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Hand i hand
med eleven
Ett labb om förtroendefulla relationer mellan hem och skola 
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Sammanfattning

På uppdrag av Skolverket har Vaggeryds kommun och Förnyelselabbet utforskat 
hur familjesamverkan med nyanlända familjer kan förbättras. Vi har tittat på 
hur det kan skapas förtroendefulla relationer mellan förskola/skola, elev och 
vårdnadshavare, som främjar elevens möjlighet till utveckling. Under våren har 
vi träffat pedagoger, lärare, vårdnadshavare och elever för att lyssna in allas 
upplevelser och förväntningar på familjesamverkan. Hur ser de olika parternas 
behov av att samverka ut? Vad är viktigt att samverka kring? Målsättningen har 
varit att utveckla idéer och arbetssätt som skapar trygghet hos både familjen 
och skolpersonalen och som främjar en god relation dem emellan. Efter utforsk-
ningen prioriterades tre områden: 

Nyckelord: Medskapande, användardriven design, reflexivitet, aesthetic disrup-
tion, tjänstedesign, systemtänkande, social innovation

Tack till
Mats, Kristina och Maria på Skolverket som var nyfikna på Förnyelselabbets ar-
betssätt och har varit bollplank under projektets gång.

Stina, Carina, Anne, Ann-Margret och Per-Erik på barn- och utbildningsförvalt-
ningen i Vaggeryd, Helena, Birgitta och Rållan på öppna förskolan, Anna och 
Tone på förskolan, Anne-Marie, Sofie, Moussa och Karin på F-6:an, Vernesa och 
Helén på 7-9:an, Nina på gymnasiet – som varje gång har tagit emot oss med 
stor värme och ett brinnande engagemang.

Johan på Vaggeryds kommun, Kerstin och gänget på ReMida i Skillingaryd, 
SYV:arna i grundskolan och på gymnasiet som har bidragit med kunskap, lokaler 
och inspiration.

Sist men inte minst vill vi rikta ett varmt tack till alla modiga elever, vårdnads-
havare och personal som generöst har delat med sig av sina berättelser.

• Hur kan vi skapa ökad förståelse och trygghet innan skolstart?
• Hur kan hemmets och skolans roller i stödet till eleven förtydligas?
• Hur kan hem och skola gemensamt stötta elevens framtidsdrömmar? 

Tillsammans har deltagarna tagit fram idéer som introduktionsfilmer, samver-
kansskalor som samtalsunderlag och schemalagda drömtimmar där elever får 
träffa olika yrken genom bland annat studiebesök. Förutom framtagandet av 
konkreta idéer är lärandet om sakfrågan, varandra och sig själv ett resultat i sig. 
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Förnyelselabbet – en del av SVID, Stiftelsen 
Svensk Industridesign

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att främja designmetodik i 
utvecklings- och innovationsarbete i Sverige. 

SVID sprider kunskap om design och möjliggör för hållbar utveckling i företag, 
organisationer och offentlig verksamhet.

Förnyelselabbet skapades 2016 för att utforska användardriven innovation och 
samverkan i labbmiljöer. 

Under 2016-2018 drevs Förnyelslabbet av SVID på uppdrag av SKL, Sveriges Kom-
muner och Landsting med medel från Socialdepartementet. Sedan 2018 driver 
SVID Förnyelselabbet med finansiering från Allmänna Arvsfonden och partner-
skap med bland andra UNHCR och Skolverket.

Läs mer om SVID och Förnyelselabbet på www.svid.se och 
www.fornyelselabbet.se.
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Bakgrund
Skolverket har identifierat att skolan har behov 
av stöd för att nå föräldrar med olika bakgrund, 
särskilt nyanlända familjer. Genom en god sam-
verkan med vårdnadshavare kan skolan bättre 
utföra sitt uppdrag, då det ökar elevens möj-
ligheter till kunskaps- och identitetsutveckling. 
Generellt saknas riktlinjer för samverkan med 
vårdnadshavare då detta inte ingår i det dagliga 
arbetet för pedagogen. Kunskap saknas även om 
vad svårigheterna med familjesamverkan beror 
på.

I förskolans uppdrag ingår att vara ett stöd för 
familjerna i deras ansvar för barnens fostran 
och utveckling (Lpfö 98). I grundskolans läroplan 
(Skolverket, 2011) står det att alla som jobbar i 
skolan ska samarbeta med elevernas vårdnads-
havare för att tillsammans utveckla skolans 
innehåll och verksamhet. Läraren ska dessutom 
samverka med och fortlöpande informera vård-
nadshavarna om elevens skolsituation, trivsel 
och kunskapsutveckling samt hålla sig informe-
rad om den enskilda elevens personliga situa-
tion. I gymnasiets läroplan (skolverket, 2011) blir 
skolans uppdrag om samverkan med vårdnads-
havare otydligare, men lärarna har en fortfa-
rande plikt att kalla vårdnadshavare för elever 
under 18 år till utvecklingssamtalen.

Som en del av sitt deltagande i Skolverkets  
Riktade stödinsatser för nyanlända barn och 
elevers utbildning valde Vaggeryds kommun att 
bjuda in Förnyelselabbet för att processleda ett 
labb. Skolenheter från öppna förskolan till gym-
nasiet bjöds in för att tillsammans utforska hur 
det är att vara nyanländ och möta det svenska 

Vi har inte sett den här omfattningen 
på svårigheter med familjesamverkan 
med nyanlända familjer förr, och har 
inga lösningar på det. Vi vet inte vart 
vi vill komma och behöver tänka nytt.

Mats Wennerholm, Skolverket

skolsystemet och olika syn på familjesamverkan.
Målet med familjesamverkan är att skapa förtro-
endefulla relationer mellan förskola/skola och 
nyanlända barn och familjer. Syftet är att bygga 
kunskap om vad svårigheterna med familjesam-
verkan beror på samt att hitta sätt att främja 
familjesamverkan. 

Målsättningen med ett förnyelselabb med 
Vaggeryds kommun är: 

• att tillsammans med deltagande huvud-
män och skolor utveckla generaliserba-
ra arbetssätt för familjesamverkan med 
utgångspunkt i de behov som vårdnads-
havare, barn och skolpersonal uttrycker. 

• att Skolverket ska kunna använda dessa 
samverkansformer som modeller för 
att utveckla ytterligare insatser inom 
området.

• Hur kan familjesamverkan mellan skola 
och nyanlända familjer förbättras? 

• Vilken betydelse har familjesamverkan 
för de olika parterna; elev, vårdnadsha-
vare och lärare?

När utmaningar är komplexa och svåra att lösa 
med en insats, kan labb som arbetar med de-
signmetodik var ett tillvägagångssätt. Det går ut 
på att samla olika människor som är aktörer och 
användare, i det här fallet i huvudsak skolen-

heter, kommuntjänstemän, vårdnadshavare och 
elever. Tillsammans utforskar man det upplevda 
problemen och synliggör allas perspektiv. För 
att hitta perspektiven är designmetodik ett bra 
arbetssätt då användardriven design syftar till 
att leta efter behoven och hur behoven kan mö-
tas. Resultatet är inte definierat från början utan 
växer fram utifrån de insikter om behov som 
synliggörs under utforskningen. 

Grundstommen i design är att genom kvalitativa 
och visualiserande metoder förstå användarens 
beteende och behov. Designmetodiken innehåll-
er en mängd metoder för att på djupet förstå 
frågan varför. En förståelse för varför människor 
gör som de gör leder till att det blir lättare att 
bemöta utmaningar med lösningar som skapar 
ett upplevt värde för den som berörs. 

För att stärka deltagarnas känsla av ägandeskap 
i det gemensamma arbetet är deltagare aktiva 
i alla delar av processen - från att reda ut be-

grepp, förstå vad problemet är och sedan försö-
ka komma på vad som behöver förbättras och 
hur det isåfall kan förbättras. Att utvärdera om 
förslagen faktiskt är görbara och meningsfulla 
för målgruppen är mycket viktigt. Därför testas 
förslagen tillsammans med målgrupper där de 
är tänkta att användas. 

Familjesamverkan handlar till stor del om rela-
tioner. Hur synliggör man en relation? Och hur 
förstår man en relation man själv inte är en del 
av? Det är många inblandade, både barn, vård-
nadshavare och professionella, som har helt 
olika perspektiv och förhållningssätt till famil-
jesamverkan. För barnen är skolan en stor del 
av deras tillvaro, för vårdnadshavare en del av 
deras privatliv, och för pedagogerna är skolan 
platsen där yrkeslivet utspelar sig. Det är viktigt 
att fånga alla perspektiv på hur man upplever 
familjesamverkan i skolan utifrån de olika verk-
ligheterna. 

1. Utforska
2. Fokusera

3 Scenario

4. Testa

5. Agera
Syfte och mål

Frågeställning

Förnya med design
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Projektet har strukturerats som en designpro-
cess. Förnyelselabbet besökte Vaggeryd två 
heldagar för respektive fas som föregicks av tät 
dialog med den lokala arbetsgruppen för att 
kunna träffa de många enheter, åldersgrupper 
och individer som är nödvändigt för en medska-
pande process. 

En grupp med lärare och pedagoger från olika 
enheter samt chefer och strateger från utbild-
ningsförvaltningen fanns redan samlade när För-
nyelselabbet involverades genom att Vaggeryds 
kommuns medverkan i Riktade insatser hade 
pågått ett tag. Följande enheter fanns represen-
terade i arbetsgruppen:

• Öppna förskolan på familjecentralen i 
Vaggeryd

• Fågelfors förskola i Skillingaryd
• F-6 på Fågelforsskolan i Skillingaryd
• 7-9 på Fågelforsskolan i Skillingaryd
• Gymnasiets introduktionsprogram på 

Fenix kultur- och kunskapscentrum i 
Vaggeryd

Medlemmarna i den lokala arbetsgruppen för-
medlade kontakten mellan oss och elever och 
vårdnadshavare som deltog i utforskningen. Vi 
har även utforskat tillsammans med pedagoger 
och lärare från öppna förskolan till gymnasiet, 
både från arbetsgruppen samt deras kollegor. Vi 
har därtill pratat med studie- och yrkesvägled-
are, fritidsledare och personal ReMida. 

ReMida är ett kreativt återanvändningscenter 
och en pedagogisk verksamhet som drivs av 
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds 

kommun. Verksamheten finns i Skillingaryd 
och tar emot rest- och spillmaterial från lokala 
företag. Materialet används sedan av förskolor, 
fritidshem och skolor i pedagogiskt syfte för att 
främja experimentlust och kreativitet.

Huvudfokus i projektet var nyanlända familjer, 
men för att få en bredare bild pratade vi med 
både nyanlända och etablerade elever och vård-
nadshavare. I gruppen nyanlända elever fanns 
även ensamkommande ungdomar representera-
de.

Efter den initiala dialogen med Skolverket var 
labbets uppfattning att den lokala arbetsgrup-
pen skulle välja ut en till tre enheter från en 
huvudman att jobba med. Under det första 
mötet med arbetsgruppen uttalades dock flera 
önskemål om att labbet skulle titta på hela verk-
samheten, från öppna förskolan till gymnasiet 
(vuxenutbildning ej inräknat). Att se verksam-
heten ur ett helhetsperspektiv ansåg deltagarna 
i arbetsgruppen både skulle stärka förståelsen 
för barnets hela resa genom skolväsendet, och 
samtidigt motverka glapp mellan enheterna. 

Tjänstedesign, eller användardriven design, är 
ett arbets- och förhållningssätt med tillhörande 
metoder inom designpraktiken. Vi baserar vår 
praktik på forskning av exempelvis Josina Vink 
och Katarina Wetter-Edman, forskare i tjänstede-
sign. För att nå större förändringspotential lyfter 
Wetter-Edman och Vink upp vikten av att syn-
liggöra tankemodeller för att förstå hur vi beter 
oss i ett socialt system. En tankemodell kan till 
exempel vara en norm eller en fördom. Genom 
att  synliggöra tankemodeller som reglerar hur vi 
gör idag kan vi får syn på om det finns en diskre-
pans mellan sättet vi gör på och hur vi känner 
inför det vi gör. Där finns början till större med-
vetenhet och attitydförändring som, tillsammans 
med förändrad praktik, är viktig i förändring av 
sociala system (Vink et al 2017). Denna typ re-
flektion är vad vi har intentionen att skapa med 
design som metodik.

Vi använder medskapande metoder som handlar 
om att skapa kunskap tillsammans med delta-
garna i projektet (Agger-Erikssen, 2012). Med-
skapande metoder används också för att skapa 
kunskap om varandra i ett system där aktörerna 
är beroende av varandra. (Lenz Tagouchi, 2006). 
Därför samlar vi olika aktörer som är berörda av 
samma utmaning, men som ofta jobbar utifrån 
sina respektive perspektiv och logiker. 

Att samlas över organisationsgränser tillsam-
mans med sina användare är ett sätt att få en 
spegling av sin egen praktik och kanske få syn 
på interna processer, praktiker och normer som 
varken är till nytta för användaren eller de som 
jobbar i systemet. På så vis kan nya demokratis-
ka praktiker skapas som gör medborgare, deras 

historier och perspektiv synliga, som då också 
får en plats i samhället. (Listerborn and Claes-
son, 2013) 

Det sociala isberget är en modell som kommit 
att bli vanlig inom sociologin och numer system-
design för att beskriva rotorsaker till händelser 
och problem. (Meadows, 1999). 

Normer är osynliga regler som 
skapas utifrån föreställningar 
om vad som är ”normalt” och 
vad som är avvikande. Nor-
mer finns överallt och de talar 
om för oss hur vi ska tycka, se 
ut och vara i olika samman-
hang.

Friendsrapporten, 2018

Öppna förskolan Förskolan Låg- & mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet

Förutsättningar Förhållningssätt
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I design används material för dess möjlighet att 
visualisera och stötta kommunikation mellan 
människor. Genom att visualisera kan vi få syn 
på om vi pratar om samma sak. Det är också 
stärkande för individen att hävda sin rätt till sin 
egen tolkning av en situation genom att skapa 
en gestalt (Dix, 2011). I detta projekt har vi an-
vänt material för att skapa visualiseringar 

• som viktiga byggstenar och verktyg i 
möten. Ofta finns materialet med på 
plats för att bearbetas och förändras 
under mötet 

• för att de individerna som deltar ska 
kunna dela med sig av sin kunskap  
och/eller uttrycka en åsikt 

• för att ta med underlag, inspiration och 
möjligheten till reflektion in till ett möte 

• för att dokumentera och summera  
möten 

• för att testa ideer och koncept 

• för att kommunicera mellan olika  
aktörer och användare i ett system

”Så bra att vi är överens”

”Så bra att vi är överens!”

”Oj då...”

”A-ha!”

Vi ritade och skrev ner våra 
berättelser på en lång vit 
pappersrulle som gick tvärs 
över rummet. Jag minns att 
jag tänkte ‘Hur ska de få ut 
något av detta vita papper?!’ 
Men så började historierna 
växa fram. Tillsammans var 
det 10-12 olika kulturer re-
presenterade någonstans 
på pappret. Det var som ett 
startskott, vi vågade börja 
ställa frågor till varandra. 
Man blir berörd när man får 
höra andras berättelser. Det 
förs vidare även till de föräld-
rar som inte var med vid det 
här tillfället, för frågorna och 
nyfikenheten har väckts i oss. 

Pedagoger och vårdnadshavare från 
öppna förskolan

Materialitet
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Insikter
Familjesamverkan och nyanländ är för många 
två begrepp med suddiga konturer. Familjesam-
verkan benämns dessutom ibland som föräldra-
samverkan. Under våra möten med vuxna del-
tagare har vi problematiserat båda begreppen 
genom att skapa utrymme för reflektion och 
diskussion runt dem. Med de yngre eleverna har 
vi valt att inte ta upp orden alls, projektets syfte 
har istället förklarats vara att förbättra relatio-
nen mellan hem och skola. Se bilaga 1 för be-
skrivning av metoder

Intervjuer med personer, som av skolan be-
traktades som nyanländ, visade att begreppet 
nyanländ uppfattades som negativt - något som 
man själv aldrig skulle välja att kalla sig. Det var 
inte ordet i sig som uppfattades negativt utan 
stigmatiseringen låg i att det sätts en etikett på 
en grupp människor med vitt skilda egenskaper, 
och att resten av människan bakom etiketten 
inte syns.

Vem är nyanländ och vad är familjesamverkan?

En nyanländ elev är någon som 
har bott utomlands och som nu 
är bosatt i Sverige. Hen ska ha 
börjat på sin utbildning efter 
ordinarie terminsstart i årskurs 
1 eller senare. Efter 4 år i svensk 
skola räknas inte eleven som 
nyanländ längre.

Skollagen, Kap 3 §12a och Kap 29 §2

När vi frågade lärare vem de betraktade som 
nyanländ var svaren: 

• Den som kommer från en annan kom-
mun, annan skola, annan religion, 
annan kultur, från annat land

• Den som har en annorlunda bakgrund
• Den som har olika kursplaner för svens-

ka och svenska som andraspråk
• När man inte har språket förankrat

Det visade det sig att definitionerna även kunde 
skilja sig inom en familj. I ett fall fick vi  träffa 
barnet i den etablerade elevgruppen och vård-
nadshavaren som nyanländ. Båda hade bott i 
Sverige i tio år.

När man kommer från ett annat 
land får man en massa etiketter 
på sig som man inte har be-
stämt själv. Det står t ex i mitt 
pass att jag är en alien.

Fritidsledare

Steg 1. Utforska

För att få syn på de upplevda 
problemen är det nödvändigt att 

utforska många olika perspektiv 
med olika relevanta personer i det 

aktuella systemet. Hur upplevs 
situationerna? Vad upplevs som 

svårt? Vad upplevs som givande? 
Detta görs både i mindre och 

större grupper.

Steg 2. Fokusera

Insikterna från utforskandefasen 
är grunden för det fortsatta ar-

betet. Insikterna prioriteras efter 
exempelvis relevans för använda-

ren eller genomförbarhet.  Grup-
per av elever, arbetsgruppen och 

Skolverkets nätverk av huvudmän 
fick i detta fall prioritera utveck-

lingsområden.

Nyanländ är som ett skällsord 
för mig.

Vårdnadshavare

Inför en nätverkskonferens i Växjö bad vi delta-
gande huvudmän att beskriva sin definition av 
familjesamverkan. Framförallt beskrevs en för-
troendefull kommunikation mellan flera parter 
runt eleven som skapar trygghet och förutsätt-
ningar för eleven att lyckas. Eleven själv nämn-
des inte som en viktig part. 

Vi bad också huvudmännen att beskriva vilka 
svårigheter de hade upplevt med familjesam-
verkan. Språk, kulturbarriärer och förväntningar 
på roller beskrivs som tydliga hinder. Det är 
också en tidsfråga då det behövs fler möten 
med de vårdnadshavare som inte är vana med 
det svenska skolsystemet. Föräldrar önskar ofta 
hjälp från förskolans personal med saker som t 
ex hjälp med att fylla i blanketter eftersom de 
känner förtroende. Förskolans personal gör så 
gott de kan men tycker att de inte riktigt hinner 
med som de önskar. 

Slutligen fick de ge exempel på när familje-
samverkan fungerar som bäst. En viktig faktor 
för ett bra möte är när vårdnadshavarna vet 
varför de ska komma till mötet. En observation 
är också att den verkar fungera bättre när den 
nyanlända familjen har akademisk bakgrund 
och en stark vilja att eleven ska komma igång. 
I övrigt är aktiviteter där barn och föräldrar 
deltar tillsammans andra tillfällen för lyckad 
familjesamverkan.
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Lärarens och pedagogens perspektiv
Pedagogerna beskrev ett behov av att kunna 
kommunicera med vårdnadshavare för att ge 
nödvändig information om förskolans och sko-
lans verksamhet samt för att stötta vårdnads-
havarna i sitt föräldraskap. Även information 
om studieresultat var viktigt att kommunicera, 
men denna information gick inte alltid fram till 
vårdnadshavaren.

Föräldrarna och läraren pratar 
när man har gjort något dumt, 
typ skolkat, eller får betygsvar-
ningar.

Elev, högstadiet

Om det är något som man vet 
att ens föräldrar inte accepterar 
på grund av typ religion pratar 
man inte med dom om det. Typ 
om man är homosexuell och så.

Elev, högstadiet

Mina föräldrar får veta vad som 
händer i skolan men inte vad 
jag gör med mina kompisar. Det 
är min frihet.

Elev, högstadiet

Från utforskningen har vi sett att familjesam-
verkan fungerar som bäst när det redan finns 
ett engagemang hos antingen vårdnadshavaren, 
eller när läraren anstränger sig för att bjuda in. 
Barnen är också en naturlig brygga mellan vård-
nadshavaren och läraren, då det är barnet som 
har en uppbyggd relation till båda parter. Många 
nyanlända vårdnadshavare är nöjda med den 
svenska skolan och ser sällan någon anledning 
att engagera sig djupare i barnets skolgång. 

Elevens perspektiv
Eleverna beskriver att vårdnadshavarna är en 
naturlig del i de yngre åldrarna. I högre åldrar 
beskrivs en uppfattning om att vårdnadshavare 
och lärare mest har kontakt när det hade hänt 
något dåligt, vilket gjorde familjesamverkan till 
något negativt betingat för de äldre barnen. Den 
största anledningen för en vårdnadshavare att 
ta kontakt med ens lärare var, enligt elevernas 
uppfattning, i de fall då eleven behövde sjukan-
mälas. Det uttrycktes också, bland vissa elever, 
en oro över att en kontakt mellan vårdnadsha-
vare och lärare skulle leda till att ens vårdnads-
havare skulle få reda på saker som man inte vill 
att de ska veta.

Vårdnadshavarens perspektiv
I öppna förskolan och i förskolan ansåg vård-
nadshavarna att personalen var ett mycket 
viktigt stöd som man kände ett högt förtroende 
för. Även vårdnadshavare för äldre elever kände 
ett stort förtroende för sina barns lärare, men 
ansåg ofta att det inte fanns någon anledning 
att träffas. 

Familjesamverkan ur olika perspektiv

Det beskrevs av både lärare och elever att ju 
äldre barnet är, desto mer ansvar läggs på bar-
net själv i fråga om sin skolgång. Ju äldre barn, 
desto mindre verkade också behovet av kontakt 
mellan lärare och vårdnadshavare bli.

I öppna förskolan har man ett tydligt uppdrag 
att locka vårdnadshavare till verksamheten för 
att stötta och introducera vårdnadshavare till 
förskolan. Pedagoger har en nära relation med 
sina vårdnadshavare och ser det som en del av 
sitt arbete att t ex fixa så en vårdnadshavare 
utan bil kunde ta sig till öppna förskolan med 
skolbussen trots att det egentligen inte var till-
låtet.

Förskolan har förtroendefulla relationer till 
många vårdnadshavare, vilket visas när vård-
nadshavare anförtror personalen om sitt asylä-
rende och ber om hjälp med att fylla i blanket-
ter. 

F-6 är den del av grundskolan där den dagliga 
kontakten mellan vårdnadshavare och lärare 
gradvis försvinner eftersom eleven ofta börjar 
ta sig till och från skolan på egen hand. Möten 
mellan lärare och vårdnadshavare sker genom 
utvecklingssamtal och föräldramöten. Lärar-
na uppger att roller och ansvarsområden runt 
eleven är otydliga och riskerar att leda till en 
försämrad skolgång för eleven, som ännu inte är 
tillräckligt gammal för att ta fullt ansvar.

På högstadiet uppger lärare att man ofta önskar 
mer kontakt med vårdnadshavare, medan vård-

Det finns en pedagogisk poäng 
i att lära barnet att ta ansvar 
för att förmedla hur det går i 
skolan till sina föräldrar.

Lärare, högstadiet

När man är 18 år är relationen 
mellan ens föräldrar och lärare 
tunn. De har knappt kontakt.

Elev, gymnasiet

nadshavarna inte ser behovet av kontakt med 
skolan. Rösterna från barnen varierar mellan 
att föräldern och läraren har en kontakt om de 
behöver till att barnen upplever att föräldrarna 
hindrar dem att jobba mot sina mål/drömmar. 

På gymnasiet finns inget krav på familjesamver-
kan efter att eleven har fyllt 18 år, men stöd från 
både lärare och vårdnadshavare i yrkesval och 
vidareutbildning önskas av eleverna. Kunskap 
om studiemedel och/eller det svenska yrkeslivet 
är ofta bristfällig hos nyanlända föräldrar.

Familjesamverkan som uppdrag
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Workshop på öppna förskolan. Ett tomt papper fylldes med berättelser 
från föräldrarna om bl a hur de fick kontakt med öppna förskolan

Workshop på lågstadiet. Tillsammans med åk 2 skapades två fiktiva elever som skulle börja i 
deras klass. Barnen fick stöd genom att rita beskriva hur den här nya eleven känner sig, vad 
hon visste om skolan innan hon skulle börja.
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• Många familjer kommer från länder där 
skolan har en hårdare ton, och i många 
fall förekommer också fysiska bestraff-
ningar

• Många vårdnadshavare har i andra län-
der inte haft förväntan på sig  att delta 
i barnens skolgång, ibland är vårdnads-
havare inte tillåtna på skolområdet

• Många av vårdnadshavarna säger att de 
har stort förtroende för skolan och för 
lärarna i Sverige

Lärare och pedagoger i Vaggeryd beskrev en svå-
righet i att prata med nyanlända vårdnadshavare 
om hur skolan och hemmets olika roller ser ut i 
Sverige. Riktlinjerna är otydliga och olika enhe-
ter gör på olika sätt. Detta väckte en nyfikenhet 
att utforska hur nyanlända vårdnadshavare och 
elevers erfarenheter av familjesamverkan och 
skolgång såg ut. Berättelserna visade att många 
hade gått i skolor som i flera avseenden var helt 
väsensskilda från den svenska.

I intervjuer med vårdnadshavare blev det tydligt 
att samtliga kände ett högt förtroende för per-
sonal i den svenska förskolan och skolan oavsett 
vilken ålder barnet var i. Några beskrev att det 
var ovanligt i deras hemländer att lärare hade 
kontakt med elevernas vårdnadshavare och att 
vårdnadshavare aldrig ens vistas på skolområdet 
- det var en zon för endast lärare och elever. 
Pedagoger på förskolan berättade om exempel 

på situationer då det var svårt att veta var grän-
sen gick mellan ens professionella roll och ens 
privata jag inom ramen för familjesamverkan, 
samt avgöra vilka diskussioner som var okej att 
gå in i inom ens yrkesutövande som pedagog. Ett 
samtalsämne som hade dykt upp vid ett flertal 
tillfällen var barnaga. 

Pedagogen kunde förklara för vårdnadshavaren 
att det enligt lag inte är tillåtet att slå sitt barn 
i Sverige, men eftersom samtalet inträffade mitt 
under arbetstid med händerna fulla av barn 

Familjesamverkan och skola i Sverige och andra länder

I Afghanistan fick de elever som 
hade råd med en stol sitta längst 
fram i klassrummet. Vi andra satt 
längst bak på golvet.

Elev, högstadiet

Man har mycket mer kontakt 
med sina barns lärare här i 
Sverige, det är helt annorlunda 
än skolan i Eritrea.

Vårdnadshavare

I vårt hemland är alla mammor 
hemma med sina barn. Det skulle 
vara jättekonstigt att lämna bort 
såhär små barn till någon annan. 
Andra skulle tro att man var lat 
eller inte älskade sitt barn.

Vårdnadshavare

upplevde hon sig sakna möjlighet att gå djupare 
in i diskussionen med vårdnadshavaren trots att 
hon såg ett starkt behov av det. 

Några vårdnadshavare nämnde att de hade 
utnyttjat möjligheten att sitta med sina barn i 
klassrummet i Sverige för att se hur en dag ser 
ut och att det var positivt att denna möjlighet 
gavs. En mamma beskrev också sina mer sponta-
na besök:

Ibland när jag har lämnat de små 
barnen på förskolan går jag förbi 
skolan för att titta vad de stora 
barnen gör. Min äldsta kille tyck-
er inte om det (skratt), han går i 
nian. Men han som går i femman 
tycker om att jag kommer och 
hälsar på.

Vårdnadshavare

Flera elever stämde in i bilden att i deras hem-
länder var kontakt mellan hem och skola ovan-
ligt. Hos vissa av barnen fanns knapp förståelse 
för varför ens vårdnadshavare och skola skulle 
ha kontakt. Några barn på högstadiet uttryckte 
att det skulle vara pinsamt om deras lärare och 
vårdnadshavare hade för mycket kontakt och att 
det fanns en trygghet i att information mellan 
skola och hem gick genom dom.

Många kommer från länder där 
fysisk bestraffning i skolan till-
hör normen, så när de kommer 
till Sverige är de vana vid att 
bete sig därefter. Svenska lärare 
kan nog uppfattas som ganska 
otydliga i jämförelse.

Lärare, högstadiet

Om ni inte får slå era barn i Sve-
rige - hur gör ni då? Om jag inte 
får tyst på mitt barn hemma 
kommer grannarna att höra och 
sen kommer polisen och tar mitt 
barn ifrån mig.

Vårdnadshavare

I skolan i Eritrea var vi elever 
instängda från klockan åtta på 
morgonen till fyra på eftermid-
dagen. Personalen låste de stora 
grindarna om oss, sen var man 
där hela dagen. Ingen fick gå in 
eller ut.

Skolpersonal med flyktingbakgrund
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Prioritering med elever från högstadiet. För att förstå vilka fråge-
ställningar som var viktigast för eleverna fick de sätta en rosa plupp 
under de frågor som de ansåg var viktigast.

På väg till matsalen. Lunch tillsammans med elever från högstadiet 
mellan workshops.
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• Barnen har ofta ett större ansvar i de 
nyanlända familjerna än i de etablerade 

• Barnen har ofta ansvar för att hämta 
och lämna yngre syskon 

• Barnen lär sig språket, och kulturen, 
snabbare än föräldrarna och blir ”tol-
kar” 

• Barnen förväntas ta ansvar för sin egen 
utveckling 

Under en av de första intervjuerna med vård-
nadshavare gjordes en övning där vårdnads-
havarna fick sätta en markering på en skala för 

att visa vilka områden de ansåg var hemmets 
respektive skolans ansvar runt eleven. “Barnets 
ansvar då?”, undrade en av mammorna och 
syftade på att barnet som en aktiv ansvarstagare 
saknades i mallen. Några exempel på uppgifter 
som barnen i deras familjer hade var att hämta 
yngre syskon på förskolan, hjälpa till med syss-
lor i hemmet som att laga mat samt hjälpa yngre 
syskon med läxor. I samtalet hänvisade också 
vårdnadshavarna till sina barn när det gällde 
hjälp med översättning, t ex mail från skolan och 
brev från myndigheter. Två andra punkter som 
stack ut där vårdnadshavarna ansåg att barnet 
bar ansvaret var att lära sig ny kunskap och att 
förbereda sig inför framtiden.

Vi har också hört vid ett flertal tillfällen att 
barnen också förväntas sig skaffa jobb så att kan 
bidra till att försörja familjen. Antingen inom 
industrin, där man lätt får jobb, eller att de för-
väntas bli läkare med höga löner. I en del länder 
förlitar man sig på att barnen ska stå för föräld-
erns försörjning när man inte själv kan jobba, 
detta tar man också med sig till Sverige. En 
gymnasielärare påpekade vikten av information 
till föräldrar, både om möjlighet för barnen till 
studiemedel för universitetsstudier, men också 
information om pension, då hon såg att föräld-
rarnas önskemål om barnens stöd i försörjning 
inte alltid är relevant i det svenska bidragssyste-
met och begränsar barnen på ett onödigt sätt. 

Jämfört med svenska barn får 
många av de äldre syskonen i 
nyanlända familjer ta ett större 
ansvar. Det kan komma ett barn 
på åtta år och hämta sina små-
syskon. Då kan man ju undra 
lite “Jaha, de ska gå över vägen, 
hur ska det gå?” osv. Men ibland 
är vi kanske lite för rädda här i 
Sverige.

Personal, förskolan

Jag kan hjälpa min dotter som 
går i ettan med läxor. Men efter 
ettan hjälper de äldre barnen 
sina yngre syskon.

Vårdnadshavare

En mall kan göras snabbt i stunden för att utforska tankar som dyker upp under inter-
vjuns gång. Den här mallen beskriver olika händelser och teman i elevens skolgång och 
gjordes för att undersöka hur lärare och vårdnadshavare såg på områdena kopplade till 
hemmet eller skolan (eller både och).

Barnets roll i familjen
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• Alla elever oavsett ålder, bakgrund och 
skolvana beskriver det som spännande 
men nervöst att börja en ny klass 

• Många av de nyanlända eleverna har 
börjat en ny skola mitt i terminen 

• Många beskriver det som en fruktans-
värd upplevelse att stå framför klassen 
och berätta om sig själv, medan resten 
av klassen är tyst

Ett tema som samtliga deltagare hade lätt att 
prata om, oavsett ålder, var skolstarten. De 
typer av skolstart som fokuserades mest på var 
dels när en elev börjar i en ny klass mitt under 
terminen, då detta föreföll att vara ett vanligt 
förekommande scenario för många nyanlända 
elever. Dels när elever börjar på en ny enhet 
(t.ex flytten mellan förskoleklass till grundskola 
eller från högstadiet till gymnasiet) då vi även 
pratade med elever som gått med samma klass-
kompisar ända sedan lågstadiet. Anmärknings-
värt var att svaren inte skiljde sig särskilt mycket 
åt, vare sig mellan de yngsta eleverna i lågsta-
diet och de äldsta på gymnasiet eller mellan 
de som nyligen hade flytt till Vaggeryd från ett 
annat land och de som hade bott i Vaggeryds 
kommun i hela sitt liv.

Jag var rädd att jag inte skul-
le förstå om någon frågade 
mig något. Det skulle vara 
pinsamt.

Elev, högstadiet

Man är blyg och vågar inte prata 
utan lyssnar mest.

Elev, gymnasiet

En del elever kommer från så 
små länder att de är svårt att få 
tag på någon som kan tolka.

Lärare, mellanstadiet

Oro inför skolstart

Workshop med elever från åk 1.. Illustration som visar 
hur det kan kännas inför den första skoldagen.
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I nuläget har de elever som ska börja på mellan-
stadiet gått i mottagningsklass i ett par månader 
innan de placeras i sina klasser. Personalen i 
mottagningsklassen gör en kartläggning i littera-
citet och numeracitet som sedan överlämnas till 
läraren i svenska som andraspråk, SVA. Elever-
na på mellanstadiet berättade att de brukade 
bli informerade om den nya eleven ungefär en 
vecka innan hen börjar. Eftersom eleven har 
gått i mottagningsklassen innan har oftast inte 
vårdnadshavare varit med den första skoldagen i 
klassen. De första veckorna i klassen har eleven 
ett eget schema och en något förkortad skoldag. 
Någon gång under den första månaden kallas 
vårdnadshavare och elev till ett första samtal 
med  klassens mentor och läraren i SVA.

Nyanlända elever som ska börja i lågstadiet 
placeras direkt i sin ordinarie klass och går inte 

Första dagen i skolan sa lära-
ren till mig att ställa mig längst 
fram och presentera mig inför 
klassen. Jag kunde inte ett ord 
svenska, det var verkligen jät-
tepinsamt.

Elev, högstadiet

• Både klasskompisar och lärare uppgav 
att de vill få mer information om den 
nya eleven innan den börjar i klassen 
för att kunna ta emot eleven på ett 
bättre sätt

• Tolkar saknas, eller används för lite 
under de första viktiga mötet med vård-
nadshavare och barn. Tolk är viktig även 
i yngre åldrar, så fort barnen använder 
talat språk för att kommunicera.

Elever både i årskurs 3-6 och 
6-9 svarar att de vanligaste 
kränkningarna handlar om 
etnicitet, sexuell läggning och 
könsöverskridande identitet. 
Även om vem som helst kan 
bli utsatt för kränkningar och 
mobbning är vissa grupper mer 
utsatta än andra. Vi vet exem-
pelvis att barn som invandrat 
till Sverige oftare utsätts för 
mobbning än sina jämnåriga 
kamrater.

Friendsrapporten, 2018

Mottagande av nytt barn eller elev
Vi vet ingenting om den nya 
eleven när den börjar. Det är 
svårt att börja prata med 
någon om man inte vet någon-
ting om varandra.

Elev, högstadiet

i mottagningsklass. För dessa elever finns vård-
nadshavaren med vid första träffen med skolan 
och överlämnar information till skolan. 

Eleverna på högstadiet beskrev att de under de 
senaste åren vid ett flertal gånger hade upplevt 
att de fick ta emot nya elever som de inte vis-
ste om innan den nya eleven stod framför dom 
i klassrummet. Lärare och pedagoger från alla 
enheter bekräftade att det förekommer att det 
dyker upp elever utan anmälan, även om det 
inte händer så ofta. 

En barriär att komma över, som alla kände igen 
sig i, var problem med blyghet innan man kän-
ner någon. Men för vissa av de elever som kom-
mit från ett annat land fanns också problemet 
med språket - att inte kunna prata med någon, 
något som i nuläget löses genom att ha med en 
tolk eller att använda översättningsprogram på 
en surfplatta. I förskolan berättade man att tol-
kar ofta fanns med vid ett introduktionstillfälle, 
men detta upplevdes inte räcka då många frågor 
från vårdnadshavare uppstår senare, när man 
förstått mer av verksamheten. 

De borde visa var klassrummen 
ligger och hur schemat fung-
erar så man förstår att det är 
viktigt att komma till lektio-
nerna i tid. I början förstod jag 
ingenting; jag satt i korridoren 
och visste inte vart jag skulle 
gå så lärarna fick komma och 
hämta mig till varje lektion. Jag 
hade velat veta vem jag hade 
kunnat ställa frågor till, typ en 
fadder.

Elev, högstadiet

Jag hade velat se hur min nya 
klass ser ut och hur många 
dom är.

Elev, högstadiet
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Idéer
Det finns ett upplevt informationsglapp bland 
många inför starten i förskolan/skolan, både be-
träffande att få information och att få ge infor-
mation. Introduktionsfilmen är ett sätt att pre-
sentera verksamheten. Filmen är tänkt att hållas 
kort för att ge nyanlända elever och familjer en 
första inblick i vad förskolan/skolan erbjuder 
och vad man som barn och vårdnadshavare kan 
förvänta sig. Syftet är att skapa en ökad förstå-
else, och förhoppningsvis därmed även trygghet, 
inför inskolning och skolstart. Idén togs fram av 
pedagoger, en kommuntjänsteman och en tolk 
under en idéworkshop på ReMida. I projektet 
gjordes filmer för öppna förskolan, förskolan 
och högstadiet.

Öppna förskolan är en del av familjecentralen i 
Vaggeryd. Deras utmaning bestod dels i att spri-
da information om familjecentralens olika gre-
nar, men också att informera nyanlända familjer 
om öppna förskolans verksamhet för att synlig-
göra möjligheten att komma dit och få stöd av 
personalen samt knyta kontakt med andra vård-
nadshavare i samma situation. I filmen guidar 
personalen runt genom de olika avdelningarna; 
kvinnohälsovård, barnhälsovård, kurator och 
öppen förskola, med korta förklaringar om vad 
besökaren kan få hjälp med av varje avdelning. 
I nuläget finns filmen på Vaggeryds kommuns 
hemsida men kommunen vet också att att sidan 
är svår att hitta fram till. Rösterna är på gång 

Ibland känns det som föräldrarna 
inte har fått någon information 
alls innan de kommer till oss. Vi 
vill öka förståelsen för hur en dag 
ser ut här, så att föräldern förstår 
vad en samling är, vilka kläder 
barnen ska ha för utelek osv.

Pedagog, förskolan

Bra att få en bild av miljön redan 
innan man kommit dit. Då förstår 
jag vad man ska göra där och jag 
kan förbereda frågor att ställa till 
personalen utan att behöva kän-
na mig dum. 

Vårdnadshavare på öppna förskolan

att översättas till flera språk. Under tiden kan 
tittaren välja undertexter på sitt språk genom ett 
tillägg från google translate. Filmen är i första 
hand riktad mot vårdnadshavare som i nuläget 
inte besöker öppna förskolan. Öppna förskolans 
film visades för ett tjugotal vårdnadshavare med 
olika hemspråk varav en del var regelbundna 

          

Steg 3. Scenarier och 
prototyper

     
De utvalda utvecklingsområdena 

ska nu få idéer till förbättring. Ny 
sätt att göra. Här ser vi att det är 

bra att blanda deltagare. Det är 
mycket lättare att samarbeta när 

man kan titta framåt och försöker 
skapa något bättre gemensamt. 

Steg 4. Testa

För att de ideer som tagits fram 
ska vara möjliga att implementera 

i verksamheten testas idén med 
användare. Det är först när ideer-

na kommer till användning som 
man kan se om de fyller det syfte 

idén hade.

besökare på öppna förskolan och en del kom 
någon gång i månaden. Efter reaktionerna från 
testet lades en sekvens med en pappa till. 

Förskolans främsta behov var att visa aktiviteter 
från en vanlig dag i förskolans verksamhet, för 
att öka förståelsen för hur en dag kan se ut och 
vilken typ av kläder barnet kan behöva ha med 
sig. Personalen såg framförallt en potential i att 
kunna visa verksamheten med visuellt stöd, is-
tället för att bara förklara muntligt. Filmen visar 
hur en inskolning går till. Tittaren möter även 
i den här filmen verksamhetens egen personal 
som ger en muntlig introduktion till förskolan 
samtidigt som tittaren får se bilder på hur barn 
på förskolan leker utomhus och inne i förskolans 
lokaler och hur maten serveras. Filmen är riktad 
till vårdnadshavare och barn som ska börja på 
förskolan.

Filmerna spelades in med hjälp av en kommuni-
katör på Vaggeryds kommun.

Alla har inte tillgång till internet 
hemma och även om man har 
det kanske man inte går in på 
Vaggeryds kommuns hemsida. 
Till exempel kan den visas på 
SFI och Somaliska Föreningen.

Bra information, särskilt för mig 
som är ny.

Jag tror att filmen kan ta bort 
ångest för de som inte vågar gå 
hit.

Det kunde ha varit med fler 
föräldrar som pratar i filmen, till 
exempel pappor.

Fyra vårdnadshavare på öppna förskolan

Introduktionsfilm

Introduktionsfilm öppna förskolan 
och förskolan

Introduktionsfilm, Samverkansskalan, Drömtimmen och Framtidssamtal
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I intervjuerna berättades det om exempel där 
det första mötet mellan klassen och den nya 
eleven hade skett på sätt som varken skapat 
trygghet hos den nya eleven eller klassen. Det 
fanns en önskan om att få se skolans miljöer 
och få en bild av eleverna på skolan. Det blev 
tydligt att det var svårt för klassen att ta emot 
den nya eleven om man inte får en ordentlig 
presentation av varandra. Under en workshop 
gjorde fyra elever från högstadiet ett bildmanus 
för vilken typ av innehåll deras introduktionsfilm 
skulle ha. Konceptet blev en videobloggsformat 
där de med en smartphone filmar varandra och 
turas om att stå framför kameran. Filmen består 
av korta klipp där eleverna visar tittaren runt på 
skolan, t ex var eleverna hänger på rasterna och 
vart man kan gå om man mår dåligt.

Under samma workshop gjordes även två film-
förslag på hur den nya eleven skulle kunna 
introduceras för klassen. Det ena förslaget är 
en selfie-film där eleven själv spelar in en kort 
hälsning med namn, vilket land man kommer 
ifrån eller vilket språk man talar samt vad man 

tycker om att göra. Det andra förslaget går ut på 
att eleven intervjuas med tre frågor om en själv 
av läraren under det första mötet, och att detta 
filmas och visas för klassen med den nya elev-
ens godkännande.

Filmen där elever visar tittaren runt på sko-
lan visades för elever, lärare och tjänstemän 
på kommunen. I feedbacken kom det fram att 
det viktigaste var att få ett ansikte på de man 
kommer träffa i skolan innan man kommer dit, 
framförallt klassen och mentorn. Flera föreslog 
att filmen även skulle introducera en fadder, en 
klasskompis som skulle bli lite extra ansvarig för 
en under de första dagarna. I ett samtal med re-
presentanter från barn- och utbildningsförvalt-
ningen, barn- och utbildningsnämnden och ett 
undervisningsråd från Skolverket tryckte många 
på vikten av att få göra något kreativt tillsam-
mans, och att introduktionsfilmen skulle kunna 
bli en årligt återkommande aktivitet där nya och 
etablerade elever tillsammans hittar på innehåll 
och spelar in. Genom detta skulle skolan också 
på ett naturligt sätt skapa utrymme för samtal 
mellan elever om hur det är att komma från ett 
annat land och börja i svensk skola.

Indtroduktionsfilm högstadiet

Introduktionsfilmen högstadiet

Idéworkshop med förskolelärare.
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Under en idéworkshop lyfte en grupp lärare och 
vårdnadshavare fram vikten av att skolan tar 
initiativet att visa för nyanlända familjer in-
för skolstart vilket stöd som kan erbjudas från 
skolans håll, istället för att familjer ska behöva 
be om hjälp. Som nämndes i kapitlet om skol-
väsende i Sverige och andra länder var det för 
vissa familjer en främmande upplevelse att 
komma till en skola med personal som ville göra 
en delaktig på ett annat sätt än vad man var 
van vid. En vårdnadshavare förklarade att det 
tog flera månader på SFI innan hon ens kunde 
börja förstå hur skolan i Sverige fungerar, vilket 
flera vårdnadshavare kände igen sig i. Det fanns 
därmed en viktig poäng i att, som lärare eller 
pedagog, prata information med vårdnadshavare 
och elever vid flera tillfällen och inte utgå ifrån 
att informationen tydligt har framgått bara för 
att den hade förklarats vid ett tillfälle. 

Utifrån dessa insikter skissade vi fram en två-
sidig skala, där familjen på ena sidan skulle 
kunna skatta vilket stöd man ansåg sig behöva 
inom olika områden och skolan på andra sidan 

Det är bra att själv ha gått i 
skolan. Då har man en annan 
förståelse och kan hjälpa barnet 
mer i sin skolgång.

Vårdnadshavare

kunde skatta vilket stöd man ansåg att familjen 
borde ha. Idén fick ett positivt genomslag och 
adopterades av representanter från F-6. Under 
en senare workshop med F-6 utvecklades ska-
lan ordentligt då den fick samma färger som 
skolpersonalen redan använde för att markera 
elevers nivå (rött, gult och grönt). Den antog 
också formen av en piltavla som skulle framhäva 
den gemensamma strävan in mot målet i mitten. 

Samverkansskalan är i sin nuvarande form en 
mall för att främja delaktighet bland elever och 
vårdnadshavare och skapa samsyn kring ansvar-
sområden under utvecklingssamtalet. Skalan 
består av åtta fält där läraren kan bestämma 
rubriker att ta upp under samtalet (aktivt del-
tagande på lektioner, studiero under lektions-
tid, kunskapsnivå i olika ämnen som exempel). 
Några fält kan som förslag lämnas tomma för 
eleven och vårdnadshavaren att bestämma 
rubrik. Eleven, vårdnadshavaren och läraren har 
sedan pjäser i varsin färg att placera ut för att 
markera vilken nivå man anser att eleven ligger 
på i nuläget. Genom att synliggöra nuläget kan 
eleven, läraren och vårdnadshavaren prata om 
målbilden och vad som krävs för att nå dit. I ett 
uppföljningssamtal kan de sedan gemensamt 
reflektera över hur det har gått samt utröna 
framgångsfaktorer som gynnar elevens lärande 
och skolsituation. När skalan dokumenteras ges 
också möjlighet att visa elevens förändring över 
tid.

Samverkansskalan testades på två utvecklings-
samtal i F-6:ans årskurs 2. I utvärderingen med 
läraren som höll i samtalen beskrev hon att det 
hade känts tryggt att ha skalan som ett underlag 

Samverkansskalan

på bordet. Samtal som “Hur kan vi komma in i 
den gröna zonen?”, dvs uppnå en godkänd nivå, 
blev mer konkreta i och med att samtliga parter 
kände till varandras ståndpunkt. Det blev också 
lättare att ta upp jobbiga saker.

Det kan vara svårt att prata om 
sånt som man vet att eleven 
kämpar med. Det är aldrig kul 
att vara en gnälltant. Nu kom vi 
åt saker från ett annat håll, jag 
tror att det blev tydligt att syftet 
inte var att gnälla utan mer att 
allas gemensamma mål var att 
eleven skulle in mot mitten - hur 
kan vi komma dit?

Lärare

Ett exempel från ett av samtalen var att eleven 
sällan hade med sig idrottskläder och därför inte 
deltog på idrottslektionerna. Målet blev att elev-
en skulle försöka öka sin närvaro. För att uppnå 
detta insåg vårdnadshavaren att hen skulle kun-
na hjälpa sitt barn genom att lägga fram idrotts-
kläder kvällen innan idrottslektionen. Något som 
läraren saknade var en högre godkänt-nivå för 
att kunna sporra ambitiösa elever. 

För ungdomar riskerar tankar om yrken och 
arbetsmarknad att bli svårmanövrerade utan 
guidning av vuxna. 

Många av våra nyanlända 
elever har en väldigt bestämd 
bild av vad de vill bli. Många 
säger att de vill bli läkare. Jag 
tror att det finns ett behov av 
att visa att det finns andra 
vägar att gå som inte behöver 
vara sämre.

Lärare, språkintroduktion på gymnasiet

Bland flera vårdnadshavare och lärare fanns en 
vilja att prata om framtiden med ungdomar i ens 
närhet, men en stress över att inte veta hur man 
kunde ta upp ämnet på ett bra sätt.

Det är svårt att sikta mot ett yrke som man inte 
vet finns. Jan Blomgren skriver i sin doktorsav-
handling Den svårfångade motivationen: elever 
i en digitaliserad lärmiljö (Blomgren, 2016) att 
möjligheten att kunna styra sitt lärande mot mål 
som är relevanta för en själv kan bidra till att 
öka motivationen i skolan. Fryshuset och Mentor 
beskrev i sin rapport Unga röster 2017: Inför valet 
2018 (2017) att 7 av 10 ungdomar i åldrarna 13-24 

Inventering av 
önskemål

Drömtimmen äger rum

Mentor- och SYV-samtal

Framtidssamtal mellan
elev, vårdnadshavare 
och lärare

Stöttas att uppnå sina delmål 
av lärare och vårdnadshavare.

Drömtimmen och Framtidssamtal

Samverkansskalan Drömtimmen & drömbilen
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Våra lärare fokuserar för myck-
et på våra provresultat. De bor-
de fokusera mer på vilka mål 
vi har i framtiden och vad vi 
gillar. Jag tror att skolan skulle 
bli roligare om vi kunde prata 
mer om det och vad betygen 
ska leda till i framtiden. Då 
kanske man får ökad motiva-
tion att göra bra ifrån sig.

Elev, högstadiet

år uppgav att de inte fick tillräcklig information 
i skolan om hur arbetsmarknaden fungerar. 
Studien visade att de ungdomar som hade stud-
erat på ett yrkesförberedande program i högre 
utsträckning upplevde att de hade fått tillräcklig 
information, genom bland annat studiebesök, 
praktik och god kontakt med branschfolk.

Koncepten Drömtimmen och Drömbilen togs 
fram av elever på gymnasiet och högstadiet un-
der idéworkshopen. Drömtimmen är en schema-
lagd aktivitet där elever får lära sig mer om olika 
yrken genom skolbesök då representanter för 
olika yrken kommer till skolan och berättar om 

hur en dag på jobbet ser ut och hur de har kom-
mit dit de är idag. Drömbilen går ut på samma 
idé, men görs genom att elever åker på studie-
besök till arbetsplatser. Eleverna får inför varje 
termin eller liknande önska yrken som de vill 
veta mer om, därefter ser ansvariga lärare till att 
bjuda in relevanta talare eller boka studiebesök. 
Syftet är att skapa förståelse bland elever och 
vårdnadshavare för vilka möjligheter ungdomen 
har på arbetsmarknaden samt kunskap om hur 
de når dit. 

Drömtimmen och drömbilen är ett sätt för sko-
lan att skapa ett forum för kunskap inför vuxen-
livet som ungdomar själva har efterfrågat, som 
kan ligga till grund för fortsatta samtal mellan 
lärare, elev, vårdnadshavare och SYV (se nästa 
idé om framtidssamtal på sid. 38).

På Fenix Kultur och Kunskapscentrum har lä-
rarlaget delat in elevernas önskemål i sex ka-
tegorier: 1. Ekonomi, administration och media, 
2. Service inom restaurang, handel, frisör och 
turism, 3. Sjukvård, 4. Pedagogik, 5. Tillverkning 
inom industri samt 6. Data och IT. Varje kategori 
har en ansvarig lärare. Studie- och yrkesvägled-
aren, SYV, bistår genom att informera eleverna 
om utbildningar efter besöken. Hittills har tiden 
lånats från Demokratitiden som finns schema-
lagd varje måndag, men lärarna hoppas få fler 
timmar att lägga på planering inom arbetslaget 
och genomförande. Ytterligare en praktikalitet 
som behöver lösas är ekonomiskt stöd för ben-
sin och fika. Hittills har fyra studiebesök och en 
presentation på skolan genomförts.

Jag ser att min dotter våndas 
i sina tankar om framtiden. 
Det är allt hon tänker på. Hon 
söker mycket information om 
utbildningar på internet.

Vårdnadshavare till elev på gymnasiet

Det här skulle jag också vilja ha 
- fast med gymnasieelever. Jag 
skulle vilja lyssna när de berät-
tar om varför de valde natur, 
samhälle osv. Det skulle hjälpa 
mig nu när jag ska göra mitt 
gymnasieval.

Elev på högstadiet i årskurs 9 

Dröminventering på gymnasiet. Elever på gymnasiets 
språkintroduktion önskar vilka yrken de vill veta mer om. 
Foto: Nina Svenningsson
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När det gällde samtal om framtiden (t ex inför 
gymnasieval och högskole- och yrkesval) mellan 
elever och deras vårdnadshavare tyckte vi oss se 
tre olika kategorier:

• Elever som upplevde att de hade en 
öppen dialog om yrkesmöjligheter med 
sina vårdnadshavare och stöd i sina 
tankar om framtiden 

• Elever som kände sig styrda av sina 
vårdnadshavares planer 

• Elever som inte hade något stöd el-
ler intresse hemifrån i sina tankar om 
framtiden

Vår SYV känner oss inte, hur 
ska hen kunna ge tips inför 
gymnasievalet som passar just 
mig?

Elev, högstadiet

Det är jätteviktigt att få prata 
om framtiden. Men vad gör man 
om ens föräldrar inte tillåter en 
att ha egna drömmar?

Elev, gymnasiet

Mina föräldrar känner mig och 
vet vad jag drömmer om, det 
gör inte mina lärare, de bryr 
sig bara om resultat.

Elev, högstadiet

Framtidssamtalet bygger på ett koncept som 
togs fram av kommuntjänstemän och lärare 
under idéworkshopen på ReMida. Konceptet 
handlar om att kartlägga elevens styrkor och 
svagheter genom en SWOT-analys eller liknande 
och ställa resultatet i relation till vad eleven vill 

jobba med. Därefter skulle lärare, vårdnadsha-
vare och elev under ett framtidssamtal lägga 
upp en gemensam plan för att stötta eleven i att 
utveckla kunskap och färdigheter som behövs 
för att nå drömyrket. Då idén utgick från liknan-
de behov som drömtimmen fanns det en tanke 
om att de två koncepten med fördel kunde slås 
samman. Det har förts diskussioner om fram-
tidssamtalet bland lärarlaget på gymnasiet, men 
hittills har den inte hunnit utvecklas mer.

Framtidssamtal

Idéframtagning av Framtidssamtalet, inspirerat av metoden 
SWOT-analys. Material från ReMida.



40 41

Agera
Introduktionsfilmen för öppna förskolan finns i 
en första version på Vaggeryds kommuns hem-
sida. Förskolans introduktionsfilm finns i en 
version som dock ännu inte är upplagd. Båda 
filmerna är i skrivande stund pausade i sin ut-
veckling. Alla filmer är bara en första version och 
det ska fortsätta utvecklas när behovet finns. För 
detta fortsätter personalen på öppna förskolan 
och förskolan och kommunikatören på Vagge-
ryds kommun att ha kontakt. Samverkansska-
lan finns att använda i sin befintliga form, men 
utvecklingen är pausad. 

Gällande introduktionsfilmen till högstadiet 
pågår en diskussion om hur konceptet genom-
förs på bästa sätt - ska det vara en mer allmän-
giltig produkt som visar upp skolan, eller en mer 
personlig variant som görs om regelbundet där 
fokus är mer på själva görandet?

Vaggeryds kommun ser just nu störst potential 
i att fortsätta med Drömtimmen på gymnasiets 
introduktionsprogram, då denna idé kan kopp-
las till deras pågående projekt “Från förskola till 
jobb”.

Att vara med i en labb och designprocess kräver 
ett visst mod, både för att våga dela med sig 
av sina tankar inför personer som du kanske 
aldrig har träffat förut, men också för att våga 
lyssna och ta till sig berättelser som riskerar att 
utmana ens trygga ståndpunkt. En av labbets 
viktigaste beståndsdelar är reflexiviteten, det 
vill säga utrymmet att få utmana sina tankar och 
handlingar genom att få en spegling tillbaka från 
andra i sin omvärld. 

Många av deltagarna i labbet pratar om vikten 
av att skapa möten. Med hjälp av designmetodik 
kan man utveckla något tillsammans och få ett 
gemensamt lärande (lära känna sakfrågan, var-
andra och sig själv). Det ger nya perspektiv och 
skapar engagemang. Samtliga deltagande enhe-
ter har visat ett stort engagemang för frågan att 
förbättra familjesamverkan. Engagemang fanns, 
men däremot är det svårt för lärare att få loss 
tid för utvecklingsarbete. Det här är ett återkom-
mande hinder för utvecklingsprocesser i offent-
liga verksamheter - hur kan vi öka möjligheten 
för handläggare, lärare, tjänstemän och alla rol-
ler som driver den operativa verksamheten att 
delta i utvecklingen av de stora frågorna samti-
digt som det operativa fortlöper under tiden?

Idéerna som är framtagna i projektet är på 
inkrementell nivå, vilket också är vad projektet 
sökte finna - konkreta exempel direkt riktade till 
deltagande enheter på hur förutsättningar för 
god familjesamverkan kan skapas. Mer disruptivt 
är arbetssättet och processen i sig, då det tydligt 
hjälper till att vidga perspektiv, se möjligheter 

Att göra filmen skapar lärande-
processer hos oss. Det i sig är 
nästan mer värt än själva filmen 
som produkt.

Personal

Steg 5. Agera 
De sista steget i designprocessen 

handlar om att igen utvärdera 
ideerna i relation till måluppfyl-

lelse och hur möjligheterna ser ut 
för implementering av ideerna? 

Vad behövs, t ex i form av ytterli-
gare resurser/mer tid till 

utveckling för att dessa ideer ska 
vara möjliga att implementera i 

verksamheten. Det är först när 
ideerna kommer till användning 

och det blir en skillnad i hur man 
jobbar, eller förhåller sig till situ-

ationen som utveckling uppstår. 

Det var som ett startskott, vi 
vågade börja ställa frågor till 
varandra. Man blir berörd när 
man får höra andras berättel-
ser. Det förs vidare även till de 
föräldrar som inte var med vid 
det här tillfället, för frågorna 
och nyfikenheten har väckts i 
oss. 

Pedagoger och vårdnadshavare från 
öppna förskolan resonerar tillsammans

för systemperspektiv och möjliga samarbeten 
som kan skapa flera insatser på flera ställen. 
Vaggeryd har sett flera fördelar med den här 
typen av lärande då de:

• kommit närmare varandra, både mellan 
förvaltningar och mellan olika grupper 

• kan tänka nytt i denna typ av design-
process 

• får hjälp att tänka utifrån medborgarna  

• tycker att designprocessen och relatio-
nerna är viktigare än resultaten

Vad händer med ideerna 
som tagits fram? 

Lärandet som ett  
agerande i sig

Avslutning i Skillingaryd. Intervju med pedagoger och 
vårdnadshavare om hur det har varit att delta i labbet 
och vilka lärdomar som har väckts.
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Lärdomar
Som utforskningen visar har de tre olika par-
terna i projektet; elever, vårdnadshavare och 
förälder olika syn på vad familjesamverkan är. 
Begreppet upplevs snarare som att det är för in-
ternt bruk inom skolan. För en familj borde mot-
svarande begrepp bli skolkontakt eller liknande. 
Begreppet familjesamverkan riskerar dessutom 
att exkludera ensamkommande barn och unga. 
Flera ensamkommande har en dålig relation till 
sin tillförordnade vårdnadshavare (gode man-
nen) och ser inte denna som en del av sin familj. 
Skolan har förvisso ett uttalat uppdrag inom 
samverkan mellan hem och skola som hemmet 
saknar, men det vore en god idé att hitta ett mer 
inkluderande och jämlikt begrepp.

På grund av de olika uppfattningarna som 
begreppet väcker hos de olika parterna har vi 
under projektets gång formulerat om vår huvud-
fråga hur kan vi skapa bättre familjesamverkan 
till:

• hur kan vi stötta nyanlända familjer att 
möta den svenska skolan? 

• hur kan vi stötta skolpersonal/förskole-
personal i att möta nyanlända familjer? 

• hur kan vi stötta nyanlända elever i sin 
skolgång?

Det finns skillnader i förutsättningar mellan de 
olika skolenheterna gällande familjesamver-
kan. Öppna förskolan ska enligt skollagen (kap 
25, SFS nr: 2010:800) utöver att erbjuda barn en 
pedagogisk verksamhet i samarbete med bar-

nens medföljande vuxna även erbjuda de vuxna 
en mötesplats för social gemenskap. Den öppna 
förskolan har därmed ett tydligt mål att integre-
ra vårdnadshavare i själva verksamheten, vilket 
skapar andra möjligheter till familjesamverkan 
än i andra enheter. I och med att barnet behöver 
en medföljande vuxen, vilket ofta är ena föräld-
ern, skapas det utrymme för samtal och rela-
tionsskapande. Detta gynnar den förtroendefulla 
relationen som familjesamverkan strävar efter 
att leda till. 

Vidare märker vi att det finns ett samband mel-
lan elevens ålder och samverkan med hemmet. 
Ju äldre barnet blir desto mer avtar relationen 
till barnets hem. Läroplanen för gymnasiet lyfter 
inte samverkan som ett krav för elever över 18 
år. Vårdnadshavarnas ansvar under gymnasiet är 
otydligt, likaså lärarnas riktlinjer om familjesam-
verkan. Det är logiskt att vårdnadshavarna görs 
mindre viktiga ju äldre barnet blir, men för att 
stärka relationen mellan lärare och vårdnadsha-
vare tror vi att grundskolan och gymnasiet skulle 
gynnas av att inspireras av öppna förskolans 
mötesplatsuppdrag.

Idén Drömtimmen riktar sig huvudsakligen inte 
till att främja familjesamverkan utan utgår från 
ungdomarnas behov, men genom att synliggöra 
elevens drömmar kan underlaget bli incitamen-
tet för vårdnadshavare och lärare att gemensamt 
stötta eleven att nå sina mål. Det kan möjliggö-
ra för fler möten mellan elev, vårdnadshavare 
och lärare. Detta tror vi är bra för att bygga en 
positiv relation mellan elev, vårdnadshavare och 
lärare på gymnasiet.

Är familjesamverkan ett exkluderande begrepp?

I stiftelsen Friends senaste årsrapport (2018) 
finns statistik som visar att den vanligaste typen 
av kränkningar i årskurs 3-9 handlar om etni-
citet. Enligt skolans styrdokument har skolan 
ett demokratiskt uppdrag att främja ett klimat 
där alla barn och ungdomar känner sig trygga 
och respekterade. Skolinspektionen konstate-
rade dock i rapporten Skolornas arbete med 
demokrati och värdegrund (2012) att nästan alla 
skolor behöver utveckla ett kritiskt förhållnings-
sätt, där normer, värden, traditioner och olika 
perspektiv synliggörs på skolan och i undervis-
ningen.

Med utgångspunkt i dessa studier är det extra 
angeläget att uppmana skolor till ett fortsatt 
arbete för en inkluderande skolmiljö för alla 
elever, samt satsa på relationsskapande mellan 
elever såväl som mellan lärare och vårdnadsha-
vare. Ett exempel på detta skulle kunna vara att 
få göra en introduktionsfilm tillsammans. Skol-
verket kan genom fortsatta insatser till skolor 
underlätta ett sådant arbete.

Layal Kasselias Wiltgren skriver i sin avhandling 
STOLT!: Om ungdomar, etniciteter och gemen-
skaper (2014) om högstadieelever i en av Stock-
holms förorter som ansåg sig ha flera identite-
ter; en tydlig svensk grund, blandat med inslag 
från andra kulturer. Men när personer i omgiv-
ningen speglade tillbaka en uppfattning om att 
de såg eleverna som något annat än svenska 
kunde detta rubba uppfattningen om en själv, 
och leda till att eleverna slutade att se sig som 
svenskar. I boken Etnicitet som resurs i skolan 
(2016) fortsätter samma författare att beskriva 

hur högstadieelever med migrationsbakgrund 
önskade ett inflytande över hur andra förstod 
dom, och att stereotypa uppfattningar riskera-
de att begränsa elevernas handlingsutrymme i 
skolan. 

Under våra samtal om ordet nyanländ med 
vårdnadshavare och skolpersonal kom det fram 
att det var ett ord som man själv aldrig skulle 
välja att kalla sig. I intervjuerna kom det fram att 
det inte var ordet i sig som uppfattades negativt 
utan att stigmatiseringen låg i hur det användes; 
att det sätts en etikett på en grupp människor 
med vitt skilda egenskaper, och att resten av 
människan bakom “etiketten” inte synliggörs. 
Utifrån skolans, och kanske framförallt andra 
myndigheters perspektiv, är det praktiskt att 
använda samlingsbegrepp för individer som 
befinner sig i liknande situationer för att kunna 
skapa strömlinjeformade insatser. Baserat på 
våra observationer verkar det vara ett ord som 
inom skolan nästan uteslutande används internt 
i samtal med kollegor - inte i samtal med mål-
gruppen. Det interna användandet riskerar dock 
att leda till ett ännu starkare normaliserande av 
ordet, samt att individer klumpas ihop till en av-
personifierad grupp. Det är svårt för en enskild 
kommun att bryta ett språkbruk som är vederta-
get på nationell nivå, men att själv vara medve-
ten om problematiken i användandet, samt att 
prata om det med sina kollegor, kan vara ett sätt 
att bryta en stigmatisering.

Är nyanländ ett exkluderande begrepp?
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BRIS skriver i sin rapport Skolans roll för barn 
som flytt (2018) att den svenska skolan riskerar 
att bli orättvis genom att nyanlända elevers för-
mågor tenderar att ställas mot förmågorna hos 
majoritetsbefolkningens barn. Under labbets 
gång har vi sett att den svenska grundskolans 
åldersbaserade struktur kan vara ett hinder för 
barn från andra skolsystem. Det är en struktur 
som säger att åldern ska beskriva vilka kunska-
per man bör ha. Finns det andra möjligheter att 
strukturera ett lärande? 

En god familjesamverkan kan också ha sina svar 
i större systemperspektiv än vad vi har haft möj-
lighet att utforska i det här labbet. Från början 
var projektet tänkt att titta på tre klasser från 
samma eller olika enheter. Att det blev ett större 
upplägg har sannolikt påverkat djupet på insik-
terna negativt. Exempelvis hade vi gärna sett 
möjlighet att utforska systemtänkande djupare..

En skolchef frågade en deltagande ungdom 
under en gemensam workshop vad han kan 
göra för honom, varpå svaret handlade om att 
etablera hans föräldrar. Det visar på att frågan 
om familjesamverkan mellan hem och skola för 
nyanlända familjer behöver skådas ur ett större 
systemperspektiv. Barnet kommer snabbare in 
i samhället via skolan och blir en brygga för sin 
förälder. Kan en gemensam insats över förvalt-
ningarna skola och arbetsmarknad skapa nya 
möjligheter för en god familjesamverkan?
Ytterligare frågor som berör större systemper-

spektiv är ansvarsfrågor om vem som informe-
rar vem. Vid flera tillfällen har det dykt upp att 
särskilt öppna förskolan och förskolan ofta får 
frågor från nyanlända om att förstå blanketter 
t.ex till om föräldrapeng. Förståelsen för föräld-
rapeng är ett exempel på område med ett snå-
rigt regelverk som är svårt att förstå. Vårdnads-
havare anmäler ibland sitt barn till förskolan 
medan de fortfarande ammas. Bristande kun-
skap om föräldrapengen riskerar att leda till att 
vårdnadshavaren inte får möjlighet att styra över 
den på bästa möjliga sätt. För att hjälpa familjen 
när den kommer till kommunen behövs nya sätt 
att visa för familjen vilka tjänster den har att 
tillgå. Det innebär att ett gemensamt grepp över 
myndigheter och kommun skulle behöva formas.

Tillit byggs genom personliga relationer. Efter-
som familjesamverkan bygger på relationer är 
det viktigt att inte underskatta vad det innebär i 
praktiken. Ansträngningar görs idag utanför det 
pedagogiska uppdraget och utanför ens ordina-
rie arbetstid vilket personalen märker är för-
troendeskapande, t ex att kunna hjälpa pappan 
med det sjuka barnet att kontakta sjukvården. 
Samtidigt som samtliga från personalen beskri-
ver det som viktigt att bistå vårdnadshavarna 
med den här typen av stöd leder det också till 
en oro att inte räcka till. Förtroendefulla relatio-
ner behöver tid. Tid att lyssna och vara intresse-
rade av varandra. 

Till slut var det enda sättet att 
förklara vad man gör på idrotts-
lektionen att ta med mamman 
ut i korridoren. Där sprang vi 
tillsammans som dårar fram och 
tillbaka. Nu skrattar vi åt detta 
varje vi gång vi möts.

Specialpedagog, F-6

Åldersbaserad skola

Systemtänkande

Tillit genom relationer
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Incheck och utcheck
Vid första mötet, när labbet träffar deltagare 
som inte har varit med förut, ligger fokus fram-
förallt på att skapa en varm atmosfär där alla i 
rummet känner sig sedda och förstår varför de 
har blivit inbjudna. Ett sätt att ge alla deltagare 
möjlighet att få använda rösten inför de andra 
i rummet under kravlösa former är att “checka 
in”. Labbets mest använda metod för detta är att 
be deltagarna att föreställa sig en rumslig skala 
från 1-10 och sedan uppmana alla i rummet att 
ställa sig på den siffra som bäst representerar 
hur ens morgon eller dag har varit. Detta följs av 
en snabb runda där alla som vill får berätta vad 
som har varit bra eller dåligt. Genom svaren får 
labbet, och övriga deltagare en snabb förståelse 
för vilket mentalt läge varje deltagare befinner 
sig i.

För att även fånga upp deltagarnas tankar efter 
workshopen och för att tydligt berätta att detta 
tillfälle är avslutat, avslutas också varje tillfälle 
med en utcheck ur workshopen, där var och en 
kort får beskriva hur hen tycker att det har varit 
att vara med och om hen tar med sig något sär-
skilt därifrån.

Under Labb för bättre samverkan har vi haft 
både öppna och stängda workshops. På en 
stängd workshop är samma grupp deltagare 
med från början till slut. Här planerar vi alltid en 
tydlig start och ett tydligt slut på workshopen. 
Tydligheten ökar tryggheten och att vi markerar 
att detta är ett särskilt tillfälle då deltagarna har 
möjlighet att uttrycka sig, och/eller skapa och 
att vi förväntar oss att om man deltar under den 
tiden som workshoparna pågår.

Vid öppna workshops, som på öppna förskolan 
är detta svårare. Där har vi mer tydligt bjudit 
in alla att delta på det sätt de önskar. Och vid 
sådana tillfällen har vi ofta börjat med några 
personer, och när de andra ser vad som händer 
så brukar fler ansluta.

Lära-känna övning 
Porträttövning
Vid första tillfället när vi träffar en ny grupp, 
brukar vi även hälsa på varandra med en lekfull 
porträttövning. Alla i rummet får gå ihop två och 
två, förslagsvis med någon som man inte känner 
sen tidigare, och rita av varandra under ca 15-30 
sekunder utan att titta på pappret Istället är 
det viktigt att se varandra i ögonen. Porträttet 
avslutas med att den som ritat skriver namnet 
på den man ritat av. Porträtten lockar alltid fram 
skratt och följs av presentationsrunda, med 
namn och hur man blivit fångad på bild. Ibland 
får man välja ett av porträtten som symboliserar 
hur man känner sig för dagen. Som en ungdom 
sa “Jag ser ut och känner mig som en potatis.”

Detta görs både för att alla personer i rummet 
ska få presentera sig för varandra, men också för 
att göra det på ett sådant sätt så att alla är lika 
bra (eller dåliga) på att rita. Att skratta tillsam-
mans bygger också förtroende och får alla delta-
gare att också slappna av. När vi haft med tolkar 
har också de varit med och gjort övningen. 
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Trigger
En trigger är något att reagera på, som syftar 
till att kittla igång ett samtal. Förnyelselabbets 
förhållningssätt vid möten med grupper och 
individer är, att alla är experter på sin egen si-
tuation. Vissa delar med sig av sina erfarenheter 
som rinnande vatten, medan andras berättelser 
behöver hjälp för att komma fram. Att ha med 
triggers på en workshop hjälper till att rama in 
frågan och styra samtalet in på rätt spår, utan att 
bli för ledande, då det alltid finns ett tolknings-
utrymme. En trigger kan se ut och vara gjord av 
vad som helst, exempelvis en enkel skiss, några 
ord på ett papper, en artefakt i lera eller ett sce-
nario byggt i lego.

Rulla ut papper-metoden
På workshops är labbets uppgift att trigga igång 
samtal som i bästa fall blir relevanta för alla 
parter, och som därigenom gör mötet värdeska-
pande för alla. Utöver samtalsfaciliteringen görs 
visuell dokumentation samtidigt. Även deltagar-
na uppmuntras att själva skriva ner nyckelcitat 
och förklara berättelser genom skisser. Genom 
att föra anteckningar så att den du pratar med 
ser vad du skriver minimeras risken för felaktiga 
tolkningar. Det tydliggörs för deltagarna vad du 
som faciliterare tar med dig från samtalet. Den 
visuella kartläggningen av samtalet syftar till att 
på ett konkret sätt visa tankarna som är i rörelse 
i rummet, samt att främja möjligheten för alla 
parter att backa tillbaka och följa upp tankar 
som inte hann formuleras. 

Användarresa
Ofta kan en så kallad användarresa användas 
när man ska utforska en process där använda-
ren möter ett system. Detta kan också göras mer 
eller mindre strukturerat. Här kan ett vitt papper 
användas och man kan be deltagarna rita upp 
sin dag på en tänkt tidslinje, och beskriva vilka 
man möter och hur det känns. Eller när man 
tydligare vet vad man vill undersöka kan man 
också fylla i en startpunkt och några händelser 
som man är intresserad av att undersöka. Vi 
brukar börja med att få de konkreta händelserna 
på plats för att sedan gå igenom det en gång till, 
men då med fokus på upplevelserna av händel-
serna, här har vi bland annat använt emojis för 
att beskriva upplevelserna. Detta är också en 
bra övning när man har många aktörer på plats 
för att de ska få syn på varandra, få en spegling 
av andra och varandras processer i relation med 
användarens väg genom deras respektive pro-
cess. 

Workshop med ett lärarlag på mellanstadiet som inleddes med att 
reda ut olika begrepp.
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Relationstrianglarna - ett 
exempel på hur material 
kan användas som 
samtalstrigger
För att deltagarna ska känna sig inkluderade 
behöver förutsättningar skapas för att alla ska 
kunna delta i samtalen och övningarna på så 
lika villkor som möjligt. Att jobba med material 
är ett medvetet val för att också kommunice-
ra på andra sätt än enbart verbalt. Detta är ett 
extra bra verktyg när det kan vara bra att flytta 
fokus från det talade språket. Ofta kan man ma-
nifestera sina tankar på ett annat sätt om man 
får skapa en bild, en gestalt i lera, eller som här, 
välja en tråd som representerar en relation, som 
man sedan sätter ord på. Att tänka med händer-
na/kroppen kan ge ytterligare en dimension till 
vad man vill och kan uttrycka. Dix (2011) hävdar 
att förhandling mellan individer blir tydligare 
med material. Vi har också sett att det är enklare 
att komma framåt och att alla får möjlighet att 
“sätta något på bordet” när material används. 

Att också ge deltagarna en stunds reflektion ge-
nom görande är viktigt. Vi pratar ofta om relatio-
ner, eller andra ämnen som ibland är svåra att få 
fatt i. Men reflektionen både med sig själv, men 
också tillsammans med andra (Vink, Taguchi)  är 
viktig för att synliggöra tankemodeller och skapa 
en förståelse på djupet över hur vi reagerar och 
agerar i olika situationer. 

Hur kan vi prata om hur en relation ser ut? Och 
hur kan vi förstå en relation som vi själva inte är 
involverade i? För att utforska några relationer 
på ett annat sätt än genom muntligt berättande 
skapade vi en materialbaserad övning – 
Relationstrianglarna.

Varje triangel bestod av en träbotten och tre spi-
kar i olika färger. Totalt hade vi fem trianglar; en 
för öppna förskolan, en för förskolan, en för F-6, 
en för 7-9 och en för gymnasiet för att kunna 
synliggöra relationer under hela skolgången. 

Instruktionen till deltagarna var att välja en 
tråd som skulle symbolisera relationerna inom 
triangeln. 

Samtalen blev givande då många kunde ut-
trycka något om en relation som kan vara svårt. 
I en grupp på tre var det en tjej satt mest tyst 
diskussionen, men så började hon fingra på ett 
skosnöre som fanns bland materialen, och satte 
sedan fast detta från spiken som representerade 
läraren till eleven och sedan föräldern, skos-
nöret beskrev hon som, hårt och platt och sa: 
“Ibland förstår varken lärare eller föräldrar en. 
Som typ när det blir bråk mellan kompisar”. 
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