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Sammanfattning

Under de senaste decennierna har föräldrar blivit allt mer delaktiga i sina barns skolgång 

(Erikson 2004), vi har intresserat oss för om detta fenomen gör sig gällande även då 

åtgärdsprogram upprättas. Syftet med denna studie är därmed att studera föräldrars 

delaktighet i utformande och genomförande av åtgärdsprogram. Utifrån detta syfte har 

följande forskningsfrågor formulerats: a) I vilken utsträckning är föräldrar närvarande då 

åtgärdsprogram utformas? b) Vilken position tilldelas föräldrar i åtgärdsprogram? c) Vad 

säger denna position om föräldrars delaktighet i utformande och genomförande av 

åtgärdsprogram? Studien har utförts som en fallstudie vid en grundskola. Huvudmetoden har 

varit dokumentanalys och analysmaterialet bestod av åtgärdsprogram för elever i år 8 och 9, 

vilka avslutats mellan år 2000 och 2006. Resultaten visade att elevernas föräldrar i 82 av 83 

fall deltagit i upprättandet av åtgärdsprogram. En hög andel, vilken med stor sannolikhet kan 

kopplas till skolans aktiva arbete med föräldrasamverkan. Resultatet visade vidare att 31 

föräldrar av de som deltagit i upprättandet av åtgärdsprogram tilldelats ansvar för någon av 

åtgärderna. Vid granskning av dessa åtgärder framträdde bilden av hur föräldrar tilldelats två 

olika typer av positioner i åtgärdsprogrammen: ämnesrelaterad position och icke 

ämnesrelaterad position. Föräldrars ämnesrelaterade position visar att föräldrar får vara 

delaktiga som hjälplärare och förväntas hjälpa eleven med skolarbete. Dessa föräldrar 

förväntades dock inte ta ansvar för utformningen av uppgifterna utan endast genomföra 

uppgifter som bestämts av läraren i förväg. Föräldrars icke ämnesrelaterade position kunde 

delas in i tre underpositioner. Föräldrarnas delaktighet bestod då i att: strukturera och skapa 

rutiner, leta reda på skolmaterial, samt ha kontakt med skolan. Skolans förväntningar på 

föräldrarnas förmåga att vara kreativa och ta egna initiativ visade sig vara större gällande 

föräldrars icke ämnesrelaterade position jämfört med föräldrars ämnesrelaterade position.
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Abstract

Parental involvement in schools has increased considerably during the last few decades 

(Erikson 2004). We were interested in finding out whether this penomenon applies as well 

when it comes to the construction of Individual Educational Plan. The aim of this study is 

therefore to analyse parental involvement in construction and implementation of Individual 

Educational Plan (IEP). On the basis of this aim, the following research questions have been 

formulated: a) to what extend are parents present when the IEP is constructed? b) which 

position are parents given within the IEP? c) what does this position indicate about parental 

involvement in construction and implementation of IEP? The study has been carried out as a 

case study of an elementary school. The method that has mainly been used is a document 

analysis of the IEPs written for the pupils in the 8th and 9th grade and terminated between 2000 

and 2006. It has been concluded that 82 of 83 parents have been present when the IEP was 

constructed. The high participation can most likely be related to the school´s policy of 

promoting parental involvement. Futher on it has been concluded that 31 of those parents who 

were present during the construction of IEP were given responsibility for a certain task that 

should be completed at home. Deeper analysis of the tasks that were given to parents shows 

that two different positions are granted to them: the curriculum-related and the 

noncurriculum-related position. The curriculum-related position implies that parents are 

involved in IEP as helpteachers and they are expected to help the pupils with school tasks. 

However, those parents are not given any responsibility for the construction of the tasks, they 

are merely supposed to implement the tasks constructed by the teacher. We have divided the 

noncurriculum-related position further into three underpositions according to what the parents

´ involvement can be characterized by: helping to create structure and routines, searching for 

school material and keeping in touch with school personnel. We have concluded that the 

school personnel expected a larger degree of creative thinking and own iniciative from the 

parents within the noncurriculum-related position compared to the curriculum-related 

position.  
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Kapitel 1 Inledning och bakgrund

Ämnesval

Vår övergripande intention med denna uppsats är att studera åtgärdsprogram samt hur 

åtgärdsprogram används i den svenska grundskolan. Vårt personliga intresse för detta område 

grundar sig i en vilja att veta mer om den process som föreligger beslut om att sätta in 

stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd, samt hur detta relativt nya arbetssätt, där såväl 

lärare, elev och förälder ska ges möjlighet att delta då åtgärdsprogram utarbetas (SFS 

2006:205) fungerar i praktiken.  

Vid en genomgång av tidigare forskning inom detta område uppmärksammade vi att det inte 

genomförts någon studie vars huvudsyfte varit att studera föräldrars delaktighet i 

åtgärdsprogram. Då Lars Eriksons avhandling (2004) visar på att relationen mellan skola och 

föräldrar under de senaste decennierna förtätats, exempelvis genom att skolan blivit mer 

ansvarig inför föräldrarna, samtidigt som föräldrarna fått ett större reellt inflytande genom 

bl.a. rätten att välja skola och utbildning för de egna barnen, anser vi det intressant att studera 

och belysa föräldrars delaktighet i åtgärdsprogram ytterligare. Mot denna bakgrund, samt det 

faktum att åtgärdsprogram enligt Skolverkets skrift Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av 

åtgärdsprogram (2001) ska utarbetas i samverkan mellan skolans personal, eleven och dess 

föräldrar, har vi valt att fokusera denna uppsats på just föräldradelaktighet i åtgärdsprogram. 

Med anledning av vårt ämnesval pressenteras här nedan en kort beskrivning av skolans 

uppdrag samt åtgärdsprogram, följt av en genomgång av vad tidigare svensk forskning 

kommit fram till gällande åtgärdsprogram.

Kort historik om skolans uppdrag och åtgärdsprogram

Den svenska skolans uppdrag är enligt läroplanen (Lpo 94) att förmedla grundläggande 

demokratiska värden, samt skapa förutsättningar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Det 

tydliggörs i Lpo 94 att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårt att nå kunskapsmålen för utbildningen, och att undervisningen därför måste utformas 

med hänsyn till varje elevs enskilda behov. För att undervisningen ska kunna bedrivas enligt 

läroplanens föreskrifter blir det enligt Skolverkets skrift Att arbeta med särskilt stöd med 

hjälp av åtgärdsprogram (2001) nödvändigt att skapa en helhetsbild av vad som påverkar 
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elevernas förutsättning för inlärning. Istället för att fokusera elevens brister måste hela skolans 

verksamhet granskas, såväl skolledning och undervisningsform som miljö och sociala 

relationer. I syfte att skapa denna helhetsbild har åtgärdsprogram fått allt större betydelse i 

skolan (Skolverket 2001). 

Åtgärdsprogram har funnits med som ett begrepp inom skolan sedan övergången från Lgr 62 

till Lgr 80, men under 1980- och 90-talen utvecklades arbetet med åtgärdsprogram ytterligare 

och i förarbetet till Lpo 94 föreslog utbildningsutskottet därmed att åtgärdsprogrammen skulle 

vara väldokumenterade (Skolverket 2001). Som en följd av detta kom det i januari 2001 ett 

krav på att alla skolformer, förutom förskolan och vuxenutbildningen ska utarbeta skriftliga 

åtgärdsprogram för de elever som är i behov av särskilt stöd (SFS 2000:1108). Samma år 

lyfter Skolverket i sin skrift Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram (2001) 

fram betydelsen av samtal mellan barn, föräldrar och skolans personal för att därigenom skapa 

en förståelse för elevens upplevelse av en situation. I linje med dessa tankar skärptes år 2006 

riktlinjerna för åtgärdsprogram ytterligare genom ett tillägg i skollagen (SFS 2006:205). 

Denna skrivning i skollagen lyder: 

Om  det  genom  uppgifter  från  skolans  personal,  en  elev,  elevens 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av 
särskilda  stödåtgärder,  skall  rektorn  se  till  att  behovet  utreds.  Om 
utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, 
hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas.
Eleven  och  elevens  vårdnadshavare  skall  ges  möjlighet  att  delta  när 
åtgärdsprogrammet utarbetas (SFS 2006:205).

Genom denna lagtext preciseras skolans ansvar och här betonas att någon form av utredning 

bör föregå utarbetandet av åtgärdsprogram, samt att åtgärdsprogrammet skall följas av 

utvärdering och uppföljning. Genom denna text har även elevens och föräldrars inflytande 

stärkts genom att det här slås fast att de ska ha möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 

utarbetas.

Tidigare forskning om åtgärdsprogram

För att hitta tidigare relevant forskning inom området åtgärdsprogram har vi genomfört 

litteratursökning i Örebro universitetsbiblioteks sökmotor Voyager, samt i databaserna ERIK 

och ELIN. Sökorden var “åtgärdsprogram”, “forskning”, “skola”, “föräldradelaktighet”, 
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“föräldrasamverkan”, samt olika kombinationer av dessa. Vi har även utifrån nämda sökord 

sökt via Skolverkets databas, samt på internet via sökmotorerna Google och Google Scholar. 

Därutöver har vi tagit del av referenslistorna i avhandlingar och uppsatser som pressenterat 

forskning innom det aktuella området.

Utifrån de resultat sökningarna gav kunde vi konstatera att det under den senaste 

tioårsperioden genomförts tre större studier som berör åtgärdsprogram i grundskolan i 

Sverige. Studierna har alla haft skiftande utgångspunkter, metoder och perspektiv, och med 

anledning av detta har vi valt att redovisa dessa studier var för sig i kronologisk ordning.

Åtgärdsprogram – invandrarbakgrund eller skolsvårigheter

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik vid Södertörns högskola, var pionjär inom detta 

forskningsområde med sin avhandling Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? En 

textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund (1997). Denna 

studie analyserar relationen mellan lärares uppfattning om svårigheter i skolan och lärares 

förhållningssätt till dessa elevers invandrarbakgrund och etnicitet. Resultatet av 

undersökningen visar tydligt att lärarna föredrog att beskriva ett problem utifrån ett 

individperspektiv, vilket utgår ifrån elevers och föräldrars egenskaper och beteenden, istället 

för att beskriva samma problem utifrån ett grupp-/organisationsperspektiv vilket fokuserar 

exempelvis relationer, kommunikation, undervisning eller klassen som grupp. Endast 16 % av 

lärarna sökte orsaken till problem i skolmiljön eller i det sammanhang de uppträdde, vilket 

kunde inkludera exempelvis undervisningssvårigheter hos kollegan eller kulturkonflikter på 

skolan. Resterande lärare, hela 83 %, såg den enskilda eleven som bärare av svårigheter och 

problem. 

Vid granskning av lärares förhållningssätt till elever med invandrarbakgrund framkom att 

ingen lärare hade en rakt igenom positiv attityd till elevers invandrarbakgrund.  En fjärdedel 

av lärarna förhöll sig dock till dessa elever på ett icke kategoriserande sätt. Detta visade sig ha 

ett samband med att de själva hade invandrarbakgrund och därmed kunde identifiera sig med 

elevens etnicitet. Utifrån detta resultat dras i studien slutsatsen att olika kulturella kontexter 

och mångkulturella erfarenheter utgör gynnsamma förutsättningar för utvecklandet av ett 

interkulturellt förhållningssätt. Sammanfattningsvis antyder studien även att en kontextuell 
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uppfattning om skolsvårigheter samt ett interkulturellt förhållningssätt till invandrarelever 

förefaller vara minst diskriminerande för eleven. 

Åtgärdsprogram – förekomst, innehåll och användning

På uppdrag av Skolverket presenterades år 2002 studien Åtgärdsprogram i grundskolan – 

förekomst, innehåll och användning, vilken utfördes av Bengt Persson, professor i pedagogik 

vid Göteborgs universitet. Syftet med denna studie var att utreda förekomst av och innehåll i 

åtgärdsprogram i den svenska grundskolan. Enligt denna studie var åtgärdsprogram år 2001 

relativt vanligt förekommande, samtidigt som den visar att var fjärde elev som fick särskilt 

stöd saknade dokumenterad planering. Detta resultat tyder enligt Persson på att 

åtgärdsprogram vid denna tidpunkt inte fått fullt genomslag som verktyg för planering, 

uppföljning och utvärdering av särskilda stödinsatser. I de fall åtgärdsprogram upprättades 

visade det sig finnas ett delat ansvar mellan specialpedagog, ämneslärare och klasslärare 

gällande problemidentifikation och arbetet med att skriva åtgärdsprogram, vilket innebar att 

de samarbetade. Lärarnas ambition var att så långt som möjligt anpassa 

undervisningsförhållandena till elevens behov, för att därmed kunna inkludera elever i behov 

av särskilt stöd i den vanliga klassen. 

Studien visar dock att av de områden som beskrivs i åtgärdsprogram dominerar elevens 

individuella problem mycket kraftigt, samtidigt som lärarens undervisning endast i begränsad 

utsträckning utsattes för granskning. Enligt svaren på de frågor som berörde användandet av 

åtgärdsprogram framkom det att lärarna såg åtgärdsprogram som ett viktigt och användbart 

hjälpmedel i såväl arbetet med att göra föräldrar och elever medvetna om problemets karaktär 

och omfattning, som i stävan att skapa förutsättningar för måluppfyllelse. Majoriteten av 

lärarna ansåg även att arbetet med åtgärdsprogram bidrog till att höja utbildningskvaliteten för 

skolan som helhet.

Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg?

År 2006 presenterades Lisa Asp-Onsjös avhandling Åtgärdsprogram – dokument eller  

verktyg? i vilken hon undersöker hur det går till när åtgärdsprogram skapas och på vilket sätt 

det leder till en förbättrad skolsituation för eleverna. Det övergripande syftet med studien var 

9



att utveckla kunskap om hur åtgärdsprogram utarbetas utifrån olika intressen i olika lokala 

sammanhang. Resultatet från studien visar att vissa skolor trots utarbetandet av omfattande 

dokumentation inte lyckades underlätta elevens skolsituation. Samtidigt kunde enkla 

åtgärdsprogram på andra skolor visa sig vara mycket effektiva i elevens strävan att nå 

kunskapsmålen. Det framgår även i studien att elevers och föräldrars delaktighet många 

gånger är svagt utvecklad. I närmare hälften av fallen då åtgärdsprogram skrevs var varken 

elev eller förälder närvarande. Av studien framgår att skolans behov får ett betydligt större 

inflytande än övriga aktörers, framförallt över hur problematiken definieras och hur de 

pedagogiska insatserna ska utformas. Detta förklaras delvis med att utarbetandet av 

åtgärdsprogram utgörs av samtal och texter. När skolans personal beskriver och analyserar 

problematiken runt elever i behov av särskilt stöd sker det enligt Asp-Onsjö med språket som 

verktyg. Arbetet med åtgärdsprogram blir därmed en verksamhet som konstruerar och 

uttrycker sociala sammanhang på ett särskilt sätt. Det innebär att den som behärskar språket 

har större möjlighet att påverka villkoren för samtalet och därigenom utformandet av 

åtgärdsprogrammet. Det framkommer även i Asp-Onsjös avhandling att de samtal som äger 

rum i samband med utarbetandet av ett åtgärdsprogram är av två skilda slag, inofficiella och 

officiella samtal. Detta innebar att skolans personal ofta kommit överens om avgörande beslut 

redan innan det officiella mötet ägt rum, något som fick negativa konsekvenser för elevers 

och föräldrars delaktighet och inflytande. 

Syfte och frågeställningar

De studier som utförts inom området åtgärdsprogram har som vi tidigare belyst haft olika 

ansatser, såväl skolsvårigheter i relation till invandrarbakgrund som det generella användandet 

av åtgärdsprogram har belysts. Därutöver har själva upprättandet av åtgärdsprogram studerats, 

samt hur åtgärdsprogram leder till en förbättrad skolsituation för eleverna. Persson (2002) och 

Asp-Onsjö (2006) berör i sina studier området elev- och föräldradelaktighet, men hittills har 

det inte genomförts någon studie vars huvudsyfte varit att studera föräldrars delaktighet då 

åtgärdsprogram utformas. Då Lars Eriksons (2004) avhandling Föräldrar och skola indikerar 

att relationen mellan skola och föräldrar under de senaste decennierna förtätats och att 

föräldrar därmed blivit mer delaktiga i sina barns skolgång, har vi intresserat oss för om detta 

fenomen gör sig gällande även i de situationer då åtgärdsprogram upprättas. Vi anser att en 

studie som belyser detta område ytterligare vore ett viktigt bidrag till kunskapen om hur 

åtgärdsprogram används i grundskolan. Vår ambition är därmed att studera föräldrars 
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delaktighet i utformande och genomförande av åtgärdsprogram. Syftet med denna uppsats är 

därmed att ta reda på om föräldrar kommer till uttryck i de åtgärdsprogram som skolan 

upprättar, och i så fall hur föräldrar kommer till uttryck i dessa dokument. Utifrån detta syfte 

har följande tre forskningsfrågor formulerats:

1.I vilken utsträckning är föräldrar närvarande då åtgärdsprogram utformas?

2.Vilken position tilldelas föräldrar i åtgärdsprogram?

3.Vad säger denna position om föräldrars delaktighet i utformande och genomförande av 

åtgärdsprogram?

Avgränsning

Vi kommer i denna studie att reflektera över vårt resultat i ljuset av en enskild skolas kultur, 

med anledning av detta är alla dokument som använts i analysen hämtade från en och samma 

grundskola. Den dokumentanalys som ligger till grund för denna studie omfattar 86st. 

åtgärdsprogram för elever i år 8 och 9 som avslutats mellan år 2000 och 2006. Valet att 

analysera åtgärdsprogram som avslutats år 2000 eller senare hör samman med att den skola 

materialet är hämtat från grundades år 2000. Skälet till att vi analyserat åtgärdsprogram 

skrivna för elever i år 8 och 9 är att vi vid en jämförelse av alla åtgärdsprogram fann att de 

som upprättats för elever i de äldre åldrarna följt samma mall och därmed p.g.a. sin 

enhetlighet i högre grad lämpade sig för en dokumentanalys.   

Begreppsdefinition

I denna studie omfattar begreppet föräldrar såväl vårdnadshavare som målsman. Då vi 

använder begreppet föräldrars delaktighet, avses utöver fysisk närvaro också föräldrars 

medansvar vid utarbetandet och genomförandet av åtgärdsprogram. Med begreppet position 

avser vi en aktörs roll i förhållande till andra aktörer. 

Vi vill även tydliggöra att det i lagtexten står ” Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges 

möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas” (SFS 2006:205), men att förälderns 

delaktighet i utarbetande och genomförandet av åtgärdsprogram blir vårt intresse i denna 

studie. 
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Disposition

Denna uppsats är disponerad på följande sätt: Det första kapitlet inleds med en presentation av 

uppsatsens ämnesval. Därefter görs en kort beskrivning av skolans uppdrag samt 

åtgärdsprogram, detta följs av en genomgång av tidigare svensk forskning inom området 

åtgärdsprogram. Mot denna bakgrund presenteras sedan studiens syfte och frågeställningar. 

I det andra kapitlet redogörs för studiens metodologiska upplägg och genomförande, samt de 

etiska överväganden som gjorts under studiens gång. Därefter presenteras studiens resultat i 

det tredje kapitlet, och i det fjärde kapitlet tolkas och relateras dessa resultat till tidigare 

forskning. Inom ramen för detta kapitel kommer egna tankar och reflektioner att pressenteras. 
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Kapitel 2  Metod
I detta andra kapitel kommer vi att presentera undersökningens genomförande. Vi beskriver 

här hur vi gått till väga i samband med insamlandet av material, samt vilken forskningsmetod 

vi använt oss av och vilka utgångspunkter vi haft för vår analys av åtgärdsprogram. Vi klargör 

även i detta kapitel för vad som legat till grund för vårt urval, samt vilka etiska överväganden 

vi gjort under studiens gång. Avslutningsvis reflekterar vi i detta kapitel över hur uppsatsen 

kommit till och vad det inneburit att vara två författare.

Tillvägagångssätt

Vi har analyserat insamlat data i form av avslutade åtgärdsprogram för elever i skolår 8 och 9 

genom att föra över uppgifter som intresserar oss till en mall som vi utarbetat utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar. Sedan har vi sammanställt hur stor del av föräldrarna som 

deltagit under upprättandet av åtgärdsprogram, och avslutningsvis konstruerade vi en typologi 

över vilka åtgärder föräldrarna ansvarar för, dvs. vilken position de tilldelas. Vi har också 

granskat skolans lokala styrdokument utifrån hur skolan ser på föräldradelaktighet samt vilken 

policy skolan har för arbetet med åtgärdsprogram. Vi kommer att diskutera vår typologi 

utifrån vad den säger om föräldrars delaktighet. Vi ägnar oss således åt så kallad tolkande 

fallstudie, som kännetecknas av att den deskriptiva informationen i resultatet används för att 

utveckla begreppsliga kategorier eller att resultatet ställs mot teoretiska förutsättningar eller 

hypoteser (Merriem 1988).  

Fallstudie 

Vi har inspirerats av fallstudier, eftersom dessa ger möjlighet att studera en viss företeelse på 

ett konkret ställe, i vårt fall föräldrars delaktighet i utformandet och genomförandet av 

åtgärdsprogram på en grundskola i Sverige, samt belysa detta mot bakgrunden av skolans 

kultur. Därför har vi utöver en omfattande dokumentanalys också studerat skolans lokala 

styrdokument med fokus på vad dessa säger om föräldrars deltagande generellt och om 

skolans policy angående åtgärdsprogram. 

Enligt Sharam B Merriam (1988) är en fallstudie ett resultat av att ett problem uppstår och en 

person på fältet blir medveten om det. Denna kan då själv gripa sig an problemet genom att 
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pröva sig fram eller att lägga upp en systematisk undersökning av problemet. Eftersom det 

inte finns någon tidigare forskning som handlar om föräldrars deltagande i utformandet och 

genomförandet av åtgärdsprogram, är vår ambition att beskriva hur föräldrarnas delaktighet i 

åtgärdsprogram kan se ut. En fallstudie passar till vårt syfte, eftersom det finns ett avgränsat 

system som kommer att stå i fokus för våran studie, ”...en fallstudie är alltså en undersökning 

av en specifikt företeelse, t ex ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution 

eller en social grupp” (Merriem 1988, s 24).  Det finns inga speciella metoder för 

datainsamling som kopplas till fallstudier. Enligt Merriem (1988) kan alla lämpliga 

vetenskapliga metoder användas, kvalitativa metoder är dock vanligast.

Urval av data och etiska överväganden

Reliabiliteten har varit en viktig faktor för oss, därför har vi analyserat ett relativt stort antal 

dokument, 86 st. vilka avslutats mellan år 2000 och 2006. Vi har gjort bedömningen att 

befintliga dokument med stor sannolikhet återspeglar i vilken utsträckning föräldrarna deltagit 

i såväl utformandet som genomförandet av åtgärdsprogram, därmed bör data i dessa 

dokument ha hög validitet. Eftersom alla åtgärder ska vara väl dokumenterade i ett 

åtgärdsprogram, har vi utgått ifrån att det är möjligt att avgöra hur stor föräldrarnas 

delaktighet är. Ett åtgärdsprogram är en primärkälla, eftersom det redovisar vad som har 

bestämts och vilka som varit närvarande på mötet, mot denna bakgrund har vi i denna studie 

utgått ifrån att risken för feltolkning av de analyserade åtgärdsprogrammen är relativt låg.

Att kritiskt granska källorna är nödvändigt inom alla typer av studier. I vårt fall rådde det 

ingen tvekan om källans autenticitet, dvs. att åtgärdsprogrammen inte var förfalskade och att 

de var vad de utgav sig att vara. Efter denna källkritiska granskning återstod det att tolka vad 

källan egentligen sa, och vilka svar de granskade åtgärdsprogrammen gav på våra 

frågeställningar. I åtgärdsprogrammets natur ligger att detta dokument är tydligt i sitt budskap 

och lätt att förstå för alla inblandade. Denna förutsättning har bidragit till att det inte uppstod 

några större problem med att läsa dessa dokument och göra så rimliga tolkningar som möjligt. 

Materialet vi analyserat är hämtat från en fristående grundskola där vi i dagsläget är anställda. 

Detta har gjort det möjligt för oss att ta del av dokument som för utomstående varit mer 

svåråtkomliga eftersom de inte omfattas av offentlighetsprincipen.Vi tog i det inledande 

skedet till denna uppsats kontakt med skolans rektor samt biträdande rektor, och fick 
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därigenom tillgång till skolans avslutade och arkiverade åtgärdsprogram. Mot denna bakgrund 

bör förtydligas att det genom hela studien funnits en forskningsetisk medvetenhet, för att 

säkra ett professionellt och objektivt förhållningssätt. I samband med att skolans rektor gav 

tillåtelse att utföra studien fastställdes enligt vetenskapsrådets riktlinjer Vad är god 

forskningssed? (Gustafsson m.fl. 2005) att vi som forskare har rätt att analysera och tolka 

resultatet på ett objektivt och kritiskt sätt och att resultatet kommer att offentliggöras även om 

det är negativt sett ur skolans perspektiv. Vårt ansvar mot skolan är att som forskare analysera 

och tolka materialet på ett objektivt och professionellt sätt samt i samband med presentationen 

av resultatet vara noga med att citerande från ett enskilt åtgärdsprogram aldrig får bli så 

utlämnande att personliga kopplingar kan göras av läsaren.

För att kunna koncentrera oss på själva analysen, och inte själva materialinsamlingen, valde vi 

att analysera redan befintliga källor, i form av avslutade och arkiverade åtgärdsprogram. 

Utifrån våra frågeställningar har vi sedan analyserat alla avslutade åtgärdsprogram som 

genomfördes på skolan sedan den grundades år 2000. Detta material har därutöver , som 

tidigare nämnts, avgränsats ytterligare till åtgärdsprogram för elever i skolår 8 och 9 eftersom 

vi vid en jämförelse av alla åtgärdsprogram fann att de som upprättats för elever i de äldre 

åldrarna följt samma mall och därmed p.g.a. sin enhetlighet lämpade sig bättre för vår typ av 

analys.   

Brukstextanalys – inläsning 

I första hand har vi valt att använda oss av en kvalitativ analysmetod, men den har även vissa 

kvantitativa inslag. Huvudmetoden för vår studie har varit kvalitativ textanalys, genom vilken 

vi på ett systematiskt sätt analyserat och kartlagt vilka roller föräldrarna huvudsakligen får i 

åtgärderna och vilket ansvar som läggs på dem. Det kvantitativa inslaget i vår metod har 

inneburit att vi summerat hur stor procentuell andel av föräldrar som närvarade, respektive ej 

närvarade på mötena då åtgärdsprogram upprättades och hur stor andel som ansvarade för 

någon åtgärd. 

Vi har inspirerats av en analysmetod som används när brukstexter analyseras. Med 

brukstexter menar Lennart Hellspong och Per Ledin (1997) i sin bok Vägar genom texten t ex 

lagar, broschyrer, annonser, protokoll och läroböcker, som har ett praktiskt syfte som den 

gemensamma nämnaren. Brukstexter hör alltid samman med någon viss verksamhet såsom 
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yrkeslivet, forskning, skolverksamhet eller föreningslivet och därför ansåg vi att metoden var 

passande för vår studie. De åtgärdsprogram vi analyserat har haft en tydlig och enhetlig 

struktur, eftersom det finns en mall (bilaga1) som skolan tagit fram för upprättande av 

åtgärdsprogram, detta har gjort det möjligt att bryta ner texten i mindre delar. 

Vi har jobbat med våra texter, dvs. åtgärdsprogrammen, i två steg. Först läste vi igenom vad 

som stod i dokumenten, detta kallar Carl Anders Säfström och Leif Östman (1999) för 

inläsning. Sedan genomförde vi en alternativ läsning med avsikten att försöka tolka vad som 

var innebörden av texterna, vad som låg bakom dem. Enligt Säfström och Östman (1999) 

bygger det första steget, vilken författare kallar inläsning, på normativ läsning av texten. Den 

normativa läsningen innebär att texten läses med författarens egna glasögon. Detta innebär 

inte att denna läsning accepteras som absolut sanning, utan snarare att läsningen ses som 

rådande inom den diskurs inom vilken texten har tillkommit. 

Typologi – utläsning 

Utläsning av en text bygger enligt Säfström och Östman (1999) på en alternativ läsning som 

ställs emot den normativa läsningen. Vi har därmed funderat över möjliga alternativa 

läsningar och innebörder av de lästa texterna. Vår ambition var att utarbeta en typologi över 

föräldrarnas ansvarsområden utifrån vilka konkreta åtgärder de gjorts ansvariga för. För att 

utarbeta en typologi krävs det att man letar efter regelbundheter och företeelser som 

återkommer i det studerade materialet (Merriem 1988). Antalet kategorier man konstruerar är 

beroende av den informationen man får, därför var det omöjligt att bestämma antalet 

kategorier i förväg. Enligt Holsti (Merriem 1988) ska kategorierna spegla det syfte som man 

har med forskning och de ska vara uttömmande, dvs. alla relevanta detaljer i de studerade 

dokument ska kunna placeras i någon kategori. Vidare ska kategorierna vara ömsesidigt 

uteslutande, och härledas från en enda klassifikationsprincip. 

Mot denna teoretiska bakgrund har vi delat in föräldrarnas insatser i ett antal grupper, 

beroende på vilken typ av ansvar föräldrarna tilldelats. Denna indelning genomfördes bl.a. 

med hjälp av färgkoder för att på så vis synliggöra strukturer samt positioner. Det är enligt 

Merriem (1988) viktigt att indelningen för med sig en passande grad av abstraktion, samtidigt 

som det är ett antal som är hanterbart och lätt att ta till sig. Vi valde att utarbeta vår egen 
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typologi för att därigenom undvika riskerna med användandet av lånade kategorier, såsom 

t.ex. att det hindrar upkomsten av nya kategorier. 

Intertextualitet  

För att systematiskt kunna analysera åtgärdsprogrammen har vi inspirerats och till viss del 

använt oss av Hellspong och Ledins (1997) textmodell som lyfter fram tre sidor av en text i 

sin omgivning: kontexten, struktur och stilen. I vårt fall är skolverksamheten på en konkret 

skola den övergripande kontexten som texten är kopplad till. Detta har vi haft i tankarna under 

analysen där olika begrepp som ”klassrummet”, ”klassföreståndaren”, ”almanackan” eller 

”skolarbetet” förekommer. Till kontexten hör också vilka deltagare som finns med i bilden, 

och i vårt fall är detta extra uppmärksammat eftersom vi vill ta reda på i vilken utsträckning 

föräldrarna är närvarande på mötena då åtgärdsprogram upprättas. Strukturanalysen som vi 

har genomfört visade att alla studerade dokument är skrivna i en enhetlig mall och har således 

enhetlig struktur. I vår studie bortsåg vi från analys av texternas stil, för att istället fokusera på 

innehållet i de studerade dokumenten. Anledningen till det är framför allt att vi 

uppmärksammat att alla studerade dokument är skrivna i samma språkliga kod, samt att vi 

anser innehållet som det viktigaste för vårt syfte. 

Begreppet intertextualitet signalerar enligt Hellspong och Ledin (1997, s 56) att: ”Ingen text 

är något helt för sig. I stället för den ett slags dialog med andra texter som den återskapar, 

lånar ut, omformar, replikerar på, vänder sig mot eller knyter an till. Dessa utgör en 

intertextuell kontext.”. Vi har varit medvetna om den intertextuella kontexten, som i vårt fall 

innebar framför allt att det i de analyserade dokumenten förekom hänvisningar till andra 

texter, såsom lärobokstexter, uppgifter, läxor, läroplaner och andra åtgärdsprogram gällande 

samma elev. Intertextualiteten utan kännedom av kontexten innebär försvårad förståelse 

(Hellspong och Ledin 1997). Detta har vi dock inte upplevt som ett hinder för våran analys, 

eftersom alla åtgärdsprogram upprättats i syfte att vara så lättolkade som möjligt för att 

undvika risker för missförstånd. Dessutom har vi fått tillgång till alla arkiverade dokument, 

och har därmed haft möjlighet att kolla upp och på så vis skapa förståelse för vad som 

eventuellt hänvisas till i de analyserade dokumenten.
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Utgångspunkter för analys av åtgärdsprogram

Utifrån våra frågeställningar har vi utarbetat en analysmall (bilaga 2) som vi använt oss av när 

vi analyserat åtgärdsprogrammen. Vi började vår analys med att sifferkoda alla 

åtgärdsprogrammen så att vi i ett senare analysskede inte skulle kunna påverkas av vilken elev 

åtgärdsprogrammet var upprättat för. Därefter började vi den analytiska genomgången med att 

notera om någon av föräldrarna varit närvarande på mötet då åtgärdsprogrammet upprättats, 

samt om kontakt eventuellt tagits med dem via telefon. Sedan granskades texterna under 

rubriken ”åtgärder” som innehåller en sammanfattning av det som blev bestämt under 

upprättandet av åtgärdsprogrammen. Därifrån har vi fått uppgifter som handlar om ifall 

föräldrarna blivit ansvariga för genomförande av några åtgärder, och i så fall vilka åtgärder. 

Analysen av protokollen avslutades sedan med att vi tog reda på om förälderns underskrift 

finns med i protokollet. Under analysprocessen fick vi några gånger leta fram och studera 

flera dokument samtidigt, eftersom referenser till andra texter, såsom andra åtgärdsprogram 

för samma elev eller t.ex. läroplaner eller betygskriterier för ett visst ämne förekom. Den 

intertextuella kontexten förhindrade i det här fallet inte tolkningen av dokumenten, eftersom 

vi hade tillgång till de allra flesta av de texter som refererades till. 

Under bearbetningsprocessen, då vi skapade vår typologi, rådde ett samspel mellan att skapa 

positioner och underpositioner. Vi upptäckte under arbetets gång att det framträdde två 

huvudsakliga mönster. Den övergripande indelningen speglade huruvida åtgärderna som 

föräldrarna görs ansvariga eller medansvariga för berör skolämnena eller inte. Därefter delade 

vi de icke-ämnesrelaterade positionerna i tre ”underpositioner” enligt vilken position 

föräldrarna får i åtgärdsprogrammen. Typologin har fungerat som ett huvudresultat i vår 

studie, samt en grund för vidare tolkning av informationen.

Reflektioner kring hur uppsatsen kommit till

Det faktum att vi varit två författare till denna uppsats har upplevts som positivt då det 

inneburit att vi genom hela studien haft ett vidare perspektiv jämfört med om vi skulle ha 

skrivit två enskilda uppsatser. Detta har framför allt blivit påtagligt då vi reflekterat över, samt 

givit feedback på varandras idéer, arbetssätt och texter. Vårt nära samarbete har även givit oss 

möjlighet att gemensamt diskutera igenom de olika val vi ställts inför i samband med att såväl 

stora som små beslut skulle fattas. Ett exempel på ett val vi ställdes inför i samband med detta 

arbete var hurvida den planerade dokumentanalysen skulle kompletteras med intervjuer eller 
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inte. Skulle denna kombination av två olika metoder kunna leda till att vi fick ett tydligare 

svar på våra frågeställningar? Efter noga övervägande blev svaret på denna fråga nej och vi 

valde därför bort de kompletterande intervjuerna för att istället få tid till att analysera ett större 

antal åtgärdsprogram. Ett annat exempel är vårt val att redovisa delar av dokumentanalysen 

med hjälp av stapeldeagram, trots att stapeldiagram oftast förknippas med redovisning av 

resultat från exempelvis en enkätstudie. Det övervägande som låg till grund för detta val var 

att vi på ett tydligt sätt önskade visualiera vårt resultat för läsaren, och genom användandet av 

stapeldiagram möjliggjordes just detta.
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Kapitel 3  Föräldrars delaktighet i åtgärdsprogram
I detta tredje kapitel kommer vi med hjälp av såväl text som diagram och figurer att 

presentera resultatet från dokumentanalysen. Inledningsvis görs en beskrivning av 

skolkulturen på den grundskola fallstudien utförts på. Beskrivningen fokuserar skolans syn på 

föräldrasamverkan samt dess policy för åtgärdsprogram. Därefter redovisas resultatet från 

dokumentanalysen och avslutningsvis presenteras en typologi över vilken position föräldrar 

tilldelas i åtgärdsprogram.

Beskrivning av den aktuella skolan

Den skola där fallstudien utförts är en fristående grundskola belägen i en mellansvensk 

centralort. Det faktum att skolan är fristående har dock ingen betydelse för hur skolans 

undervisning bedrivs, precis som andra grundskolor följer skolan den ordinarie läroplanen. 

Skolan grundades hösten 2000 och har under sina sex första år vuxit från en relativt liten 

skola med ett elevantal på 340 elever, till en relativt stor skola som idag tar emot över 500 

elever vilka är fördelade över årskurserna 4-9.

I skolans lokala styrdokument kan läsas att skolan värdesätter föräldrasamverkan. Dessa 

tankar grundar sig i övertygelsen att elevens sociala och pedagogiska utveckling bäst gynnas 

av ett samarbete mellan föräldrar och personal. Samarbetet tar sig olika uttryck, några 

exempel på detta är deltagande i skolans föräldraförening, engagemang i någon föräldracirkel, 

eller stöd i det pedagogiska arbetet. Ett exempel på hur skolan arbetar med föräldrakontakter 

är att hembesök genomförs i skolår 4 istället för ett utvecklingssamtal på skolan. Ett annat är 

föräldraträffar i skolans lokaler där man jobbar utifrån utbildningsmaterialet ”Växa 

tillsammans”. I skolans värdegrund står skrivet att visionen för föräldrasamverkan är att öka 

förälderns status vid utvecklingssamtalen, samt tydliggöra föräldrarnas roll som experter på 

sina barn så att deras kunskap om barnet blir en viktig del av arbetet kring eleven.

I skolans verksamhetsplan för skolåret 2006/2007 står det att skolans vision gällande elever i 

behov av särskilt stöd är att alla elever utifrån sina individuella förutsättningar ska få så goda 

betingelser som möjligt i sitt kunskapande, lärande och sociala utveckling. För att skolans 

resurser ska kunna utnyttjas optimalt betonas även en bra planering mellan resurs- och 

undervisande lärare. Enligt skolans verksamhetsplan ska i första hand ett åtgärdsprogram 

fokusera organisation, t ex gruppstorlek, schema, arbetsformer, möblering och placering i 
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klassrummet. I andra hand tittar åtgärdsprogram på klassen, relationer elev-elev, elev-lärare. I 

sista hand ska åtgärdsprogrammen inrikta sig på individen. Denna ordning är en viktig del i 

skolans strävan att aldrig göra en enskild elev till ensam problembärare. Ett åtgärdsprogram 

medför inte alltid att extra resurser sätts in, men för att sätta in extra resurser krävs normalt ett 

åtgärdsprogram. Slutligen uttrycker verksamhetsplanen att på denna skola framhålls vikten av 

att samtliga vuxna runt en elev i behov av särskilt stöd arbetar aktivt åt samma håll.

Analys av åtgärdsprogram

De 86 analyserade åtgärdsprogrammen har upprättats utifrån det behov av särskilt stöd som 

förelegat hos 45 elever. Tre av de analyserade åtgärdsprogrammen visade sig på grund av 

avvikande utformning sakna information om vilka som närvarat då dokumentet upprättats. 

Med anledning av detta gick inte dessa åtgärdsprogram att analysera utifrån vår analysmall. 

Detta resulterade i att antalet analyserade åtgärdsprogram som legat till grund för denna studie 

uppgår till totalt 83 st.

Föräldranärvaro vid utformande av åtgärdsprogram

Vi kommer nedan att presentera tre olika diagram beträffande hur stor andel av föräldrarna 

som har varit närvarande då åtgärdsprogram upprättats, hur stor andel av föräldrarna som har 

varit ansvariga för någon åtgärd, samt hur stor andel av föräldrarna som har skrivit under ett 

åtgärdsprogram.
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Diagram 1 visar hur många av föräldrarna som var personligt närvarande, närvarande via telefon eller 
frånvarande vid upprättandet av åtgärdsprogrammen

Diagram 1 visar att av totalt 83 möjliga tillfällen då åtgärdsprogrammet upprättats var någon 

av elevens föräldrar personligen närvarande vid 75 tillfällen (90 %). Därutöver var någon 

förälder närvarande via telefon vid 7 tillfällen (9 %). Endast vid ett tillfälle då åtgärdsprogram 

upprättades var ingen av föräldrarna närvarande. Med andra ord var elevernas föräldrar 

representerade i 82 av de 83 fall då åtgärdsprogram upprättats.

Föräldrars ansvar för någon av åtgärderna i åtgärdsprogrammet
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Diagram 2 visar hur många av de föräldrar som var personligt närvarande, eller närvarande via telefon, som har 
ansvar för någon av åtgärderna i åtgärdsprogrammet

Diagram 2 visar att av de totalt 82 föräldrar som personligen eller via telefonkontakt 

närvarade då åtgärdsprogrammen upprättades ansvarade 31 föräldrar (37 %) för någon av 

åtgärderna i åtgärdsprogrammet. 

Vid 51 tillfällen (64 %) av totalt 83 tillfällen då åtgärdsprogram upprättades var föräldern inte 

ansvarig för någon av åtgärderna i åtgärdsprogrammet.
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Ett dokument visade sig innehålla uppgifter om att föräldern ansvarar för en åtgärd trots att 

föräldern i fråga inte varit närvarande då åtgärdsprogrammet upprättats. Föräldern har inte 

heller vid senare tillfälle skrivit under dokumentet.

Föräldraunderskrift

79

4

0

20

40

60

80

Antal 
föräldrar

Ja Nej

Föräldraunderskrift vid upprättande av 
åtgärdsprogram 

Diagram 3 visar hur många av föräldrarna som skrivit under åtgärdsprogrammet 

Diagram 3 visar att åtgärdsprogrammen skrivits under av föräldern vid 79 tillfällen (95 %) av 

83 möjliga tillfällen. De åtgärdsprogram som saknade föräldraunderskrift utgjordes av 4 

dokument (5 %) av det totala antalet.

Typologi över föräldrars position i åtgärdsprogram

Vi har utifrån våra frågeställningar analyserat texten utifrån vad den säger om föräldrarnas 

position och sedan utarbetat en typologi över vilka positioner som föräldrarna tilldelas i 

åtgärdsprogram. I vår bearbetning var det ett samspel mellan att skapa positioner och 

underpositioner. Vi upptäckte att det framträdde två huvudsakliga mönster. Den övergripande 

indelningen speglar huruvida åtgärderna som föräldrarna görs ansvariga eller medansvariga 

för berör skolämnena eller inte. Sedan har vi delat de icke-ämnesrelaterade positionerna i tre 

underpositioner enligt vilken position föräldrarna får i åtgärdsprogrammen, se figur 1.
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Figur 1 Typologi över föräldrars position i åtgärdsprogram

Ämnesrelaterad position – föräldrar som extraresurs

En stor grupp av åtgärder ryms under positionen ämnesrelaterad position. Dessa åtgärder kan 

också sammanfattas som föräldrar som extraresurs eller som föräldrar vilka stöttar eleven i 

skolarbetet. De typer av åtgärder som legat till grund för skapandet av denna rubrik handlar 

om ämnesrelaterade aktiviteter. Föräldrar förväntas ta ansvar för t ex läxläsning – i 

åtgärdsprogram står det att: ”föräldern ansvarar för läxrutiner, kollar upp att eleven jobbar 

med läxor hemma på onsdag kvällar”, prov som ska göras hemma – i åtgärdsprogram uttrycks 

att: ”förälder ansvarar för att eleven gör mattediagnos hemma och kollar av vad som behövs 

träna mer på” eller muntlig träning av främmande språk, t ex: ”elev och förälder pratar 

engelska hemma vid lämpliga tillfällen”.

Av de 45 åtgärder som vi har hittat i alla studerade åtgärdsprogram, ryms 26 åtgärder (58%) 

under huvudrubriken ämnesrelaterade position. De ämnen som nämndes oftast i de 

analyserade dokumenten är engelska (9 stycken åtgärder), mattematik (4 stycken åtgärder) 

och svenska (2 stycken åtgärder). Det har tyvärr inte varit möjligt att göra en procentuell 

analys av ämnesfördelningen eftersom det i vissa dokument inte framgår vilket ämne det 

handlar om, fastän man nämner skriftliga uppgifter, läxor och glosor som kan kopplas till 

skolarbete inom ämnena.

En djupare analys av föräldrarnas ämnesrelaterade position i åtgärdsprogram visar att 

föräldrar får vara delaktiga som hjälplärare och förväntas hjälpa eleven med skolarbete. Oftast 

hjälper föräldrarna eleven med att genomföra uppgifterna som har bestämts av läraren i förväg 

såsom ”föräldern och eleven pratar engelska hemma och använder vissa utvalda ord som 

läraren har skrivit ner och skickat hem med eleven”. Några enstaka gånger får förälder vara 

lite mer kreativ och till viss del bestämma om innehållet av stödåtgärder: ”eleven och förälder 
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pratar engelska hemma vid lämpliga tillfällen”, men generellt visar analysen att föräldrarna 

inte förväntas ta ansvar för utformningen av uppgifterna, lärarna bestämde oftast om 

innehållet i åtgärderna.  

Icke-ämnesrelaterad position 

Diagram 4 visar att av de 45 åtgärder som fanns i alla studerade dokument, har 19 åtgärder 

(42%) inte varit kopplade till skolämnena. Den andra huvudtypen av åtgärder blir alltså icke-

ämnesrelaterad position den typ av åtgärder som legat till grund för skapandet av denna 

position har vi delat in i tre underrubriker: ”förälder strukturerar och skapar rutiner”, ”förälder 

håller koll på material” och ”förälder har kontakt med skolan”. 
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Diagram 4 visar fördelning mellan ämnesrelaterad och icke-ämnesrelaterad position

Den mest omfattande underposition ”förälder strukturerar och skapar rutiner” innehåller 

åtgärder som t ex ”föräldern hjälper eleven att lägga upp läsningen hemma”. Vi har hittat 13 

stycken åtgärder som ryms under den typen av åtgärder, det innebär 29 % av alla icke-
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ämnesrelaterade åtgärder som föräldrarna ansvarar för. Nästa typ av åtgärder, ”förälder håller 

koll på material” innehåller 3 stycken (7 %) olika åtgärder som handlar t ex om att ”förälder 

och elev letar efter almanackan hemma”. Till sista typen av åtgärder, ”förälder har kontakt 

med skolan” hör åtgärder som har med kontakten mellan föräldrar och skola att göra. Vi har 

hittat 3 stycken (7 %) sådana åtgärder där t ex e-post eller telefonkontakt berörs.

En djupare analys av föräldrarnas roll i icke-ämnesrelaterade åtgärder visar att här förväntas 

föräldrarna ta egna initiativ och att vara mer kreativa än när det handlar om ämnesrelaterade 

åtgärder. Denna kreativitet finner vi framför allt under underrubriken ”förälder strukturerar 

och skapar rutiner” där bland de åtgärder som föräldrar ansvarar för finns bl a att: ”förälder 

ansvarar för att eleven tar på sig lagom mycket uppdrag”, ”förälder ansvarar för att närvaron 

höjs successivt men långsamt”, ”förälder ansvarar för att eleven äter frukost, går till bussen 

och skippar två träningspass/veckan, kommer i säng 22.00” eller ”förälder tillsammans med 

eleven försöker hitta ett sätt att redovisa muntliga färdigheter”.

Åtgärderna under underrubriken ”förälder har kontakt med skolan” handlar om att förälder, 

ofta efter ett förbestämt mönster, kontaktar skolan via e-post eller telefon, för att få 

information om aktuella händelser såsom läxor och prov, eller bara för att få en insikt om hur 

det går för eleven. 

Jämförelse mellan ämnesrelaterad och icke-ämnesrelaterad position

Av vårt analyserade material har vi kunnat utläsa betydliga skillnader mellan ämnesrelaterade 

och icke-ämnesrelaterade åtgärder som föräldrarna görs ansvariga eller medansvariga för. 

Dessa skillnader innebär t ex att inom ämnesrelaterade åtgärder finns aktiviteter som 

föräldrarna kan hjälpa elever med, men innehållet av dessa är bestämt i förväg, och på så sätt 

lämnas inget utrymme för föräldrarnas egna tankar och idéer. Dessa åtgärder kan direkt 

kopplas till något ämne, och handlar ofta om restuppgifter, dvs. något som eleven har missat 

eller ligger efter med. Resterande uppgifter ska göras hemma och lämnas in, resterande prov 

och diagnos ska genomföras, läxor ska göras hemma och lämnas in osv. 

Innehållet i icke-ämnesrelaterade åtgärder är däremot inte direkt bundet till något ämne och 

handlar oftast om övergripande åtgärder. Föräldrarna förväntas att hjälpa eleverna med att 

hitta rutiner i läxläsning, hålla koll på material och tider, förbättra livsstilen så att elever orkar 

med skolarbete, höja närvaron på lektionerna, med andra ord skapa förutsättningar för och 
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underlätta skolarbetet. Icke-ämnesrelaterade åtgärder lämnar därmed utrymme för föräldrars 

engagemang i barns uppfostran. Varken ämnesrelaterad eller icke- ämnesrelaterad position 

har varit dominerande i antal åtgärder. 
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Kapitel 4  Diskussion
I detta fjärde kapitel kommer vi att resonera kring de resultat vi kommit fram till genom 

dokumentanalysen. Då studien är utförd som en fallstudie kommer vi att reflektera över vårt 

resultat i ljuset av skolans kultur. I detta kapitel kommer vi även att diskutera vårt resultat i 

relation till tidigare forskning, samt vårt syfte och våra frågeställningar.

Föräldranärvaro och ansvar 

Genom analys av våra data har vi kommit fram till att 90 % av föräldrarna har närvarat 

personligen på möten då åtgärdsprogram upprättades. Mot bakgrunden av tidigare studier, är 

detta en överraskande hög andel. I Lisa Asp-Onsjös studie (2006) har hela 52 % av 

föräldrarna inte varit delaktiga i utarbetandet av åtgärdsprogram. Då Asp-Onsjös resultat 

vittnar om att det är ovanligt att måluppfyllelse nås i hög grad samtidigt som föräldern inte 

varit närvarande, bör vårt resultat gällande föräldranärvaro ses som positivt. En möjlig 

förklaring till detta resultat kan vara att åtgärdsprogram var en relativt ny företeelse inom den 

svenska skolan år 2003 när datainsamling för Asp-Onsjös studie genomfördes, och att lagen 

om åtgärdsprogram har fått större genomslagskraft senare i och med att riktlinjerna för 

åtgärdsprogram skärptes 2006. 

En annan möjlig förklaring kan vara att de 86 åtgärdsprogram som upprättats vid den aktuella 

skolan under åren 2000 till 2006 var kopplade till 45 elever i behov av särskilt stöd. Mot 

bakgrund av denna information bör uppmärksammas att vissa föräldrar till elever med fler än 

ett åtgärdsprogram, upprepade gånger närvarat då åtgärdsprogram upprättats. Denna 

företeelse kan ha bidragit till att resultatet för hur många föräldrar som närvarat vid 

upprättandet av åtgärdsprogram, är procentuellt högre då föräldranärvaron relaterats till 

antalet åtgärdsprogram, än om den skulle ha relaterats till antalet elever. Här finns dock 

utrymme för en fördjupad analys.

Den förklaringen, gällande den höga föräldranärvaron, som vi mot bakgrund av de lokala 

styrdokument tror ligger närmast sanningen handlar om den föräldradelaktighet som präglar 

skolans kultur. I de lokala styrdokumenten står det att skolan värdesätter föräldrasamverkan, 

föräldrarna ska vara en del av verksamheten och är alltid välkomna till skolan. I 

verksamhetsplanen beskrivs vidare hur skolans personal medvetet jobbar med att skapa 
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relationer till föräldrarna redan från det ögonblicket då deras barn blir antagna till skolan. 

Aktiviteter som föräldrakör eller ”Växa tillsammans”, ett studiematerial som avser att stärka 

och stötta föräldrar i föräldrarollen, tror vi bidrar till att föräldrar har en avslappnad relation 

till skolan och att de känner sig välkomna dit. Dessutom har skolan som ambition att se 

föräldrarna som experter på sina barn och deras kunskap är en viktig del i arbetet kring elever. 

Andelen föräldrar i Asp-Onsjös (2006) studie som var ”ganska mycket” och ”mycket” 

delaktiga i utarbetande av åtgärdsprogram utgjordes av 39 %. Även om Asp-Onsjös studie är 

en enkätstudie, och därmed inte helt jämförbar med vår dokumentanalys, är det intressant att 

notera att denna siffra stämmer väl överens med andelen föräldrar, 37 %, som ansvarar för 

någon av åtgärderna i åtgärdsprogrammet i vår studie. Då förutsättningarna för att lyckas nå 

måluppfyllelse enligt Asp-Onsjö (2006) delvis är beroende av elevens och förälderns aktiva 

deltagande i upprättande av åtgärdsprogram bör detta resultat uppmärksammas då det 

fortfarande är en relativt stor andel av föräldrarna som inte är ansvariga för någon av 

åtgärderna i åtgärdsprogrammet.

Ett av de analyserade dokumenten visade sig innehålla information om hur en förälder 

tilldelats ansvar för en åtgärd trots att föräldern i fråga inte varit närvarande då 

åtgärdsprogrammet upprättats. I detta fall visade det sig även att föräldern inte heller vid 

senare tillfälle skrivit under åtgärdsprogrammet. Även om detta är en enskild företeelse som 

inte upprepats på skolan är det anmärkningsvärt att en lärare valt att involvera föräldern 

genom åläggandet av en uppgift utan förälderns vetskap och godkännande. Detta arbetssätt 

bör enligt vår åsikt undvikas. Risken finns annars att föräldrarna i likhet med ett Asp-Onsjös 

(2006) resultat upplever att deras roll i samband med upprättande av åtgärdsprogram 

begränsas till att ge samtycke till lärarnas förslag på åtgärder, och inte som skolverket (2001) 

föreskriver i en samverkan med såväl elev som med lärare. 

Föräldrars position i åtgärdsprogram

Genom utläsning kom vi fram till att föräldrarna i de analyserade åtgärdsprogrammen 

tilldelades olika positioner. De två huvudpositionerna är ämnesrelaterad position och icke-

ämnesrelaterad position i åtgärdsprogram. Ingen av de två positionerna har visat sig vara 

dominant, men det fanns betydliga skillnader mellan dessa två. Den icke-ämnesrelaterade 

positionen gav intrycket att föräldrar, förutom att vara närvarande på mötet då åtgärdsprogram 
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upprättas, också varit delaktiga i formulering av innehållet av åtgärderna. Åtgärderna som 

redovisas här bekräftar förälderns roll i barnfostran. Vi har delat dessa ytterliggare i 

underpositioner: strukturera/rutiner, leta reda på material, ha kontakt med skolan. Formulering 

av åtgärderna har visat sig vara friare än i ämnesrelaterade åtgärder, och detta lämnar mer 

plats för föräldrarnas idéer och egna beslut. Som exempel kan nämnas att i åtgärdsprogram 

står det att: ”förälder ansvarar för att eleven tar på sig lagom mycket uppdrag” eller att ” 

förälder hjälper eleven att lägga upp läsningen hemma”.

Ämnesrelaterade positioner däremot begränsar föräldrarnas egna initiativ. Föräldrar används 

mest som extraresurs på hemmaplan och förväntas genomföra de övningar, läxor och prov 

som har utformats av lärarna. I åtgärdsprogram står det t ex att ”förälder stöttar eleven i 

arbetet med uppgifter som hon har fått i skolan”, ”förälder ansvarar för att eleven gör 

mattediagnos hemma”. Ibland får föräldrarna en viss frihet inom bestämda ramar, som t ex: 

”eleven ansvarar tillsammans med föräldern för att prata engelska på skoj hemma”, där det 

inte är bestämt vad eleven och förälder ska prata om.

De två ovannämnda positionerna upplever vi speglar dagens skolas dubbla uppdrag (Lpo 94), 

som handlar dels om kunskapsöverföring och dels om uppfostran som tidigare har varit 

föräldrars domän. Vi har inte kunnat konstatera att en av de två positioner har visat sig vara 

dominant i de analyserade åtgärdsprogrammen. Det faktum att vi har hittat ungefär lika 

många åtgärder inom de två olika positionerna ser vi som ett resultat av att skolan och 

hemmet närmar sig varandra och släpper in varandra i sina respektive världar. Enligt Sarah 

Lawrence Lightfoot (2003) är detta nödvändigt för att relationen mellan hemmet och skola 

ska gynna elever. Hon uttrycker att föräldrar och lärare kan ses som ”natural enemies” som 

bevakar sina revir. Därför menar hon att det är extra viktigt att barnet alltid står i fokus och 

fungerar som en bro mellan föräldrar och lärare. Vi ser genom resultatet från denna studie ett 

närmande mellan skolan och hemmet genom att föräldrar förväntas ta över en del av skolans 

ansvar för kunskaperna, och skolans ansvarsområde sträcker sig till uppfostran. 

Utifrån vår analys har vi även kunnat konstatera att föräldrars position när det gäller 

ämnesrelaterade åtgärder är begränsad. Föräldrarna har i liten utsträckning tagit egna beslut 

om innehållet eller formen av det som ska tränas hemma, istället finns det oftast stoff som 

lärarna har utarbetat i förväg. Detta kan tolkas som att lärarna bevakar sin position, samt att de 

i likhet med resultatet från Laid Boukaz avhandling Parental Involvement in School (2007) 
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endast är intresserade av föräldraengagemang och inte samarbete. Liknande resultat 

presenteras även av Anette Lareau (2000) som i boken Home Advantage påvisar att lärare inte 

är intresserade av att ha ett jämlikt förhållande till lärarna, utan istället önskar föräldrarnas 

respekt och viljan att medverka i skolan på lärarnas villkor: ” Teachers did not … want to be 

equals with parents. Insted, they wanted parents to defer to them and to their decisions in the 

classroom… parents can, and should, play a role in supplementing the classroom experience 

by preparing children for school…” (Lareau 2000, s 35). 

Utöver den forskning som gjorts av Lightfoot (2003), Boukaz (2007) och Lareau (2000) finns 

en uppsjö av studier och litteratur som berör området föräldrar och skola. En stor del av denna 

forskning framställer föräldrasamverkan som något positivt och eftersträvansvärt, vilket bland 

annat tydliggörs i boken Föräldrakontakt av Lisbeth Flising, Gunilla Fredriksson och Kjell 

Lund (1996). Med utgångspunkten att föräldrasamverkan och föräldradelaktighet är positivt 

indikerar resultatet från vår dokumentanalys att det fortfarande finns utrymme för förbättring 

gällande den föräldradelaktighet som avser föräldrarnas ämnesrelaterade position. Men det 

finns även forskning som talar för att lärarnas bevakning av sin position kan föra med sig 

vissa positiva effekter, så som exempelvis att alla föräldrar, oavsett utbildningsnivå eller 

talförhet, ges samma möjlighet att delta vid utarbetande av ett åtgärdsprogram. Ett exempel på 

detta är Kathryn Nakagawa (2000) som i sin artikel ”Unthreading the ties that bind: 

questioning the discourse of parental involvement” påvisar att ett vidgat föräldraengagemang i 

skolan kan få ojämlikhetsskapande effekter.  Hon kommer till slutsatsen att föräldrar som inte 

har förmåga att ta del av de olika texter som är kopplade till skolan, hamnar utanför och blir 

betraktade som ”ointresserade”. Alternativt kan föräldrarna välja att skydda sina barns 

intressen och då riskerar de att bli betraktade som ”överinvolverade”. 

Avslutande reflektioner

Då denna studie utförts som en fallstudie kan inga generella slutsatser dras gällande föräldrars 

delaktighet i utformande och genomförande av åtgärdsprogram i den svenska grundskolan. 

Det är dock intressant att konstatera att föräldrarna endast i begränsad utsträckning är 

delaktiga på ett pedagogiskt plan då åtgärdsprogram upprättas åt eleverna, detta trots ett aktivt 

pågående arbete med föräldrasamverkan på den aktuella skolan. Om detta resultat beror på 

föräldrarnas ovilja att medverka eller att lärarna begränsar föräldrarnas möjlighet till 
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delaktighet framgår inte av resultaten från denna studie, det vore dock intressant att i framtida 

forskning studera detta område närmare. 

Resultatet att föräldrars ämnesrelaterade position i åtgärdsprogrammen till stor del handlade 

om att genomföra åtgärder som i förväg bestämts av läraren skulle som tidigare nämnts kunna 

ha ett samband med Boukaz (2007) och Lareau (2000) resultat som påvisar lärares begränsade 

vilja att samarbeta med föräldrarna. Detta förhållningssätt blir även påtagligt i resultaten från 

Asp-Onsjös (2006) studie, vilken visar att skolans personal ofta kommit överens om 

avgörande beslut redan innan det officiella mötet ägt rum. I dessa fall handlade samtalet 

mellan skolpersonal, elev och föräldrar enligt Asp-Onsjö (2006) till största del om att få 

föräldrarna att samtycka till de åtgärder som redan fastslagits. Även i tidigare studier 

(Skolverket 2003) uppmärksammas att skolpersonal ofta föreslår åtgärder utifrån egna 

tolkningar av elevens behov och svårigheter. 

Naturligt är att kunskaperna hos skolans personal i flertalet fall är större än föräldrarnas 

gällande pedagogiska konsekvenser av elevers skolsvårigheter (Skolverket 2003), men det är 

föräldrarna som känner sina barn bäst och därför bör de alltid ges möjlighet att bidra med 

information som kan vara av betydelse för utformandet av stödåtgärder (Skolverket 2003).

Vi vill härmed avslutningsvis lyfta fram hur viktigt vi anser det är att man i sin roll som lärare 

visar intresse, samt är öppen och lyhörd inför de tankar och idéer som framförs av såväl 

eleven som dess förälder. Förväntningarna på föräldrarnas förmåga att vara kreativa och ta 

gena initiativ i utformande och genomförande av åtgärderna i åtgärdsprogrammen bör enligt 

vår mening vara lika stora oavsett om det avser ämnesrelaterade, eller icke ämnesrelaterade 

åtgärder. Det är som sagt viktigt att som lärare hålla i åtanke att föräldrarna är de som känner 

sitt barn bäst, och därför dra fördel av denna, enligt vår studie, relativt förbisedda resurs. 

32



Referenser

Asp-Onsjö, Lisa (2006): Årgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en 
kommun. Göteborg: Göteborgs Studies in Educational Sciences, 248.

Boukaz, Laid (2007): Parental Involvement in School. What hinders and what promotes 
parental involvement in an urban school. Malmö: Malmö studies in educational sciences, 30.

Erikson, Lars (2004): Föräldrar och skola. Örebro: Örebro Studies in Education, 10.

Flising, Lisbeth; Fredriksson, Gunilla & Lund, Kjell (1996): Föräldrakontakt. Stockholm: 
Informationsförlaget.

Gustafsson, Bengt; Hermerén, Göran & Petterson, Bo (2005) Vad är god forskningssed? 
Synpunkter, riktlinjer och exempel. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997): Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. 
Studentlitteratur: Lund.

Lahdenperä, Pirjo (1997): Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? En textanalytisk studie 
av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. HLS: Stockholm Studies in 
Educational Sciences, 7.

Lightfoot, Sarah Lawrence (2003): The Essential Conversation. New York: Random House.

Lareau, Annette (2000): Home Advantage. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Merriem, Sharan B (1988): Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur: Lund.

Persson, Bengt (2002): Åtgärdsprogram i grundskolan – förekomst, innehåll och användning. 
Göteborgs universitet: Rapport för Skolverket.

Nakagawa, Kathryn (2000): Unthreading the Ties That Bind: Questioning the Discourse of
Parent Involvement. Educational Policy, 14 (4), s 443-472.

Skollagen (SFS 2000:1108).

Skollagen (SFS 2006:205).

Skolverket (2001): Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. Stockholm: 
Skolverket.

Skolverket (2003): Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan. 
Stockholm: Skolverket.

Säfström, Carl Anders & Östman, Leif (1999): Textanalys. Studentlitteratur: Lund .

33



Bilaga 1

ÅTGÄRDSPROGRAM
Namn:
Klass:
Upprättat den:
Närvarande:

Positiva sidor och förutsättningar:

Beskrivning av skolans och elevens svårigheter:

Mål:

Åtgärder: Ansvarig:

Åtgärderna följs upp:

Underskrift:

_______________________     ______________________     _________________________
Elev         Lärare               Förälder
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Bilaga 2

Dokumentanalys av föräldrars delaktighet i utformning och genomförande 
av åtgärdsprogram, grundskolan år 8 och 9

Åtgärdsprogram för elev nr.________

Är någon av elevens föräldrar närvarande då åtgärdsprogrammet upprättas?

Ja   � Nej   � Via telefon   �

Ansvarar föräldern för någon av åtgärderna i åtgärdsprogrammet? 

Ja   � Nej   �

Om ja, hur beskrivs den åtgärd föräldern ansvarar för i åtgärdsprogrammet?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Har föräldern skrivit under åtgärdsprogrammet?

Ja   � Nej   �
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