken noggrannhet som påvisats i studien samt att 
arbetsprocessen varit systematisk vilket varit vår strävan, studien igenom. Genom vårt yrke 
har samverkan mellan skola och hem upplevts på olika sätt. Våra erfarenheter och 
upplevelser, tillsammans med vår bakgrund samt etiska förhållningssätt speglas i studien, 
vilket enligt Creswell och Poth (2017) samt Fejes och Thornberg (2015) bidrog till att påverka 
det slutliga utfallet. Vad gäller studiens trovärdighet funderade vi särskilt över de frågor som 
togs med i intervjuguiden. Intervjuguiden bidrog till studiens tillförlitlighet genom att det 
fanns en ram vid genomförandet av intervjuerna. Vi undvek att formulera frågor som kunde 
uppfattas som ledande och på så sätt skulle kunna påverka svaren. De frågor som ställdes var 
därför öppna vilket möjliggjorde att ställa uppföljande frågor för att förtydliga svaren. Själva 
intervjun menar Fejes och Thornberg (2015) är beroende av subjektiva uttryck och är därmed 
inte en metod som är tillförlitlig, därför blir det forskarens uppgift att tolka, kontrollera och 
komma fram till ett tillförlitligt resultat. Under datainsamlingen fastställdes trovärdigheten 
genom att vi, som Denscombe (2018) beskriver, använde informanter som hade erfarenheter, 
fakta och kunskaper som kunde användas i resultatdiskussionen. Fördelen med att använda 
personliga intervjuer var att tillförlitligheten blev hög eftersom man hade en direktkontakt 
med informanten. Frågor, förtydliganden, speglingar och parafraseringar har använts för att 
säkerställa att informationen är relevant samt uppfattats riktigt. Transkriberingen startades 
omedelbart efter att intervjuerna utförts för att öka trovärdigheten i arbetet. Trovärdigheten 
beskrivs genom hur data tagits fram genom precision och noggrannhet, samt för studiens 
relevans (Fejes & Thornberg, 2015; Denscombe, 2018). Genom att vi båda tog del av 
transkriberingarna samt diskuterade och reflekterade om innehållet kunde därför, som 
beskrivs av Brinkmann och Kvale (2014) en reliabilitetskontroll av det empiriska materialet 
utföras och tillförlitligheten kom att stärkas (Fejes & Thornberg, 2015). Det empiriska 
materialet kom att bestå av det som Bryman (2011) beskriver som det unika som framkom i 
kontexten.  
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3.5 Etiska överväganden i studien 
För att kunna inhämta den information som behövdes för att besvara syftet och 
frågeställningarna behövde ett ställningstagande göras kring hur datainsamlingen skulle ske. I 
detta läge beaktades etiska ställningstaganden som kunde påverka det självständiga arbetet. 
Det handlade bland annat om hur urvalet av medverkanden skulle ske samt hur material skulle 
inhämtas och förvaras (Creswell & Poth, 2017). Olika etiska överväganden har tagits hänsyn 
till gällande informanternas deltagande i studien. Information gavs om konfidentialitet, 
skyddande av identitet, det frivilliga deltagandet samt att medverkan närsomhelst kunde 
avbrytas under studiens gång (Denscombe, 2018; Vetenskapsrådet, 2002, 2011). Detta gjordes 
för att tydligt formulera deltagarnas villkor i det självständiga arbetet (Denscombe, 2018). Då 
detta var en mindre studie där metoden för datainsamling var intervju, kom deltagarna att 
informeras skriftligt i förväg om att deltagandet var frivilligt och att deltagaren när som helst 
hade rätt att avbryta sitt deltagande. Det betonades att informationen som deltagaren bidrog 
med endast användes i föreliggande självständiga arbete. Deltagandet motiverades med att 
framhålla vikten av att deltagarna kunde hjälpa till att sprida ny kunskap om goda 
samverkansfaktorer mellan skola och hem, och på det viset bidra till en förbättrad situation 
för barn i behov av stöd. Deltagarnas samtycke hämtades in skriftligt. Avidentifiering skedde 
genom att deltagarna benämnts efter initialer, redan vid intervjutillfället. 

3.6 Dataanalys  
I denna del beskrivs bearbetningen av det insamlade empiriska materialet samt tolkningen av 
denna. Under den komplexa och tidskrävande processen då dataanalys sker, måste följsamhet 
visas för de dynamiska förfaranden som växer fram där forskaren verkar förutseende för olika 
etiska problem som kan uppkomma. Denscombe (2018) menar att analysen av data är en 
process som upprepas genom arbetets gång. 

Inspiration hämtades från ett systemteoretiskt perspektiv från Öquist, Bronfenbrenners 
ekologiska utvecklingsmodell samt Antonovskys tankar om delaktighet och KASAM som ett 
verktyg då vi analyserade de empiriska delarna. Intervjuerna genomfördes med informanter 
som från olika perspektiv i skolans system kunde belysa frågeställningarna i studien samt för 
att få en mångsidig bild. (1) Insamlandet av data i studien har skett genom semistrukturerade 
intervjuer. Dessa transkriberades för att med kvalité kunna söka upp information samt för att 
kunna finna ledtrådar till om det finns liknelser i de olika intervjuerna. Att transkribera 
intervjuerna bidrar till att samtalet kan återupplevas och blir en tillgång i kvalitativ 
datainsamling (Bryman, 2011; Denscombe, 2018, Creswell & Poth, 2017). (2) De intervjuer 
som var och en utfört har efter transkribering delats så att båda studenter haft tillgång till vad 
som framkommit under intervjuerna. Därefter har transkriberingarna av det inspelade 
materialet lästs oberoende av varandra för att tolka det empiriska materialet som samlats in. 
(3) Då transkriberingen färdigställts påbörjades analysarbetet utifrån våra teoretiska 
utgångspunkter och från de olika teman som framkom för att påvisa hur en positiv samverkan 
kan se ut. Sökningar och jämförelser genomfördes i det empiriska materialet för att söka 
teman. För att underlätta sökandet av teman i analysfasen hade varje rad i de transkriberade 
texterna ett särskilt nummer. De textavsnitt som var intressanta kodades med ett nummer och 
en färg (Denscombe, 2018). (4) I analysen gjordes flera läsningar och bearbetningar av 
materialet, där vi tillsammans har diskuterat och analyserat de enskilda reflektioner vi gjort 
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för att landa i en gemensam syn. De teman som till en början framträdde kom därför att 
smalnas av till de teman som slutligen presenterades i det självständiga arbetet.  

4. Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultatet från studiens intervjuer, med utgångspunkt i studiens syfte 
och frågeställningar. I studiens resultatdel avses specialpedagoger och vårdnadshavare de som 
var våra informanter under intervjuerna. Syftet är att belysa samverkansfaktorer med fokus på 
goda samverkansfaktorer mellan skola och hem, ur specialpedagogers samt ur 
vårdnadshavarnas perspektiv. Syftet har undersökts utifrån frågeställningarna: Hur beskriver 
några specialpedagoger och vårdnadshavare goda samverkansfaktorer? Vilka hinder för 
samverkan beskriver några specialpedagoger och vårdnadshavare i samverkansarbetet? Hur 
arbetar specialpedagogerna i studien med att skapa god samverkan mellan skola och hem. 
Frågeställning ett och tre har besvarats med hjälp av tre teman vi funnit i analysen av det 
empiriska materialet. Dessa teman är: skolans organisation, kommunikation och relationer 
samt delaktighet. Frågeställning två besvaras av temat hinder i samverkan.  

4.1 Hur beskriver några specialpedagoger och vårdnadshavare vad som 
kännetecknar goda samverkansfaktorer? 

I detta avsnitt besvaras frågan med hjälp av de teman som framkommit under analysarbetet, 
skolans organisation, kommunikation och relationer samt delaktighet. 

4.1.1 Skolans organisation 
Under analysen framkom temat skolans organisation, som ett av de teman som påverkar god 
samverkan. I detta avsnitt beskrivs skolans organisation och samverkan ur 
specialpedagogernas perspektiv samt ur vårdnadshavarnas perspektiv. I avsnittet beskrivs 
även den samstämmighet som framkom under analysen mellan specialpedagogerna och 
vårdnadshavarna om att en tydlig organisation med tydlig rollfördelning är en förutsättning 
för god samverkan. Det systematiska arbetet gällande barn i behov av stöd beskrivs även som 
avgörande för att få till en god samverkan av både specialpedagoger och vårdnadshavare. 

Specialpedagogernas syn på skolans organisation och dess påverkan på 
samverkan med hemmet 
Specialpedagogerna menar att det är av vikt att skolans organisation, rutiner kring elever i 
behov av stöd samt hur kommunikation med hemmet är strukturerad och tydlig för all berörd 
skolpersonal inom skolan, “...men alla de här professionerna trodde ju hela tiden att någon 
annan skulle göra någonting, och jag tror att en samverkan för alla elever som behöver...olika 
professioner runt om sig, man behöver en samlad bild…”. Skolledningen beskrivs ha en 
betydande roll då de fattar avgörande beslut som påverkar skolans verksamhet, i den ryms 
elever i behov av stöd och även samverkan med vårdnadshavarna. Flera av 
specialpedagogerna beskriver att det handlar bland annat om att få rätt förutsättningar, som 
mandat och tid. “Men för att det ska bli framgångsrikt så måste jag ha skolledningen med 
mig.” vidare menar samma specialpedagog att; “Det är ledningen som måste organisera så det 
verkligen går att genomföra dem här mötena”. En annan uttrycker vikten av tid för 
samverkan. “Det måste finnas tid tänker jag…” Rollfördelningen ska vara tydlig och att det 
ska vara tydligt vem som gör vad inom skolans organisation beskrivs som ”a och o” av en 
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specialpedagog. I kommunikation med hemmet är det av vikt att strukturen och rutinerna 
tydliggörs för vårdnadshavarna. Specialpedagogerna betonar då vikten av att det ska vara 
tydligt hur samverkan sker i skolans verksamhet för vårdnadshavarna. 

Vårdnadshavarnas syn på skolans organisation och hur den påverkar samverkan 
med skolan 
Vårdnadshavarna menar att det är av stor vikt att skolan följer upp sina insatser och stämmer 
av dessa med dem och eleven. På detta vis synliggörs delar som fungerar och som skolan och 
hemmet kan utveckla vidare eller sådant som behöver förändras. Vårdnadshavarna beskriver 
även att det är betydelsefullt att skolan bär ansvaret för att kartlägga barnets behov, utifrån 
flera perspektiv för att ge en helhetsbild. Kartläggningen används för att säkerställa att de 
insatser skolan gör för eleven är de rätta.  

Vårdnadshavarna betonar även att det är viktigt att kommunikationsvägarna med skolan 
fungerar, flera av dem beskriver att det är underlättar att det finns en eller max två personer 
som sköter kontakten med hemmet. “Jag ska liksom inte behöva kontakta alla lärare i olika 
ämnen utan jag vill att dom ska vara samspelta och sampratade om vilka behov min dotter 
har…” Samma vårdnadshavare säger även: “Jag ska ha min elevs mentorer som jag ska kunna 
vända mig till och sen ska dom i sin tur vända sig mot varandra…” Vårdnadshavarna 
beskriver även att det är viktigt att de får en inblick och förståelse för hur skolan organiserar 
kring deras barn samt för hur pedagogerna samverkar inom skolan. “Jag vill ju att dom ska 
göra de anpassningar och det stöd som behövs för mitt barn, och jag vill också att det ska vara 
tydligt vad som görs, och att det ska finnas dokumenterat.” Att kommunicera vad som görs 
tydligt i samtal är inte tillräckligt i skolan, vårdnadshavaren pekar även på vikten av att det 
finns dokumenterat.  

Specialpedagogernas och vårdnadshavarnas gemensamma syn på skolans 
organisation och dess påverkan för samverkan. 
Den gemensamma synen hos parterna möjliggör framgångsrika åtgärder. Specialpedagogerna 
samt vårdnadshavarna uttrycker att det behöver finnas systematik i arbetet kring eleven, för 
att samverkan ska bli god. De beskriver även att det inte räcker med det, utan att det 
systematiska arbetet behöver synliggöras för alla som är berörda i samverkan. 
Specialpedagogerna beskriver detta genom att poängtera vikten av att alla skolan har ett 
systematiskt arbetssätt kring eleven i behov av stöd samt att rollfördelningen måste vara 
tydlig för alla inklusive för vårdnadshavare. “Man kan inte komma med tyckanden…utan 
man måste vara konkret i sina beskrivningar. Man måste ha jobbat systematiskt med sin 
dokumentation.” Medan vårdnadshavare beskriver att de önskar att få veta och ha insyn både i 
hur skolan organiserar kring barn i behov av stöd. “Det ska vara tydligt vad som görs, det ska 
vara dokumenterat…”. De önskar även att samverkan mellan skola och ska vara organiserad 
och kommunicerad, samt önskar om att få insyn i hur skolans olika delar samverkar kring 
barnet.  

4.1.2 Kommunikation och relationer 
Två sammanlänkade teman som framkom under analysen, är kommunikation och relationer, 
vilka beskrevs vara delar i god samverkan. I detta avsnitt beskrivs detta ur 
specialpedagogernas samt vårdnadshavarnas perspektiv. I avsnittet beskrivs även den 
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samstämmighet som framkom under analysen mellan specialpedagogerna och 
vårdnadshavarna om att god kommunikation och goda relationer är en förutsättning för god 
samverkan. Den goda kommunikationen beskrivs även vara en förutsättning för goda 
relationer av specialpedagogerna samt av vårdnadshavarna. 

Specialpedagogers syn på kommunikation och relationer 
I analysen framgår att specialpedagogerna anser att det är viktigt med tydlig kommunikation 
för att skapa goda relationer och god samverkan. 

Relationerna är ju viktiga för att det är ju ändå…det är ju människor. Det är ett samtal. Det 
är oftast svåra saker man pratar om och då är det viktigt ändå att det finns ett visst 
förtroende, en relation. För om det är jätteknepigt och om man behöver göra något eller 
fundera tillsammans, då måste du ju ha en relation med den du sitter och pratar med annars 
skulle du ju liksom inte öppna upp dig. 

Specialpedagogerna lyfter fram sitt ansvar i kommunikationen och relationsskapande med 
vårdnadshavare. De berättar att de anser att de är viktigt att de bjuder in till en öppen dialog 
med vårdnadshavare där de kan synliggöra olika perspektiv. De beskriver att möten ska ha en 
tydlig struktur med ett tydligt syfte. Även rollerna och förväntningar på deltagarna i mötet ska 
förtydligas. De pekar även på att det är viktigt att man gör upp hur när och vad som ska 
kommuniceras. Lyssnandet beskrivs även vara en framgångsfaktor i samverkan med 
vårdnadshavare. Vårdnadshavare har god kunskap om eleven och ger skolan möjlighet till en 
holistisk bild av eleven.  

Alltså vårdnadshavarna är superviktiga. Nummer ett så är det ju dom som känner sina barn 
bäst, så att dom är ju stor tillgång och vet hur saker är hemma. Ett barn kan ju fungera helt 
annorlunda hemma mot i skolan, jag menar det är ju jätteviktigt att ha, att hinna ha såna 
samtal också kring hur det har fungerat innan och hur det fungerar hemma.  

Specialpedagogerna i sin tur bidrar med kompetens och beskrivningar av eleven i skolan och 
de behov som är synliga. Utöver detta beskriver specialpedagogerna att det är viktigt att 
lyssna in vårdnadshavarna för att förstå hur de önskar att relationen och samverkan ska se ut 
”…man kan definitivt prata förbi varandra och där handlar det om lyssnandet, verkligen! Det 
är vår uppgift att lyssna in vårdnadshavare”. Lyssnandet öppnar upp för en god 
kommunikation och för god relation. Möten där alla lyssnar på varandra beskrivs som 
framgångsrika i samverkan, en allians kan skapas med vårdnadshavare. Specialpedagogerna 
beskriver även att det är viktigt att ingjuta hopp i vårdnadshavarna, att visa att skolan har 
kontroll på läget och att eleven tas om hand. “Det är viktigt att vårdnadshavarna känner att vi 
aldrig ger upp.” Specialpedagogerna beskriver även att det är viktigt att förmedla en positiv 
bild av eleven till vårdnadshavarna. ”Det är viktigt att dom får höra positiva saker kring sitt 
barn” Framsteg och utveckling ska uppmärksammas och förmedlas till vårdnadshavare, även 
små saker, då är det lättare att prata om sånt som är svårt när det behövs. Specialpedagogerna 
lyfter därmed att det är av stor vikt att de kan förmedla till vårdnadshavarna att de vill eleven 
väl, och att de arbetar för att förbättra eller för att förstå bättre. 

Vårdnadshavares syn på kommunikation och relationer 
I analysen framgår det att vårdnadshavare lyfter vikten av tydlig kommunikation. 
Vårdnadshavarna beskriver att en god kommunikation med skolan leder till en bättre 
skolsituation för deras barn. De beskriver även att de har en vilja att kommunicera med skolan 
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och att de önskar att bli lyssnade på. De kan då bidra med information som inte skolan har, 
erfarenheter om sitt barn och om hur det fungerar i hemmet. De beskriver även att skolan bör 
bidra med information som ger vårdnadshavarna chansen att förbereda sina barn. ”…för att då 
kan, det är då vi kan samverka. Om vi ska prata om samverkan om vi vet hur planerna ser ut, 
vad som händer, vad som är på g, vad som komma skall. Då kan vi liksom från vårt håll göra 
det vi kan för att skolan ska fungera”. Hur vårdnadshavarna upplever bemötandet från skolan, 
beskrivs som väsentligt för att skolan ska skapa en förtroendefull relation och en god 
samverkan där parterna kan bilda en allians. Det som beskrivs som framgångsrikt är att 
skolans personal är lyhörd och har ett respektfullt bemötande. Detta uttrycks på följande vis: 
“Jag tror att det är att jag får en känsla av att de vill förstå och ställer frågor för att förstå 
och…men jag får känslan av att de att de inte lyfter problemen utan möjligheterna.” Det är 
även av stor vikt att skolan kommunicerar att de har situationen under kontroll och att skolan 
tar ansvar för det som händer inom skolans organisation. “De har aldrig signalerat något 
annan än att vi har koll på läget, så jag känner mig egentligen ganska trygg.” Kommunikation 
sker på ett sätt som skapar lugn, både gällande vad som sägs och hur. Det är även 
betydelsefullt att vårdnadshavarna vet vem de kan vända sig till på skolan, tydliga 
kontaktvägar är av stor vikt. “Ja, men den skulle kunna vara lite tydligare... gör jag något fel 
nu? Tycker mentorn att det är konstigt att jag inte hör av mig till henne…?” De beskriver 
även att det är viktigt att skolan kan förmedla ett genuint, positivt intresse för deras barn. 
Vårdnadshavarna behöver känna att skolan vill väl och att de har kompetens och vilja att 
skapa goda förutsättningar för deras barn. Två av vårdnadshavarna i studien beskriver att de 
själva medvetet intar en positiv inställning till skolan i samverkan, där de lyfter det som är 
bra, respekterar skolans verksamhet samt pedagogernas kunskap. De menar att det är viktigt 
för att få till en god samverkan med skolan. En vårdnadshavare säger: ”Jag tror att om vi har 
respekt för deras verksamhet och inte bara hamnar i aggression och konflikt, då kommer dom 
också att hantera det på ett bättre sätt.” En annan uttrycker: “Jag försöker nog att vara positiv, 
och just bara höra av mig om det som är viktigt.” Vårdnadshavaren menar att hon på detta sätt 
bidrar till gott samarbete med skolan. 

Specialpedagogernas och vårdnadshavarnas gemensamma syn på kommunikation 
och relationer 
Det finns flera beröringspunkter som är gemensamt beskrivna av informanterna gällande 
skolans organisation och dess effekt på samverkan. Vid analys av intervjuerna så framträder 
det tydligt att specialpedagoger och vårdnadshavarna är överens om flera delar som leder till 
god samverkan. Tydlig kommunikation i möten är avgörande men även 
kommunikationsvägar bör vara tydliga för god samverkan. “Man måste ju också hitta något 
sätt att kommunicera… att man gör upp hur man vill ha det.” Lyssnande är även en viktig del, 
då specialpedagoger beskriver att de är av vikt att de lyssnar för att förstå och se olika 
perspektiv. En specialpedagog uttrycker: “Att lyssna innebär ju att alla får komma till tals.” 
En annan menar också att det är viktigt att, “…se saker ur olika perspektiv, att synliggöra hela 
skolsituationen och bjuda in vårdnadshavaren i det här.” Vårdnadshavarna i sin tur uttryckte 
en önskan om att bli lyssnade på, då de har mycket kunskap att bidra med i samverkan. Det är 
även tydligt att det är viktigt att relationen är god och att parterna respekterar varandra och att 
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det finns en känsla av att alla vill väl. En tydlig kommunikation, lyssnade och ett respektfullt 
bemötande är avgörande för att skapa goda relationer och god samverkan. 

4.1.3 Delaktighet  
I detta avsnitt beskrivs specialpedagogernas och föräldrarnas erfarenheter och upplevelser 
gällande att känna delaktighet i samverkan mellan skola och hem. Informanterna berättar ur 
sina olika perspektiv om hur bland annat öppenhet och tydlighet kan leda till hur detta leder 
till ett gott samverkansarbete. Den gemensamma synen beskrivs som att den information man 
bidrar med från, å ena sidan skolan å andra sidan hemmet, gör att en helhetsbild skapas då 
bitarna i samma pussel kan passas ihop och i detta pussel skapas det holistiska perspektivet. 

Specialpedagogers syn på delaktighet   
Specialpedagogerna uppger att det är viktigt att vårdnadshavarna känner delaktighet i 
samverkansarbetet. Att man har, som en av specialpedagogerna uttrycker det ”ett salutogent 
förhållningssätt”, samt som specialpedagogerna gemensamt beskriver, att en öppenhet från 
skolans sida kring sin verksamhet och de insatser som planeras och utförs bidrar till att man 
lindrar vårdnadshavarnas oro. Kontakten mellan skola och hem kan till en början vara tät för 
att skapa en grund att bygga sin samverkan på och för att skapa trygghet. Att ha en tät kontakt 
i olika forum kan öka känslan av delaktighet hos vårdnadshavarna. En specialpedagog 
berättar: “...och speciellt om dom bär på mycket oro och så, då brukar jag hellre tycka att det 
är bästa att man ses ofta och mycket. För det…då brukar det gå snabbare att det försvinner 
och att det känns tryggare för dom.” När verksamhetens arbete för att skapa delaktighet 
utifrån elevens villkor görs tydligt för vårdnadshavarna bidrar detta till en känsla av 
delaktighet för dem. Tydlighet från skolan gentemot vårdnadshavare och elev gör att goda 
förutsättningar skapas för att öka barnets känsla av delaktighet i det pågående arbetet mellan 
skolan och hemmet. Om delaktigheten saknas uttrycker en av specialpedagogerna sig enligt 
följande: ”Jag tror inte att målet med insatsen ger det resultat det ska ge, eller det förväntade 
resultatet”. Arbetet som lagts ner blir med andra ord inte fruktsamt om delaktighet från 
vårdnadshavare och elev saknas.  

Vårdnadshavares syn på delaktighet 
Enligt vårdnadshavarna får barnets svårigheter inte påverka och begränsa barnens delaktighet 
i skolans kontext. För att känna sin egen delaktighet och sitt inflytande kring det som beslutas 
och vad som pågår i skolan behöver vårdnadshavarna ha tydlig information. De beskriver att 
de vill kunna bidra till samverkan genom att fungera som en länk mellan skolan och hemmet 
och på så sätt skapa en känsla av delaktighet och trygghet i hemmet. Vårdnadshavarna kan på 
detta sätt landa i känslan att specialpedagogerna är intresserade av deras barn och att de 
skapar möjligheter till att barnet ska kunna känna delaktighet i skolan. Vägen till delaktighet 
kan se olika ut men kontaktboken beskrivs av flera vårdnadshavare som bidragande till att 
både vuxna och barn i hemmet upplever en ökad känsla av delaktighet. Vårdnadshavare 
beskriver daglig kontakt via en bok: ”Så det bästa är att vi kommunicerar via den här boken, 
så hur det är dag för dag” vidare beskriver samma vårdnadshavare hur viktig denna 
kommunikation är: ”Nämen det är ju livsavgörande, faktiskt för mitt barn. Att det är nån som 
har känsla och förståelse, som förstår och vi kan fånga upp saker på kvällen och vi kan följa 
upp att nu har vi i helgen haft ganska jobbiga diskussioner om det här och det här och då vet 
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hon det om det kommer upp i att det här har varit ett fokus under helgen”. De menar att 
kontaktboken gör att händelser kan fångas upp från båda håll, där viktig information kan 
förmedlas gällande den vardagliga problematik som kan uppstå. Delaktighet skapas då man 
sluter upp kring barnet i olika forum.  

Gemensam syn på delaktighet 
Både specialpedagoger och vårdnadshavare beskriver att man bidrar med olika pusselbitar i 
samverkansarbetet för att nå delaktighet. Skolans personal bidrar med kunskaper och 
erfarenheter kring hur de arbetar i skolan i linje med elevens behov och förmågor. En 
specialpedagog beskriver att hon bidrar med, “...en kunskap om barns utveckling, hur 
svårigheter, du kan säga det här barnet behöver dom här och dom här anpassningarna, och så 
kanske man behöver jobba lite extra med det här…” För att tillsammans kunna skapa ett 
helhetsperspektiv beskriver samtliga specialpedagoger att vårdnadshavarna måste vara 
delaktiga. Deras kunskaper och syn på saker och händelser kring deras barn beskrivs av 
specialpedagogerna som en ovärderlig källa till kunskap. ”Vårdnadshavarna har en kunskap 
som vi inte har” och menar vidare att man som specialpedagog kan ”ta in den kunskapen, ta in 
den och se vad du kan göra av den”. I det fortskridande arbetet utgår man tillsammans även 
från vad eleven förmedlar. En av specialpedagogerna uttrycker att man genom att samverka 
kan nå lösningar gemensamt där man kan: ”hjälpas åt att komma på vilka situationer där det 
fungerar och i vilka situationer det inte fungerar, för de besitter ju den största kunskapen även 
om vi tror att vi känner eleverna”. Därefter kan insatser och stöd utformas som utgår från 
elevens behov. Att utgå från den motivation och de strategier eleven har kommer att berika 
känslan av delaktighet för eleven som kan få sina behov mötta. Informanterna målar fram en 
gemensam bild av att då man skapar ett helhetsperspektiv tillsammans så förenas de olika 
parternas kunskaper och erfarenheter. God samverkan kan leda till att eleven i slutändan kan 
uppleva delaktighet i skolans kontext.   

4.2 Vilka hinder beskriver några specialpedagoger och vårdnadshavare kan uppstå i 
samverkan?   

I detta avsnitt besvaras den andra frågeställningen som beskriver olika hinder som 
specialpedagogerna och vårdnadshavarna berättade om utifrån sina perspektiv. Det fanns även 
områden inom temat hinder, som belystes i en samsyn av specialpedagoger och av 
vårdnadshavare, det kommer även att redogöras under denna rubrik. Hindren ses som 
relevanta i resultatet, då de talar om för yrkesverksamma vad vi behöver förebygga och 
undanröja för att skapa god samverkan. 

Specialpedagogernas syn på hinder i samverkan 
Specialpedagogerna beskriver olika hinder som kan göra att samverkan blir svår. De menar att 
vårdnadshavarna kan ha samarbetssvårigheter eller egna funktionsnedsättningar som påverkar 
förmågan till att kunna ha en fungerande samverkan. Andra hinder kan vara kulturella, vilket 
kan bidra till att man inte delar synen på den problematik som föreligger. Misstro till det 
svenska skolsystemet eller om vårdnadshavarna av olika skäl inte ser en diagnos på samma 
sätt som skolans personal kan i ett kulturellt perspektiv vara en bidragande orsak till avsaknad 
av samsyn. Vårdnadshavare kan vara ivriga att tala om hur skolan ska arbeta med en elev, 
vilket kan leda till en kamp mellan skolan och vårdnadshavarna som påverkar eleven negativt. 
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Att som specialpedagog möta vårdnadshavare som inte delar en grundläggande bild av sitt 
barn eller med skolans bild av barnet, som inte delar åsikter generellt eller som har olika 
utgångspunkter i ett samtal bidrar till samverkan påverkas negativt och att man inte kan mötas 
i samförstånd. “Ja, precis. För att om det finns den här kampen mellan skola och hem rent 
generellt så, så blir det inte okej för barnet å gilla skolan och det blir inte okej för barnet att då 
bli den bästa versionen av sig själv, liksom”. Specialpedagogerna beskriver också att hinder 
kan finnas i den egna organisationen på skolan, framförallt om skolledning och 
specialpedagog drar åt olika håll. “Men för att det ska bli framgångsrikt så måste jag ha 
skolledningen med mig, och det är inte alltid att man har det. Jag har ju faktiskt varit med om 
att man inte har haft det mandatet”.  Om specialpedagogen inte får mandat av skolledningen 
kan hinder uppstå på en annan nivå än i den direkta samverkan med vårdnadshavare, men som 
påverkar hur väl den kan ske i slutändan. 

Vårdnadshavarnas syn på hinder i samverkan 
När vårdnadshavarna beskriver hur de ser på hinder till samverkan förmedlas en uppgivenhet 
då de känner att samverkan inte fungerar. Om skolan tystnar i sin kontakt med hemmet kan 
det leda till stress och att vårdnadshavarna känner att de behöver ta ansvar för att driva på att 
saker sker i skolan. “...och sen också bara att de svarar, jag menar det är många som skolor 
som inte svarar, man liksom mailar rektor och får inte svar på en vecka.” En del av 
vårdnadshavarna beskriver upplevelsen av samverkan som att den endast sker då de signalerar 
att något inte fungerar, och menar att detta beror på bristande kompetens i skolan. ”Barn är 
olika, och då kan det ju bli så med den här med den här bristande kompetensen, att det enda vi 
fick höra vad, vad han hade gjort för fel. Så det är den största utmaningen, okunskap.” 
Vårdnadshavarna beskriver att skolans bemötande kan leda till en känsla av att 
vårdnadshavarna känner att deras barn skuldbeläggs. Avsaknad av information från skolan 
ökar svårigheterna för vårdnadshavarna att kunna förebygga delar som kan vara viktiga för att 
deras barn ska kunna ha en fungerande skolgång. “...vi har en väldigt bra kommunikation, 
med liksom nu har, nu är det lov, då vet vi det kommer att bli några jobbiga dagar, vi kommer 
tillbaks. Vi vet att…just att hur vi kan förbereda för vissa situationer.” Om samsyn saknas 
kring den problematik som finns kan det orsaka slitningar i relationen mellan skola och hem. 

Gemensam syn på hinder i samverkan  
Specialpedagogerna och vårdnadshavarna har en gemensam syn på vissa av de hinder som 
beskrevs av informanterna och som särskilt bör belysas då en enighet bland parterna finns. De 
menar att skolan ibland kan ställa för höga krav på vårdnadshavare mot vad de faktiskt har 
förmågan att klara av och ökar risken för att samverkan blir negativ. Informanterna uppger 
från båda håll att skolan ibland får det att framstå som att problematiken handlar om hemmets 
oförmåga och brister som på olika sätt bidrar till att eleven har en problematisk skolgång. Att 
skolans personal lägger sin energi på saker som inte leder samverkan framåt blir rent 
kontraproduktivt. En av specialpedagogerna säger:  

Om vi fokuserar på sådant som vi inte kan påverka så blir det ju inte så jättebra, då drabbas 
vi liksom av en känsla av konstans, det kommer alltid att vara så här. Det blir det ju om du 
fokuserar på det som inte går att förändra, men om du istället fokuserar på det som går och 
det är ju det enda du kan förändra, din pedagogik, ditt ledarskap, dina grupper. 
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De båda parterna beskriver även hur en bristfällig dokumentation kan ge upphov till att 
samverkan påverkas negativt. Specialpedagogerna har varit självkritiska kring detta i 
intervjuerna medan vårdnadshavare lyfter att de vill att det ska finnas dokumenterat vad 
skolan gör för deras barn. Tid, okunskap och ointresse ses som andra delar där brister finns. 
“...var den här extraläraren som då var i klassen, hon var mer intresserad. Av att lära sig 
hantera, om du förstår vad jag menar. Och då, det blev ju mycket bättre. Hon frågade mer 
då”.  Om tiden saknas kan man inte mötas för att resonera med varandra, där man gemensamt 
kan diskutera fram lösningar. Detta utgör ett stort hinder i den dagliga verksamheten och 
risken blir då att de behov som eleverna har inte kan mötas. En god samverkan kräver att 
dialog sker mellan skolan och hemmet. Slutligen beskrivs en mycket kritisk punkt när skolan 
ger signaler om att man anser att man gjort allt som går att göra och att det är bra om eleven i 
perioder är hemma så att skolan kan lösa sin organisation. Båda parter lyfter detta och menar 
att det är mycket olyckligt då man som skola uttrycker detta. “För att jag tror att när skola 
signalerar uppgivenhet till föräldrar då är det inte bra. Då får man ingen arbetsallians…” Ett 
sådant budskap från skolan bidrar inte till god samverkan utan signalerar att man har slut på 
handlingsalternativ, och att skolan inte kan göra mer för eleven. 

4.3 Hur arbetar specialpedagogerna i studien med att skapa god samverkan mellan 
skola och hem? 

Under detta avsnitt besvarar vi frågan ovan genom att belysa specialpedagogens arbete i 
praktiken, utifrån de teman som framkom i analysarbetet. Vi belyser vad specialpedagoger 
gör för att skapa god samverkan mellan skola och hem. Det görs på olika sätt, men tydlig 
kommunikation och samtal med fokus på öppenhet och lyssnade är viktiga inslag i det dagliga 
arbetet med att skapa god samverkan i skolan. 

4.3.1 Att arbeta i en Organisation 
Specialpedagogerna beskriver att de ofta arbetar utefter att de har en central roll i samverkan 
mellan skola och hem. De är de som “håller i trådarna”. Specialpedagogen ingår ofta i skolans 
elevhälsa, uppdrag kan formas utifrån ärenden som lyfts. Specialpedagogen kan även få 
uppdrag direkt från rektor. Specialpedagogen arbetar för att få en allians inom skolan med till 
exempel skolledning samt med vårdnadshavarna, de beskriver sig vara ett stöd i samverkan 
mellan skolan och hem. “Där är mitt uppdrag att jobba för att skapa en arbetsallians.” 
Arbetsalliansen innefattar både skolledning och vårdnadshavare. “Så att det är nog viktigt i 
det här med samverkan med föräldrar. Att man ser till att man får en arbetsallians med 
skolledningen också. Jag tror att det underlättar, väldigt mycket.” De beskriver att de ofta 
ansvarar för kommunikation med vårdnadshavarna samt för samverkan inom skolan för 
elevens bästa. “...då är det ju jag som har lett eller hållit i det här och följt upp och sådana 
saker, boka nästa möte… protokollfört det vi bestämmer och så att man följer upp.” De 
arbetar ofta stödjande för andra inom skolan, då de handleder och stöttar andra pedagoger 
både i det faktiska arbetet med eleven men även i kommunikation, möten och samtal med 
vårdnadshavare.  
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4.3.2 Att skapa tydlig kommunikation och goda relationer 
Specialpedagogerna beskriver att är mycket viktigt att de arbetar för att skapa en tydlighet i 
kommunikationen med vårdnadshavarna. Med kommunikation menar specialpedagogerna, 
kommunikationsvägar som till exempel överenskommelser eller en tydlig 
kommunikationsplan med vårdnadshavare samt kommunikation i de samtal som genomförs 
med vårdnadshavare. “...alla ska veta vem som ska göra vad…”. I kommunikationen 
tydliggör specialpedagogerna hur, vad och när det ska kommuniceras. I samtalen tydliggör 
specialpedagogerna syftet med mötet samt strukturen för samtalet. “Ja, det är viktigt att göra 
upp varför man sitter där… syftet med mötet är…” Specialpedagogen tydliggör även 
förväntningarna på de som deltar i samtalet. Specialpedagogerna skapar samtal där lyssnandet 
är en viktig del, de beskriver att det är de som ansvarar för att skapa en öppen dialog med 
vårdnadshavare och med skolans pedagoger där de lyssnar in, synliggör olika perspektiv i 
samtal, bidrar med kunskap och synliggör behov. Specialpedagogen samlar genom samtal in 
information från vårdnadshavarna, som tillsammans med en av specialpedagogen genomförd 
god kartläggning av eleven i skolmiljön bidrar till en holistisk bild av eleven. Det är även 
specialpedagogen som presenterar helhetsbilden för vårdnadshavarna. Specialpedagogerna 
menar även att de arbetar för att visa vårdnadshavarna att de vill väl och att de har kompetens 
att hantera situationer som uppstår, och på det viset ingjuta hopp.   

… jag menar i stället för att skriva han kan inte, kan inte, kan inte, så brukar jag istället 
skriva har ännu inte uppnått… alltså så där så att det finns ett hopp. För det tror jag är 
viktigt, att man förmedlar hopp, som specialpedagog. Okej jaha, jag hör att du säger att du 
är orolig för det här, men då ska vi titta på… 

Genom detta arbete gör specialpedagogerna vårdnadshavarna delaktiga och relationer byggs. 
Relationer som de menar är avgörande för hur väl samverkan fungerar. 

4.3.3 Att arbeta för att göra vårdnadshavare delaktiga 
Specialpedagogen arbetar för en delaktighet med vårdnadshavare och med elev, och menar att 
det är först då vårdnadshavares och elevers delaktighet är ett faktum som arbetet kan ge 
resultat. De gör detta genom att som beskrivits ovan bjuda in till samtal med öppenhet och 
lyssnade. En specialpedagog berättar: “Det handlar om att bjuda in, att liksom bjuda in till 
samtal.” Vidare berättar samma specialpedagog; “...man behöver bjuda in till samverkan och 
samverkan betyder att det måste vara öppet för olika perspektiv”. Specialpedagogerna 
beskriver även att de förtydligar för vårdnadshavare vad de kan påverka och vara delaktiga i 
inom skolan, för att undvika oklarheter och förväntningar som inte går att möta 
vårdnadshavarna i. Att ha elevens bästa framför ögonen och ett gemensamt fokus eller mål är 
något som specialpedagogerna beskriver att de arbetar för att få till med vårdnadshavarna, för 
att öka engagemang och delaktighet. “...vi delar en gemensam… något vi bryr oss om och 
som vi behöver prata om tillsammans.” De beskriver även att de som specialpedagoger 
lyssnar in vad vårdnadshavarna kan bidra till och erbjuder vårdnadshavarna att delta på ett sätt 
som de mäktar med. “Ja, att hitta ingångar så man når dem…” genom att “...bemöta 
föräldrarna där dom är.” Specialpedagogerna arbetar lösningsinriktat tillsammans med 
vårdnadshavarna, för att göra dem delaktiga.  ”Sen kanske man inte har alla lösningar men då 
får man ju diskutera och komma fram till det tillsammans.” Detta bygger delaktighet som 
håller över tid. Specialpedagogerna beskriver även att de arbetar för att skapa tydliga 
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kontaktvägar mellan skolans pedagoger och vårdnadshavare. Specialpedagogerna beskriver 
att det ofta använder sig av en tät kontakt med vårdnadshavarna för att skapa en grund för 
samverkan, under tiden då relation och målbild byggs. 

4.4 Sammanfattning av studiens resultat 
En kvalitativ forskningsansats i detta självständiga arbete gjorde att det ur ett holistiskt 
perspektiv kunnat undersökas hur specialpedagoger och vårdnadshavare ser på ett komplext 
område som samverkan mellan skola och hem. Metodvalet för att besvara syftet och 
frågeställningen blev semistrukturerade intervjuer där intervjuprocessen bjöd in till att 
inhämta kunskaper och erfarenheter från parterna. Resultatet presenteras utifrån våra tre 
frågeställningar. Tre centrala teman framträdde utifrån den första frågeställningen. Dessa var; 
skolans organisation, relationer och kommunikation samt delaktighet, och synliggör 
specialpedagogers och vårdnadshavares kunskaper, erfarenheter och insikter om vad som 
kännetecknar god samverkan mellan skola och hem. Tydlighet, transparens och goda 
relationer beskrivs som viktigt av specialpedagoger och av vårdnadshavare. Den andra 
frågeställningen besvaras genom temat; hinder i samverkan, som synliggör de hinder som 
specialpedagoger och vårdnadshavare har stött på eller tänker sig kunna stöta på i samverkan 
mellan skola och hem. Konflikter, olika syn på barnet, misstro, uppgivenhet, avsaknad av 
kommunikation från skola till hem beskrivs bland annat som hinder. Den tredje 
frågeställningen kom att handla om specialpedagogens arbete med att skapa god samverkan 
utifrån teman; organisation, kommunikation och relationer samt delaktighet. Här presenteras 
vad specialpedagogerna beskriver att de gör i yrkespraktiken, deras faktiska handlande för att 
skapa god samverkan mellan skola och hem. Specialpedagogerna beskriver att de har en 
central roll i samverkan mellan skola och hem. De ansvarar bland annat för kontakt och 
kommunikation, bidrar med kunskap och att öppna upp för förtroendefull samverkan, genom 
lyssnade, synliggöra perspektiv och tydliggörande kommunikation. De bygger förtroendefulla 
relationer. Slutligen, resultatet visar att det råder en stor samstämmighet mellan 
specialpedagoger och vårdnadshavare i ämnet samverkan. De uttrycker detta på olika sätt, 
utifrån olika perspektiv, men visar sig påfallande överens om vad som behövs för att få till en 
god samverkan.  

5. Diskussion  
Det självständiga arbetets syfte var att undersöka och beskriva goda samverkansfaktorer 
mellan skola och hem. I studien har data inhämtats från specialpedagoger och vårdnadshavare 
genom semistrukturerade intervjuer. I intervjuerna söktes kunskaper från det som beskrivs 
som informanternas vardagliga upplevelser och erfarenheter (Brinkmann & Kvale, 2015; 
Denscombe, 2018) så att studiens syfte och frågeställningar kunde belysas. Diskussionen 
innehåller två delar. Den första delen diskuterar den valda metod som det empiriska 
materialets insamlade data vilar på. Den andra delen utgör en diskussion kring resultatet som 
framkommit efter dataanalysen. Diskussionsavsnittet avslutas med en reflektion kring 
studiens resultat samt föreslår ny forskning. 
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5.1 Metoddiskussion  
I metoddiskussionen lyfts fördelar och nackdelar fram gällande valet av semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod och redogör för hur dessa bidragit till insamling av det 
empiriska materialet. Diskussionen avslutas med en reflekterande del gällande den roll som 
intas då en man utför en intervju. 

Urvalet av informanter för studiens trovärdighet utgjordes av individer som bidragit till 
brett fält av kunskaper och erfarenheter både vad gäller specialpedagogerna och 
vårdnadshavarna. Ett subjektivt och explorativt urval (Denscombe, 2018) gjordes vilket 
innebar att en mindre mängd informanter bidrog med data som bidrog till att belysa 
frågeställningarna och studiens syfte. Då studien är kvalitativ och metodvalet var 
semistrukturerade intervjuer hävdas inte att studien kan generaliseras eftersom en mindre 
mängd informanter användes som inte kan ses som ett snitt av en större population. För att 
undvika smygrepresentativitet (Göransson & Nilholm, 2009) menas att denna studie inte har 
ett urval som representerat en större grupp av människor och på så sätt kunnat bidra till att 
våra upptäckter kan generaliseras. Då informanterna i studien kontaktades, avtalades plats och 
tidpunkt för intervjuerna med varje informant. För informanternas trygghet fick deras 
önskemål vara styrande i detta val. Datainsamlingen kunde startas relativt okomplicerat och 
omgående, vilket enligt Denscombe (2018) medförde att studiens tillförlitlighet ökades då det 
motverkar bortfall av deltagare samt ger en hög frekvens av svar. Trovärdigheten kring det 
insamlade materialet skedde i hög utsträckning då vi möttes ansikte mot ansikte, där 
relevansen och riktigheten kunde följas upp i stunden. Ytterligare en aspekt gällande 
intervjuernas trovärdighet menar Denscombe (2018) är att de är svåra att kontrollera eftersom 
man inte säkert kan veta om det som framkommer är det som stämmer överens med 
verkligheten. Detta hanterades genom att flera intervjuer genomfördes för att se om liknande 
teman uppstod i den kodning som utfördes, samt att samtliga intervjuer dokumenterats via 
ljudinspelning så att viktig information inte gått förlorad. 

För att stärka studiens tillförlitlighet framfördes inga personliga åsikter eller tyckande som 
kunnat påverka intervjuerna åt något håll. Denna neutrala inställning menar Denscombe 
(2018) är viktig hos den som utför intervjun för att inte påverka den information som ges och 
därmed kunnat påverka resultatet. Vi har även reflekterat över frågandet under intervjuerna. 
Gällande detta lyfter Denscombe (2018) att informanten kan utsättas för kränkning om 
känsliga frågor ställs. Genom att fokusera på öppna frågor och att aktivt lyssna undanröjdes 
risken att detta skulle ske under intervjuerna i möjligaste mån då informanten kunde 
formulera sig fritt. Enligt Bryman (2011) kan risken under det kvalitativa arbetets kodningsfas 
vara att det som framkommit under intervjuns kontext att gå förlorat. Då delar ur intervjuerna 
plockades ur sitt sammanhang så förändras ursprunget av information, man tar fragment ur en 
helhet. För att undvika detta har vi under hela analysprocessen tillsammans reflekterat och 
tolkat det inspelade materialet samt gjort flera genomläsningar av det transkriberade 
materialet.  

En utmaning i användandet av intervjuer som metod och som beskrivs av flera forskare 
(Bryman, 2011; Creswell & Poth (2017); Denscombe, 2018), är hur utförandet av intervjuerna 
och hur personen som utför dem påverkat det som framkommit och hur det i sin tur påverkar 
datakvalitén. Intervjun ses som ett professionellt samtal (Brinkmann & Kvale, 2014; Fejes & 
Thornberg, 2015) där den som genomför intervjun ses som ett viktigt redskap under 
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utförandet av intervjuer. En fördel med intervjuer är den flexibilitet de medför både för 
informanterna men även för den som utför intervjun vilket skrivs fram av forskare som menar 
att det möjliggör att förändringar kan göras under tiden intervjun pågår (Denscombe, 2018; 
Brinkmann & Kvale, 2015). Följdfrågor kunde ställas för att följa upp det informanterna sa 
och säkerställde att svaren uppfattats på ett korrekt sätt. 
Flera reflektioner har gjorts kring rollen som utförare av en intervju. Innan intervjuerna 
startades övervägdes att båda utförare skulle sitta med vid varje intervjutillfälle. Detta skulle 
enligt Brinkmann och Kvale (2015) kunnat påverka både genomförandet av intervjuerna och i 
sin tur de teman som framkom då materialet kodades. En maktasymmetri skulle dessutom 
kunnat uppstå mellan parterna under intervjun, då den i grunden inte ses som ett vanligt 
vardagligt samtal utan som ett professionellt samtal där den som utför intervjun har 
tolkningsföreträde. Om vi båda skulle ha suttit med under intervjuerna skulle denna 
maktobalans kunnat påverka resultatets trovärdighet. Utifrån detta gjordes ett medvetet val att 
inte genomföra intervjuerna gemensamt. En fördel att vara tillsammans under ett 
intervjutillfälle är dock att vi skulle ha upplevt samma saker, men å andra sidan tog vi del av 
varandras transkriberingar, där vi såg olika saker som lyftes fram och diskuterades.  
Vi har under hela processens gång samarbetat genom att ta del av varandras reflektioner där 
vi tillsammans tolkat, ifrågasatt och resonerat kring det empiriska materialet som framkommit 
samt haft med oss att vår bakgrund, kunskaper och erfarenheter har kunnat påverka studiens 
slutresultat, vilket därför tagits i beaktande. I det empiriska materialet har vi inte redovisat 
vem av specialpedagogerna eller av vårdnadshavarna som står för ett särskilt citat. Vi har 
dock noggrant valt citat från samtliga informanter för att få den nödvändiga variation studien 
krävde. Alla informanters röster finns med i studien. Rösterna från respektive grupp avser en 
variation av uppfattningar som också redovisas i resultatet. Vi har även knutit de teoretiska 
tankar vi haft med oss till det som framkommit i resultatet. På detta sätt menar Brinkmann 
och Kvale (2014) att trovärdigheten i processen säkrats genom varje moment.  

5.2 Resultatdiskussion  
I resultatdiskussionen diskuteras och sammanfattas det övergripande resultatet med syftet att 
undersöka och beskriva samverkansfaktorer mellan skola och hem genom de kunskaper och 
erfarenheter som fem specialpedagoger och fem vårdnadshavare beskrivit i de 
semistrukturerade intervjuer som utförts i studien. Ett fokus har riktats mot det som beskrivits 
som goda samverkansfaktorer. I resultatet utkristalliserades teman som nedan kommer att 
diskuteras. I fyra avsnitt kommer dessa teman att svara på det självständiga arbetets syfte och 
frågeställningar. (1) Det första temat handlade om hur skolan organiserar sig och hur det 
påverkar samverkansarbetet. (2) Det andra temat handlade om kommunikation och relationer i 
samverkan. (3) Det tredje temat handlar om de hinder som kan uppkomma i samverkan 
mellan skola och hem. (4) Det fjärde temat handlade om hur känslan av delaktighet påverkar 
samverkansarbetet. Det empiriska materialet har analyserats och tolkats utifrån den forskning 
vi tagit del av, arbetets teoretiska utgångspunkt samt våra yrkesmässiga erfarenheter. De 
teoretiska utgångspunkterna gav förståelse och kunskaper som bidrog till att se helheter i 
studien. En kombination av empiri och teori används i detta kvalitativa arbete för att i 
slutändan bidra till ett gott resultat. 
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5.2.1 Skolans organisation kring samverkan 
I resultatet beskrivs att skolledningen har en viktig roll gällande de beslut som fattas i skolan 
och det mandat de ger specialpedagogerna. Specialpedagogerna beskrev att skolan behövde 
en skolledning och rektor med starkt ledarskap som formar en tydligt kommunicerad 
organisation där skolans medarbetare har samsyn kring ett gemensamt normsystem och det 
finns en tydlig koppling till det uppdrag skolans personal har. Wahlberg och Orving 
Johanssons (1993) forskning ger stöd åt det specialpedagogerna beskriver. Skolledningen har 
stor betydelse och ansvarar för hur samverkansarbetet mellan skola och hem fungerar på 
skolan. För samverkansfrågan innebär det att skolledningen verkar för att under ledning och 
stimulans av personalen arbeta gemensamt för förändring och förbättring av skolans 
verksamhet. Det är skolledning som i organisationen påverkar vilka förutsättningar som finns 
för samverkan och hur denna görs den möjlig. I ett systemteoretiskt perspektiv beskriver 
Öquist (2017) att det behöver finnas kopplingar mellan olika nivåer i ett system för att kunna 
arbeta mot uppsatta mål. Organisationen i skolan är en av nivåerna i skolans system och 
även ett tema som framkom i studien. Kommunikationen mellan och inom systemen påverkar 
den samverkan som sker på individnivå. Den nivå där skola och vårdnadshavare möts kallar 
Bronfenbrenner (2005) för mesosystemet. Här rör sig individen mellan olika mikrosystem, 
där olika relationer skapas mellan mikrosystemets olika delar. System utökas desto fler 
relationer och miljöer som barnet och individer i dess närhet kommer i kontakt med t ex när 
relationer tar form i samverkan mellan skola och vårdnadshavare. En tydlig organisation 
underlättar kontakterna i mesosystemet. Lawrence Lightfoot (1981) ger stöd till det 
specialpedagogerna i vårt resultat lyfter gällande att skolans struktur, rutiner och 
rollfördelning behöver vara tydligt för vårdnadshavarna. Om skolan tydliggör sitt arbete kan 
man tillsammans hittar vägar mot ett gemensamt uppsatt mål. Ur ett systemteoretiskt 
perspektiv kan vårt resultat ses som att man i skolans organisation bör arbeta för att se 
helheter och sammanhang samt hur man genom dessa arbetar pragmatiskt i olika nivåer. Det 
innebär enligt Öquist (2017) att de olika nivåerna i ett system kalibrerar varandra. Det är 
pedagogernas arbete att kommunicera hur organisationen kring en elev ser ut i skolans 
kontext till vårdnadshavarna vilket beskrevs av specialpedagogerna. Vårdnadshavarna å sin 
sida menade att skolans organisation kring olika insatser samt hur pedagogerna arbetade kring 
dessa kändes som nödvändiga att vara kommunicerade för att ha god samverkan med skolan. 

5.2.2 Kommunikation och relationer i samverkan mellan skola och hem 
I vårt resultat är det tydligt att god kommunikation leder till goda relationer mellan skola och 
hem. Skola och hem är båda system som påverkar elevens utveckling. Den goda 
kommunikationen kännetecknas i vårt resultat av lyssnande samtal där alla kommer till tals, 
där specialpedagogerna bjuder in till samverkan och samlar in information där skola och hem 
bidrar med sin kunskap och sitt perspektiv. Matson (2017) lyfter med Bronfenbrenners modell 
fram att upplevelser och erfarenheter som pedagoger och vårdnadshavare får inom och mellan 
de olika systemen kommer att påverka samverkansarbetet positivt eller negativt. Relationen 
mellan skola och hem kan påverkas positivt genom ett nära samarbete och beskrivs av 
Erikson (2004, 2013) som partnerskapsprincipen, vilken i förlängningen är gynnsam både för 
eleven som individ men verkar även positivt för samhället i stort. Partnerskapsprincipen syftar 
till ett gemensamt ansvar mellan skola och hem gällande elevernas utbildning och fostran. 
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Goda relationer beskrivs gemensamt i studien av specialpedagoger och vårdnadshavare som 
avgörande för hur samverkan kan bli gynnsam vilket även beskrivs i forskning (Collier, Keefe 
& Hirrel, 2015; Erikson, 2004, 2013; Kalin & Šteh, 2011; Koch, 2016; Laluvein, 2010; 
Nowell & Salem, 2007; Schultz, 2016). Forskning som lyfts fram av Bronfenbrenner (2005) 
pekar på att relationen mellan skola och hem är en stark påverkansfaktor gällande barnets 
kunskapsinhämtning. Resultatet visar att en god kommunikation föder en god relation, vilket 
bidrar till god samverkan mellan skola och hem.  

Koch (2016) samt Lawrence Lightfoot (1981) beskriver den goda kommunikationen och 
det delade ansvaret för eleven mellan skola och hem som bidragande orsaker till att tydlighet 
skapas för vårdnadshavarna och medför också ett lugn hos dem. En öppen kommunikation där 
gemensamma erfarenheter kring eleven delas bidrar till en god relation. Förtroendet mellan 
parterna kan då ökas vilket bäddar för en god samverkan på alla plan vilket beskrivs i vårt 
resultat av både specialpedagoger och vårdnadshavare. Koch (2016) menar att 
kommunikation som sker från skolans sida är en viktig del i att kunna skapa en empatisk och 
förtroendefull relation med familjen är viktig då vårdnadshavarna ofta får kämpa med 
omvärldens godkännande och förståelse gällande de behov deras barn har. Bronfenbrenner 
(1986, 2005) menar att individens utveckling främst sker inom familjen, därav kommer 
vårdnadshavarna ha en viktig roll i samverkan med skolan gällande sina barn. Familjen är 
dock endast ett av de olika system där utvecklingsprocesser sker. Skolan är ett annat system 
som i hög grad påverkar utveckling hos individen. Händelser i hemmet och händelser i skolan 
kommer att påverka individens utveckling, varför de olika processer som sker i mesosystemet 
är beroende av det som i övrigt sker i kringliggande system, vilket även informanterna i vår 
studie beskriver att de upplever. Av den orsaken kan Bronfenbrenners teori vara ett stöd om 
man i ett holistiskt perspektiv ser på samverkan och vilka effekter den medför. Han lyfter 
fram det faktum att familjer som haft goda förutsättningar för kommunikation med skolan, där 
de är delaktiga i beslut som fattas inte bara medförde ett större initiativtagande och 
självständighet hos eleverna ifråga men även påverkade de kunskapsmässiga resultaten i form 
av högre betyg. En god samverkan mellan skola och vårdnadshavare innebär de facto en 
förbättrad skolsituation för eleven. Nilsson (2008) lyfter att vårdnadshavare har ett behov av 
att bli lyssnade på, precis som alla människor har. Att i mötet betrakta dem som jämlikar från 
pedagogernas sida bidrar till att relationen förbättras. Specialpedagogerna i vår studie 
beskriver, likt specialpedagogerna i Bladini (2004), att deras uppgift är att genom samverkan 
med vårdnadshavarna lyfta det positiva hos eleven, visa intresse för eleven och dess 
vårdnadshavare. Det är även av vikt att skolan inger hopp och visar vårdnadshavarna att de tar 
ansvar för eleven i skolan. De beskriver att de på olika sätt kan ge detta i samtal genom att 
lyssna och bekräfta sin motpart men att de upprätthåller sina professionella gränser. 
Specialpedagogerna beskriver att ansvaret för relationsbyggande med hemmet är ett uppdrag 
som åligger dem i skolan verksamhet. Även strukturer som syfte med möten, tydliga 
kommunikationsplaner, tydlig rollfördelning i samverkan; vad specialpedagogerna bidrar med 
och vad vårdnadshavare förväntas bidra med. beskrivs vara avgörande i vårt resultat. Detta 
stärks av forskare (Lawrence Lightfoot, 1981; Leonard, 2011) som menar att dessa delar 
medför ett delat ansvar genom tydliga överenskommelser och ett delat ansvar mellan skola 
och hem vilket bidrar till att utbildningen för eleven blir framgångsrik och värdefull. Hemmet 
bidrar med viktig kunskap och information för att skolan ska kunna fungera optimalt.  
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5.2.3 Att förebygga och undanröja hinder.  
Specialpedagogerna uttrycker att de har en central roll i att samverka inom skolan för elevens 
bästa samt att de har ett ansvar för att bjuda in och öppna upp för samverkan mellan skola och 
hem. I detta arbete kan hinder uppstå, i det direkta mötet med vårdnadshavare, i 
organisationen samt hinder som uppstår då kunskap och kompetens saknas i skolan.  

I föreliggande studie fann vi bland annat att de hinder som uppstår i samverkan beror i 
likhet med det Koch (2016) påvisar i sin studie, brist på kunskaper, av förståelse eller en 
kombination av dem båda. Att möta vårdnadshavare i samverkan visade sig i vårt resultat 
dessutom vara utmanande då skola och hem står långt ifrån varandra gällande förmågor, 
samsyn samt målbild. Då kan det på olika vis bli en kamp mellan skola och hem. Detta 
beskrivs även av Lawrence Lightfoot (1981), som menar att mötet mellan skola och hem kan i 
vissa fall reflektera asymmetriska maktpositioner mellan parterna. Detta är destruktivt och 
kan leda till konflikter. Kulturella skillnader är en annan del som även det kan bidra till 
konflikt. Öquist (2017) betonar att man kan använda sig av lyssnande kontra tystnad på ett 
medvetet sätt. Det kan fungera som verktyg för specialpedagogen i samverkan med 
vårdnadshavare. Genom att inta en avvaktande position i ett möte kan det leda till en 
förändring som främst kommer från vårdnadshavarna, vilka då kan känna ökad delaktighet i 
mötet. Öquist menar att det bästa sättet att hantera svåra situationer är att då man möter dem 
kunna ta emot den men att även kunna acceptera det som framkommer. Genom att fluktuera 
och invänta sin motpart kan en situation lugnas och fungera avvärjande, där Öquist beskriver 
att en metaposition intas för att få överblick. Det svåra mötet kan göras lättare att hantera med 
rätt verktyg hos specialpedagogerna. Lyhördheten i detta sammanhang är viktig för god 
samverkan. Att få ta del av vårdnadshavarnas perspektiv bidrar till att skolan ökar sina 
kunskaper om eleven. Det möjliggör även för skolan att öppna upp för samverkan, skolan har 
möjlighet att lyssna in vårdnadshavarnas perspektiv samt hur de önskar att samverka med 
skola. Genom att se det nära samarbetet mellan skola och hem som ett partnerskap där 
parterna tar ett gemensamt ansvar för elevens utbildning och fostran kommer individen i detta 
fall eleven, samt samhället i stort gynnas (Erikson, 2004).  

Otydlig kommunikation, brist på skriftlig dokumentation, visade sig i resultatet även vara 
hindrande i samverkan. Lawrence Lightfoot (1981) belyser detta och menar att några av 
svårigheterna som finns mellan skola och hem vilar i de strukturella egenskaper och kulturella 
ändamål som skiljer dem åt. Hon menar även att när det gäller ansvarsfördelningen mellan 
skola och hem kan det finnas gråzoner där tydlighet saknas. Om man inte klargör hur och på 
vilket sätt samverkan ska ske kan detta bidra till en försämrad relation. För att minska stress 
hos vårdnadshavarna bör skolan klargöra och tydligt kommunicera de ansvarsområden och 
kompetens. Skolan bär ansvaret för den riktning man tillsammans kan ta. En god maktbalans 
kan skapas om skolan tar ansvar för de utbildningsmässiga målen för eleven och där 
vårdnadshavarna vet vad de kan förvänta sig av skolan.  

När skolan riskerar att hamna i att de inte längre vet vad mer de kan göra för eleven kan 
det systemteoretiska tänkandet vara till hjälp. Vi som specialpedagoger får inte bidra till att 
sätta begränsningar i systemet. När något inte fungerar, prova något nytt, signalera inte 
uppgivenhet till vårdnadshavare, då det blir ett hinder för samverkan, vilket även Öquist 
(2017) berör. Hinder kan även uppstå i samverkan med hemmet om skolan saknar kompetens. 
Koch (2016) belyser i sin studie att specialpedagogen kan hjälpa annan skolpersonal att få 
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kunskap om elever i behov av särskilt stöd såväl som att bidra till att personalen ges 
kunskaper i hur man kan bemöta deras föräldrar och få en förståelse för att föräldrarnas 
beteende av förklarliga skäl kan vara fyllt av känslor, stress och oro så att man inte dömer 
dem efter de tillfällen där detta visas. Genom att visa omsorgsetik som sträcker sig utanför 
skolans väggar ger en holistisk syn på eleven. När olika sorters problematik uppkommer i 
skolan kan svårigheten i att kunna hitta lösningar vara att man tänker för begränsat inom 
skolans kontext. Genom ett öppet tänkande där skolans ramar inte begränsar kan enligt Öqvist 
(2017) hjälpa specialpedagogerna att omtolka problematiken för att finna en lösning. Att 
använda principen om ekvifinalitet, där flera vägar kan sökas i sin strävan att nå ett mål, kan 
där och då göra att ett systemteoretisk tänkande bidrar i samverkan till att lösa knutar som gör 
att man kommer vidare mot målet, vilket specialpedagoger och vårdnadshavare i vårt resultat 
beskriver att de strävar mot.  

5.2.4 Att känna och vara delaktig i samverkansarbete 
Specialpedagogerna i studien beskriver att de i samverkansuppdraget med vårdnadshavarna 
strävar efter att ha ett gemensamt fokus på elevens bästa och att man tillsammans skapar 
förutsättningar för att nå dit. Detta ses som ett salutogent förhållningssätt vilket beskrevs av 
en specialpedagog i vår studie och som enligt Antonovsky (Antonovsky & Elfstadius, 2005) 
får oss att tänka i termer fungerande faktorer i sammanhanget för individen. Vad är det som är 
gynnsamt och ger en känsla av sammanhang? Antonovsky framhåller att för att kunna mildra 
olika stressorer som finns kring individen och som kan påverka negativt gäller det att söka 
efter positiva inslag. Här söks helheten i att förstå ett problem, för välmående och för att hitta 
en väg som leder framåt i rätt riktning. Kärnan i det salutogena förhållningssättet är att nå en 
känsla av sammanhang, KASAM. En inställning till samverkan som ett partnerskap från 
skolans sida (Erikson, 2004; Kalin & Šteh, 2011; Laluvein, 2010; Schultz, 2016) bidrar till att 
skolans samverkan med vårdnadshavarna utvärderas gemensamt istället för att skolan ensam 
definierar dess former. I resultatet beskriver flera av specialpedagogerna att ett samråd med 
vårdnadshavarna kring skolans arbete genom olika insatser utifrån elevens förmågor och 
behov samt hur skolan bidrar med kunskaper gör vårdnadshavarna mer involverade i skolans 
arbete med eleven. Vårdnadshavarna beskriver att skolan bidrar till att de känner sig delaktiga 
då de bjuds in till att mötas kring vad som sker i skolans kontext och menar att de kan fylla på 
med kunskaper de har kring sitt barn för att de tillsammans med skolan kunna skapa en 
helhetsbild. Detta påverkar delaktigheten från hemmet positivt och bidrar till att 
vårdnadshavare känner KASAM. Anotovsky (Antonovsky & Elfstadius, 2005) belyser att 
genom en stark KASAM rustas vårdnadshavare att kunna hantera problematik men påverkar 
även samverkan i positiv bemärkelse. Genom god samverkan kan vårdnadshavarnas 
delaktighet ökas vilket i vår studie beskrivs av vårdnadshavarna genom att man tillsammans 
sluter upp kring barnet och hur de genom att vara en länk mellan skolan och hemmet kan 
fånga upp, förtydliga och förklara för sitt barn vad som beslutats i skolan. En tät kontakt, en 
väl fungerande kommunikation, hög grad av tydlighet från skolan samt goda relationer 
beskrivs av informanter från båda sidorna leda till att hemmet blir delaktigt i arbetet kring 
barnet. 
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5.3 Slutdiskussion 
Samverkan har lyfts ur olika perspektiv där vi försökt belysa ett komplext begrepp för att göra 
det mer begripligt. Vår studie har en empirisk förankring då flera källor oberoende av 
varandra är samstämmiga i vad som är grunden för en god samverkan. Det som framkom i 
vårt resultat kom inte att handla om de olika forum som samverkan sker i, vilket vi trodde 
innan studien utfördes. Resultatet visade att det främst handlade om förutsättningarna och 
villkoren för hur god samverkan kan skapas i mötet mellan skola och hem, vilket beskrevs i 
resultatets olika teman; skolans organisation, kommunikation och relationer samt delaktighet. 
Ytterligare ett tema som visades var hinder vilket vi valde att skriva fram som hur dessa kan 
undanröjas genom implikationer till hur specialpedagoger kan arbeta förebyggande för att 
undvika att dessa uppstår. Det som särskilt visade sig tydligt i resultatet är betydelsen av 
tydlig kommunikation för god samverkan. Tydlig kommunikation där alla, skola och hem 
görs delaktiga och bidrar med kunskap. Där lyssnade möjliggör att allas röster blir hörda och 
olika perspektiv blir synliga. Tydlig kommunikation där lyssnade har en stor del, bidrar till att 
skapa goda relationer mellan parterna, vilket i sin tur är en förutsättning för god samverkan 
mellan skola och hem. Skola och hem bildar på det viset en allians i arbetet kring att nå ett 
gemensamt uppsatt mål, där det gemensamma ansvaret och det salutogena förhållningssättet 
bidrar till en god samverkan. Det blev även tydligt att det är av vikt att skolan är transparenta i 
de olika beslut som fattas kring eleven. Om transparens mellan olika nivåer i systemet saknas 
beskrivs det av Matson (2017) leder till att kugghjulen mellan systemen gnisslar. God 
samverkan mellan skola och vårdnadshavare fungerar som olja mellan dessa kugghjul. God 
samverkan utgör en skyddsfaktor mellan parterna vilket slutligen bidrar till skolframgång för 
eleven, vilket är målet med att samverkan sker från första början. Det blir därför tydligt att 
ingen människa är en ö. Hon är en del av den helhet och det system hon ingår i, en del av det 
hela. 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 
Vi har under processens gång upptäckt att specialpedagogerna och vårdnadshavarna ofta är 
överens om vilka komponenter som behövs för att samverkan mellan skola och hem ska 
fungera. Trots det så uppkommer ofta svårigheter som även dem beskrivs på liknande sätt. 
Vårt resultat lyfter framförallt området kommunikation och relationer. Lawrence Lightfoot 
(1981) tar upp hur man ur forskningssynpunkt bör titta mer på hur optimala relationer kan se 
ut mellan skola och vårdnadshavare och vilka perspektiv och uppfattningar som finns 
gällande detta. Baserat på vad vi sett och även på det Lawrence Lightfoot lyfter så skulle det 
vara värdefullt att göra en fallstudie där kommunikation och relationer studeras genom att 
använda olika fall för att genom det specifika, på ett djupare plan och generellt, kunna belysa 
vad det är i samverkansprocessen gällande kommunikation och relationer som leder den 
framåt. Att använda en fallstudie för detta menar Denscombe (2018) är passande eftersom 
denna fokuserar på relationer och processer samt att fenomenet undersöks på djupet. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

Hej! 

Vi, Ulrika Möller och Sandra Krantz, är två studenter som nu är i färd med att avsluta våra 
studier som leder till en specialpedagogisk examen. Under våren 2019 kommer vi att arbeta 
med vårt examensarbete, som är en studie med ett fokus på samverkan mellan hem och skola. 
Vårt syfte med studien är att belysa positiva samverkansfaktorer och att öka kunskapen om 
hur god samverkan kan skapas mellan hem och skola, och på detta vis förbättra för elever, 
vårdnadshavare och skolpersonal. 

Vår studie kommer att vara förankrad i tidigare forskning och i styrdokument. För att belysa 
ämnet ut flera perspektiv kommer vi även genomföra intervjuer med fem vårdnadshavare till 
elever i behov av särskilt stöd samt med fem specialpedagoger. 

Intervjuerna kommer att genomföras med någon av oss som intervjuledare och vi kommer att 
använda oss av en intervjumall med öppna frågor, för att få till ett samtal där vi kan få 
möjlighet att ta del av personliga erfarenheter och upplevelser av goda samverkan. 
Intervjuerna tar ca 45 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Efter 
transkriberingen raderas inspelningarna. 

Deltagandet i studien är frivilligt och ni kan om ni önskar när som helst välja att avsluta er 
medverkan. Den information som vi får av deltagarna kommer endast att användas i studien. 
Vår handledare kan komma att ta del av vårt insamlade material. Samtliga deltagare kommer 
att avidentifieras och är och kommer att förbli anonyma.  

Vi uppskattar att vi får träffa er och menar ert deltagande i vår studie förhoppningsvis kan 
bidra till ny kunskap om goda samverkansfaktorer mellan hem och skola samt bidra till en 
förbättrad situation för barn i behov av stöd. 

Om ni godkänner ert deltagande skriver ni under nedan. 

__________________________________ _______________________________ 
Namn    Ort och Datum 

Kontakta oss gärna om ni har funderingar eller frågor om studien. 

Ulrika Möller: umr16002@student.mdh.se 
Sandra Krantz: skz16002@student.mdh.se  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Specialpedagoger  

1. Vad betyder samverkan för dig som specialpedagog? 

2. Vilken blir din roll och hur kan du bidra till god samverkan? 

3. Vad tänker du att vårdnadshavarna kan bidra med gällande samverkan med skolan? 

4a. Kan du berätta om då du upplevt god samverkan med vårdnadshavare i skolan?  

4b. Vilka effekter fick det? Hur? Kan du ge ett konkret exempel? 

5. Vad tror du är den största utmaningen är gällande samverkan mellan skola och hem? 

6. Vad anser du är det viktigaste för att få en fungerande samverkan? 

Vårdnadshavare 

1. Vad betyder samverkan för dig som vårdnadshavare? 

2. Vad tänker du att pedagogerna kan bidra med gällande samverkan med skolan? 

3. Vilken blir din roll och hur kan du bidra till god samverkan? 

4a. Kan du berätta om då du upplevt god samverkan med pedagoger i skolan? 

4b. Vilka effekter fick det? Hur? Kan du ge ett konkret exempel? 

5. Vad tror du är den största utmaningen är gällande samverkan mellan skola och hem? 

6. Vad anser du är det viktigaste för att få en fungerande samverkan? 


