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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur några pedagoger arbetar med föräldrars delaktighet 

vid arbetet med åtgärdsprogram. Tidigare forskning visar att det råder en oenighet bland 

lärare gällande hur mycket inflytande de tycker att föräldrarna ska ha över elevens möjligheter 

att få extra stöd (Lars Erikson 2009). Vi ville utifrån detta forskningsresultat gå vidare och 

undersöka hur denna variation ser ut och kommer till uttryck i praktiken. Den frågeställning vi 

använde oss av för att studera detta var således; Hur förhåller sig några pedaoger till 

föräldrars delaktighet vid upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram? 

Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med fyra pedagoger verksamma inom skolans 

tidigare år. Utifrån analysen av dessa samtal har vi kunnat utläsa fyra inbördes relaterade, men 

ändå skilda, synsätt kring föräldrars delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram. Det handlar om 

att hävda sin kompetens i yrket, att uppnå en kommunikation som präglas av ett ömsesidigt 

hänsynstagande, att tillmötesgå och ta stor hänsyn till föräldrarnas önskemål samt att anpassa 

sig efter det som den specifika situationen kräver. Vi har med utgångspunkt ifrån denna 

analys konstruerat fyra förhållningssätt; det yrkesprofessionella-, det dialogiska-, det 

tillmötesgående- samt det situationsanpassade förhållningssättet, varav den sista har vuxit 

fram ur, samt är en kombination av, de tre förstnämnda kategorierna. Detta förhållningssätt är 

unikt, i den bemärkelsen, att den endast respresenteras av en lärare. 
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1. Inledning 

I arbetet med elever i behov av särskilt stöd krävs det att skolan för en aktiv dokumentation 

kring skolans stödåtgärder. Ett dokument som under de senaste åren fått en ökad betydelse, 

inte minst på grund av förordningsmässiga regleringar, är åtgärdsprogram
1
. Den första juli 

2006 trädde en ändring i grundskoleförordningen (1994: 1194, kap. 5, 1 §) i kraft, vilken 

innebär att föräldrarna har fått en stärkt ställning i detta arbete. Deras rätt att ta initiativ till ett 

åtgärdsprogram har förtydligats samtidigt som det poängteras att utarbetandet av programmet 

ska ske i samverkan mellan lärare, vårdnadshavare och elev. 

 
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. […] Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när 

åtgärdsprogrammet utarbetas (Grundskoleförordningen 1994:1194, kap. 5, 1 §). 

 
 

I utrikesdepartementets förslag till den nya skollagen (Ds 2009:25 kap. 3), som presenterades 

den första juni 2009, poängteras det att både ett beslut om att upprätta samt inte upprätta ett 

åtgärdsprogram ska kunna överklagas till skolväsendets överklagandenämnd. Det beskrivs 

därför vara viktigt att detta formellt beslutas och dokumenteras. Om denna förändring träder i 

kraft, menar vi, att föräldrarnas möjligheter att interagera med skolan vid arbetet med 

åtgärdsprogram kommer att förstärkas ytterligare. Även i läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, framhålls skolans samarbete med 

hemmet och föräldrarnas rätt till inflytande. Skolan och hemmet har ett gemensamt ansvar för 

elevens skolgång samt för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomars 

utveckling och lärande. För att uppnå detta samarbete, som föreskrivs i både styrdokument 

och förordningar, menar vi att det krävs ett förtroendefullt samspel mellan lärare och föräldrar 

där båda parter tar sitt ansvar för denna relation. Vi har under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar samt vid arbete inom skolan upplevt att detta i vissa situationer kan bli 

problematisk då det behöver upprättas ett åtgärdsprogram. Det kan, enligt Skolverket (2003), 

bl.a. handlar om att hemmet och skolan har olika värderingar och intressen. Skolverket (2008) 

betonar dock att skolan är ytterst ansvarig för att en god relation och därmed ett fungerande 

samarbete mellan hemmet och skolan ska uppnås. Med detta som bakgrund väcktes ett 

intresse hos oss att studera hur detta, relativt nya arbetssätt, där såväl lärare, förälder och elev, 

ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogram utarbetas, fungerar i praktiken. Efter en 

                                                           
1
 Åtgärdsprogram är ett dokument som ska beskriva vilka behov eleven har, hur de ska tillgodoses samt hur 

åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Ett åtgärdsprogram syftar således till att säkerställa att en elevs behov 

av särskilt stöd tillgodoses (Skolverket 2008). 
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genomgång av tidigare forskning kan vi konstatera att det endast genomförts tre studier, vars 

huvudsyfte varit att undersöka åtgärdsprogram i grundskolan (se Lisa Asp-Onsjö 2006; Pirjo 

Lahdenperä 1997 och Skolverket 2003). Ingen av dessa undersökningar har haft en ambition 

att, ur ett lärarperspektiv, uppnå en djupare förståelse för hur pedagoger förhåller sig till ett 

samarbete med föräldrarna i denna arbetsprocess. Detta menar vi motiverar vår studie då vi 

vill fylla ut en kunskapslucka där föräldrars delaktighet beskrivs ur lärares perspektiv. 

 

Skolverket (2008) beskriver i Allmänna råd och kommentarer för arbete med åtgärdsprogram 

att arbetet med åtgärdsprogram består av fyra steg; att uppmärksamma, utreda, utarbeta samt 

följa upp och utvärdera. Vi kommer nedan att presentera denna arbetsprocess, med 

utgångspunkt från det som berör föräldrarnas delaktighet, då vi anser att det är viktigt för att 

läsaren ska kunna uppnå en djupare förståelse för uppsatsens fortsatta innehåll. 

 

När skolan uppmärksammat att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska behov utredas. I 

denna fas betonas vikten av en tidig upptäckt samt att skolan samtalar med föräldrarna så fort 

problem uppmärksammats. Skolan ansvarar sedan för att elevens behov av särskilt stöd 

utreds, vilket innebär att personalen genomför en kartläggning av hur problemet ter sig för att 

därefter komma fram till slutsatser om tänkbara orsaker och behov. Även i detta steg beskrivs 

att samverkan med vårdnadshavarna är av stor betydelse då det är viktigt att ta tillvara på 

deras erfarenheter av problemet. Utarbetandet av åtgärdsprogrammet ska, som ovan nämnt, 

ske i samverkan mellan skolans personal, eleven och dennes föräldrar då detta har visat sig ha 

stor betydelse för resultatet av vidtagna åtgärder. Samtidigt konstateras det att det är skolans 

ansvar att utarbeta ett åtgärdsprogram, även om samarbetet med föräldrarna inte fungerar 

(Skolverket 2008). 

 

I de fall det visar sig svårt att få till stånd ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna måste 

skolan fortsätta sin strävan att finna lösningar på problemet. Under tiden har rektorn ett ansvar för 

att åtgärder sätts in (Skolverket 2008, s16). 

 

Enligt Skolverket (2008) ska det i åtgärdsprogrammet tydligt framgå hur åtgärderna ska följas 

upp och utvärderas. Med utarbetade rutiner och klargöranden om vem som ansvarar för vad 

minskar risken för missuppfattningar. Skolan är ansvarig för att ta reda på om vidtagna 

åtgärder motsvarar elevens behov och detta ska göras i ett nära samarbete med föräldrarna och 

eleven. Skolverket (2008) varnar dock för att det kan bli svårt att få fram deras synpunkter om 

skolan på förhand har en bestämd uppfattning om hur stödet fungerar. Vi menar att det tydligt 
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framgår att föräldrarna ska vara delaktiga i samtliga av dessa steg, men ställer oss frågande till 

om detta genomförs i praktiken? Asp-Onsjö (2006) kommer i sin fallstudie fram till att det är 

vanligt att skolans personal tolkar elevens behov av särskilt stöd och tar beslut om åtgärder, 

utan att hänsyn tas till varken eleven eller dennes vårdnadshavares åsikter. Som en följd av 

detta, menar författaren, att skolan sedan försöker övertyga dem om redan fastslagna åtgärder, 

vilket får negativa konsekvenser för deras möjligheter till delaktighet och inflytande. Detta 

menar vi kan relateras till resultatet från Lars Eriksons (2009) enkätundersökning som visar 

att det råder skilda uppfattningar bland lärare om hur mycket inflytande de vill att föräldrarna 

ska ha över elevernas möjlighet att få extra stöd. Samtidigt konstaterar Skolverket (2001) att 

det område där föräldrarna är mest angelägna om att vara med och påverka är just när det 

gäller det egna barnets möjligheter att få särskilt stöd. Vi vill utifrån dessa resultat gå vidare 

och undersöka hur några verksamma pedagoger förhåller sig till samt ser på föräldrars 

delaktighet i detta arbete. 

1.1 Partnerskaps- och isärhållandets princip som teoretisk utgångspunkt 

Erikson (2004) beskriver fyra principer för relationen mellan hem och skola; partnerskaps-, 

isärhållandets-, valfrihets- och brukarinflytandeprincipen. Vi kommer nedan att beskriva de 

två förstnämnda principerna då vi anser att de belyser två skilda synsätt på hur man kan 

uppfatta relationen mellan föräldrar och skola. Vi vill betona att Erikson (2004) inte belyser 

denna relation med utgångspunkt från arbetet med åtgärdsprogram, men menar att dessa två 

principer ändå går att relatera till detta arbete. Hur pedagogen samt föräldrarna ser på denna 

relation kan i förlängningen också påverka hur föräldrarnas delaktighet kommer till uttryck 

vid upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram. Vi kommer framförallt att återkomma till 

dessa två principer i den avslutande diskussionen då vi ämnar relatera dessa till resultatet av 

vår undersökning. 

1.1.1 Partnerskapsprincipen 

Erikson (2004) menar att partnerskapsprincipen tar sin utgångspunkt i en strävan efter att 

minska avståndet samt uppnå en tätare förbindelse mellan hem och skola. Forskning påvisade 

under 1960-talet hemmets betydelse för elevens studieresultat och denna princip har sedan 

dess kommit att framstå som det eftersträvansvärda och attraktiva idealet för hur den goda 

relationen mellan hem och skola ska gestaltas. De bärande argumenten bakom denna princip 

är en kvalitetshöjning av det individbaserade lärandet, där ett effektivitetstänkande står i 

centrum. Intentionen med denna princip är att: 
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[...] upplösa (traditionella) gränser mellan hem och skola, mobilisera potentiella (föräldra)resurser i 

lokalsamhället och, på det hela taget, tillvarata den kollektiva kraften som kan frigöras genom ett 

medvetet samspel mellan de viktiga personer, organisationer etcetera som omger barnen. På det 

viset kan ett mer effektivt, utvecklat lärande åstadkommas (Erikson 2004, s 106). 

 

Man vill med andra ord skapa en skola där alla individer som interagerar i och kring skolan 

samverkar på bästa sätt för att ge barnen optimala förutsättningar för sitt lärande (Erikson 

2004). Läraren samt föräldrarna ses i denna princip som jämlika partners där föräldern 

tillskrivs en roll som stödjare och/eller hjälplärare (Erikson 2008). 

1.1.2 Isärhållandets princip 

Isärhållandets princip fokuserar, enligt Erikson (2004), på skillnaderna och olikheterna mellan 

hem och skola, vilka man vill upprätthålla och bevara. Hemmet och skolan har olika roller 

och uppgifter och konflikter i denna relation beskrivs därför vara nästintill oundvikliga. 

Författaren menar att konflikterna är meningsbärande då de synliggör en tydlig gräns mellan 

hemmet och skolan. Vidare beskrivs både lärare och föräldrar i denna relation se till barnets 

bästa, fast med olika utgångspunkter. Lärarens roll är att stärka elevens intellektuella 

utveckling och värdera elevens prestationer i förhållande till en standard. Denne är inriktad 

mot vad eleven presterar och är tvungen att ta hänsyn till alla elever i klassen, vilket innebär 

att läraren har universella intressen. Föräldern däremot ser till hela barnets utveckling där den 

intellektuella utvecklingen endast är en sida av helheten. Denne är knuten till ett specifikt barn 

i en specifik klass och prioriterar oftast barnets behov, oavsett prestation, vilket innebär att 

föräldern har partikulära intressen. Erikson (2004) menar att läraren i denna princip kan inta 

en gränssättande hållning gentemot föräldrarna, vilken grundas i föreställningar om vad 

lärarprofessionen kräver. Detta innebär att det är en viss typ av föräldrainflytande, som ur 

lärarens perspektiv, definieras som det önskvärda inflytandet. Kännetecken för detta ”goda” 

föräldraengagemang är ett engagemang som passar in i skolans praktik, dvs. stöttar skolan i 

deras arbete (Erikson 2004). Läraren beskrivs i denna princip som en ”beskyddare” av elevens 

intressen samt som en ”gränssättare” gentemot föräldrarnas inventering (Erikson 2008). 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några pedagoger arbetar med föräldrars 

delaktighet vid arbetet med åtgärdsprogram. Utifrån detta syfte har följande frågeställning 

formulerats: 

 

 Hur förhåller sig några pedagoger till föräldrars delaktighet vid upprättande och 

uppföljning av åtgärdsprogram? 
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1.3 Kommentarer till frågeställning samt några avgränsningar 

Vi använder begreppet förhåller sig med innebörden att belysa likheter och skillnader i lärares 

synsätt gällande hur samarbetet mellan hem och skola utformas vid arbetet med 

åtgärdsprogram. Att vi valt att använda formuleringen några pedagoger beror på att vi ämnar 

avgränsa undersökningen till att endast omfatta hur de pedagoger som ingår i denna studie 

arbetar med föräldrars delaktighet vid upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram. Vi kan 

därmed inte dra några generella slutsatser då vårt resultat begränsas till de fyra lärare som 

ingått i undersökningen. Asp-Onsjö (2006) definierar begreppet delaktighet som ”en persons 

engagemang i en livssituation” (Asp-Onsjö 2006, s 17). Vi kommer att använda detta begrepp 

med avsikten att beskriva föräldrars möjligheter att interagera med skolan vid upprättande av 

åtgärdsprogram samt i vilken utsträckning hänsyn tas till deras synpunkter och uppfattningar. 

 

I arbetet kommer begreppen vårdnadshavare och förälder användas synonymt, trots att vi är 

medvetna om att alla barn inte bor med sina biologiska föräldrar. Vi använder begreppet barn 

då vi relaterar till föräldrarna och hemmet medan begreppet elev istället används i det 

sammanhang då vi relaterar till läraren och skolan. Även begreppen pedagog och lärare 

används synonymt och därmed tas ingen hänsyn till vilken yrkeskategori de tillhör. Enligt vår 

uppfattning görs ingen avgörande distinktion mellan begreppen samverkan och samarbete i 

gällande styrdokument, vilket inte vi heller avser göra i detta arbete. 

 

Vi har valt att avgränsa undersökningen till skolans tidigare år gällande arbete med 

åtgärdsprogram då bl.a. Skolverket (2003) konstaterar att särskilda stödåtgärder är mer vanligt 

förekommande i de yngre skolåren än i de högre. 

1.4 Disposition 

I kapitel två förankrar vi vår studie i tidigare forskning om åtgärdsprogram i grundskolan, 

vilket utgör utgångspunkten för den fortsatta studien. I kapitel tre beskriver vi 

undersökningens metodologiska upplägg och genomförande, hur vi gick tillväga vid urvalet 

av studieskolor och vid bearbetningen av vårt inslamlade material samt våra etiska 

överväganden. Studiens resultat presenteras i kapitel fyra där vi redogör för hur lärarna 

förhåller sig till föräldrarnas delaktighet genom att beskriva fyra förhållningssätt, vilka har 

konstruerats som ett resultat utifrån analysen av intervjuerna. I det femte och sista kapitelet 

diskuterar vi undersökningens resultat i relation till arbetets syfte och frågeställning samt 
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tidigare forskning. Därefter kommer vi att reflektera kring arbetets metod samt ge förslag till 

vidare forskning. 
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2. Föräldrars delaktighet i åtgärdsprogram – vad säger forskningen? 

För att hitta tidigare forskning om åtgärdsprogram har vi sökt i Örebro universitets 

bibliotekskatalog, LIBRIS samt i databasen ERIC. Vi har även sökt via Skolverkets databas 

samt på internet via sökmotorn google. Sökorden vi använde var ”åtgärdsprogram”, 

”föräldrar”, ”delaktighet”, ”skola” och ”samverkan” samt olika kombinationer av dessa. Vi 

har även tagit del av referenser från tidigare forskning inom området. Utifrån detta kan vi 

konstatera att det inte forskats så mycket om åtgärdsprogram då vi endast hittade tre studier 

med inriktning mot åtgärdsprogram i grundskolan (se kort presentation nedan). Vi hittade 

ytterligare fyra studier, vars huvudfokus inte var åtgärdsprogram, men som ändå berör detta 

område. Vi kommer nedan, med fokus på föräldrarnas delaktighet i åtgärdsprogrammet, 

presentera resultaten från dessa undersökningar. 

 

Asp-Onsjö (2006) har i sin avhandling; Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? genomfört 

en enkät- samt fallstudie där hon undersökt hur man arbetar med åtgärdsprogram och vad det 

får för inverkan på elevens skolsituation. Den andra avhandlingen; Invandrarbakgrund eller 

skolsvårigheter? är skriven av Lahdenperä (1997) och är en textanalytisk studie som 

fokuserar på relationen mellan lärares uppfattning om elevers svårigheter i skolan och lärares 

förhållningssätt till elever med invandrarbakgrund. Den tredje, och sista studien, är gjord av 

Bengt Persson och Ingela Andreasson, som på uppdrag av Skolverket (2003) har genomfört 

de enkät- samt fallstudier som presenteras i rapporten; Kartläggning av åtgärdsprogram och 

särskilt stöd i grundskolan. 

2.1 Initiativ till åtgärdsprogram 

Asp-Onsjö (2006) kommer i sin enkätstudie fram till att det är vanligt att initiativet till att 

utarbeta ett åtgärdsprogram tas vid utvecklingssamtalet. Detta överensstämmer med 

Skolverkets (2003) enkätstudie som visar att utvecklingssamtalen i stor utsträckning (76 

procent) har en koppling till åtgärdsprogrammen. Utvecklingssamtalen skulle således kunna 

vara av större betydelse i de fall då eleven och dennes föräldrar har en aktiv roll vid 

upprättande av åtgärdsprogram. Det som framkommer från undersökningarna är emellertid att 

det är betydligt vanligare att utvecklingssamtalen är kopplade till åtgärdsprogrammen då det 

är hemmet som är initiativtagare än när det är skolans personal som tar initiativ till att skriva 

åtgärdsprogram. 
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Enligt Skolverket (2003) är det vanligen klass- eller ämnesläraren (82 procent) och/eller 

specialpedagogen (76 procent) som tar det första steget till att upprätta ett åtgärdsprogram, 

medan det är ganska ovanligt att det är föräldrarna (9 procent) som tar detta initiativ. I 

rapporten Attityder till skolan 2000 skriver Skolverket (2001) att majoriteten av föräldrarna 

uppfattar skolans möjlighet att ge elever extra stöd som ganska eller mycket dåliga. Samtidigt 

fastställs det att det område där föräldrarna är mest angelägna om att utöva inflytande är när 

det gäller det egna barnets möjligheter att få särskilt stöd. Detta menar vi kan jämföras med 

Eriksons (2009) enkätstudie som presenteras i rapporten Lärares kontakter och samverkan 

med föräldrar. I denna undersökning framkommer det att det bland lärare råder skilda 

uppfattningar om hur mycket inflytande de vill att föräldrarna ska ha över elevernas möjlighet 

att få extra stöd. Författaren menar att lärarna är mer eniga som grupp när det gäller 

föräldrarnas inflytande över områden som ligger ”nära” den egna yrkesprofessionen, t.ex. hur 

eleverna ska arbeta samt vad de ska lära sig. Vidare belyses det att pedagogerna har svårt att 

definiera föräldrarnas roll och inflytande när det gäller områden som ligger ”längre bort” från 

själva undervisningen. Detta indikerar om att det bland pedagoger råder en oenighet kring hur 

långt föräldrarnas inflytande ska sträcka sig beträffande elevens behov av extra stöd. 

2.2 Föräldramedverkan vid upprättande av åtgärdsprogram 

Trots att skolans styrdokument föreskriver att både eleven och dennes vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta vid utarbetandet av ett åtgärdsprogram genomförs det, enligt resultatet från 

Asp-Onsjös (2006) enkätstudie, i begränsad omfattning i praktiken. De föräldrar som inte 

varit delaktiga (”inte alls” eller ”något”) utgör 52 procent av fallen medan föräldrarna har 

varit delaktiga (”ganska mycket” eller ”mycket”) i 46 procent av fallen. Detta skiljer sig 

ganska markant från Skolverkets (2003) enkätstudie som visar att elev- samt 

föräldramedverkan vid upprättande av åtgärdsprogram är relativt hög. Ett intressant resultat är 

dock att fallstudierna, samtidigt som föräldramedverkan är hög, indikerar om att ”föräldrarnas 

reella delaktighet i många fall är reducerad” (Skolverket 2003, s 7). Detta beror på att skolans 

personal har tolkat elevens behov samt enats om väsentliga beslut, utan att hänsyn tagits till 

föräldrarnas och elevens synpunkter. När skolan och föräldrarna sedan möts i ett samtal 

försöker skolan som en konsekvens av detta att övertyga dem om redan fastslagna åtgärder. 

Skolverket (2003) påpekar att det är ovanligt att föräldrarna ändrar något i de fall då skolan 

kommer med ett färdigt förslag, vilket författarna menar kan bero på föräldrarnas begränsade 

kunskap inom området. 
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Eva Hjörne och Roger Säljö (2008) redogör i Att platsa i en skola för alla om en 

fallbeskrivning där föräldrar och skola förhandlar om elevens behov av en diagnos. Skolans 

personal anser att eleven har svårigheter med att anpassa sig till skolans villkor och de 

försöker därför övertyga föräldrarna om att det är omöjligt att lösa problemen inom den 

vanliga skolundervisningens ram. Personalen argumenterar för en diagnostisering av eleven 

då de avser att det kan skapa en trygghet samt att det behövs för att kunna utforma ett bra 

arbete med eleven. Föräldrarna motsätter sig dock detta då de är återhållsamma och oroliga 

för en utredning och därmed en eventuell diagnos av barnet. Efter en lång process, som pågår 

över två års tid, får eleven till slut en diagnos och några alternativa lösningar diskuterades 

aldrig. Även Asp-Onsjö (2006) belyser detta då hon i sitt resultat av fallstudierna lyfter fram 

att de samtal som äger rum i samband med utarbetandet av ett åtgärdsprogram är av två skilda 

slag; officiella- samt inofficiella samtal. Detta innebär, som ovan nämnt, att skolans personal 

ofta kommit fram till avgörande beslut redan innan det officiella samtalet med föräldrarna 

äger rum, vilket får negativa konsekvenser för deras möjligheter till delaktighet och 

inflytande. Författaren belyser dock att såväl elevens som föräldrarnas delaktighet i 

utformningen av åtgärdsprogram har stor betydelse för elevens måluppfyllelse. I de fall 

lärarna bedömer att de inte alls lyckats nå upp till målen uppskattas föräldrarnas delaktighet 

som låg (”inte alls” eller ”något”) i 72 procent av fallen. Detta kan jämföras med att lärarna 

anser sig ha uppnått målen i hög grad (”ganska mycket” eller ”i hög grad”) i 66 procent av de 

fall då föräldern bedömts varit delaktig. 

 

Hjörne och Säljö (2008) poängterar att det finns en skillnad i hur man beskriver problematiska 

situationer i åtgärdsprogram och hur man beskriver problemen på elevvårdskonferenser där 

föräldrarna deltar. I det tidigare beskrivna fallet framställdes lösningen på problemet vara att 

eleven behövde en diagnos. Anmärkningsvärt är dock att de åtgärder som beskrevs i det 

aktuella åtgärdsprogrammet istället var specifika då de rörde skolan och dess undervisning. I 

en förlängning, menar Hjörne & Säljö, att detta kan få framtida konsekvenser då framväxten 

av en lagstiftning, där barns och föräldrars möjligheter att göra rättssak av elevers skolgång, 

håller på att växa fram. Detta medför att det blir viktigt med en konsekvent dokumentation 

samt att tydligheten i åtgärdsprogrammen ökar. Som vi nämnt tidigare, är ett av förslagen i 

den nya skollagen (Ds 2009:25 kap. 3), att ett beslut om att upprätta ett åtgärdsprogram ska 

kunna överklagas till skolväsendets överklagandenämnd. Hittills har rektorns beslut varit 

avgörande för om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte, men i framtiden kan även 

föräldrarnas åsikter komma att få en avgörande betydelse. Om denna förändring träder i kraft 
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menar vi att föräldrarnas delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram sannolikt kommer att 

förstärkas ytterligare. 

2.3 Hur åtgärdsprogram konstitueras i olika praktiker 

Asp-Onsjö (2006) framhåller att processen då åtgärdsprogram utarbetas skiljer sig åt då det 

finns olika sätt att tänka och tala om elevens svårigheter inom arbetslaget. Hon beskriver i det 

avseendet sex diskurser, vilka hon konstruerat utifrån fallstudier på sex olika skolor. I 

nästintill samtliga av dessa fallstudier förs ett samtal i arbetslaget (det inofficiella samtalet) 

innan samtalet med elevens föräldrar (det officiella samtalet) äger rum. Vi kommer nedan 

presentera de sex diskurserna, vilka vi kommer att återkomma till i diskussionen, då vi avser 

jämföra dessa med resultatet från vår undersökning. 

2.3.1 Diagnostiskt diskurs 

I den diagnostiska diskursen utgör elevens diagnos utgångspunkten för samtalen samt är en 

bas för de pedagogiska åtgärderna. Diskussionerna i arbetslagen är öppna och prövande till 

sin form, jämfört med samtalen med föräldrarna, vilka är relativt stängda och formaliserade. 

Rektorn på skolan menar att det finns en svårighet i att få personalen att samverka med 

föräldrarna samt eleven vid utarbetande av åtgärdsprogram. Detta beror på att personalen inte 

ser någon nytta med att involvera föräldrarna samt att många lärare inte är mottagliga för 

förändringar. Som exempel kan nämnas att skolans personal skapar en allians och håller upp 

en enig fasad i mötet med föräldern. Denne i sin tur visar öppet sitt motstånd mot personalens 

beskrivning av eleven och hävdar en motsatt uppfattning, vilket inte följs upp då personalens 

egna uppfattningar får tolkningsföreträde före förälderns (Asp-Onsjö 2006). 

2.3.2 Dialogisk diskurs 

Den dialogiska diskursen innebär att både arbetslaget och skolans ledning agerar på ett sätt 

som stödjer en hög grad av dialogicitet. Detta medför att både eleven och dennes föräldrar får 

inflytande över samtalen då deras synpunkter vägs in och bidrar till att dialogen förs vidare. 

En hög grad av flerstämmighet medför vanligen att en mångfald av olika perspektiv förs fram 

och diskuteras. På så sätt formuleras mål och åtgärder som är förankrade hos alla berörda 

parter, vilket i högre utsträckning gör dem möjliga att uppnå. I den aktuella fallbeskrivningen 

redogör rektorn att hon uppfattar både elevens samt föräldrarnas delaktighet som en 

förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Uppstår det problem kan det ofta förklaras med att 

det brustit i samarbetet mellan hem och skola då man måste vara lyhörd för både barnens och 

föräldrarnas röster. Rektorn menar att en förutsättning för att kunna uppnå ett fungerande 
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samarbete mellan hemmet och skolan är att det finns en regelbunden information. Det som 

skiljer denna fallstudie mot övriga är att det samtal som skedde vid utarbetandet av 

åtgärdsprogrammet ägde rum före arbetslagets förberedande samtal. Föräldrarna och 

personalen träffas relativt frekvent, vilket författaren menar kan ha en inverkan på sättet som 

dessa parter kommunicerar med varandra. Skolpersonalen uttrycker sig oftast positivt om 

elevens skolsituation i kommunikationen med föräldrarna, trots att denne har betydande 

svårigheter. Detta menar de medför ett dilemma då det handlar om att ge föräldrarna både 

positiva signaler, samtidigt som de måste få information som överensstämmer med 

verkligenhet (Asp-Onsjö 2006). Vi menar att denna diskurs kan jämföras med det som 

Lahdenperä (1997) kommer fram till i sin studie och som hon beskriver som pedagogens 

komplementära hållning gentemot föräldrarna. I denna framställs föräldrarna som jämlika 

kommunikationspartners och det finns en öppenhet för olika kulturella värderingar. 

2.3.3 Delegationsdiskurs 

Delegationsdiskursen syftar till att skolans organisation representeras av en hierarkisk struktur 

och där sättet att se på ansvar och kommunikation begränsar tillfällena för reflektion och 

pedagogisk utveckling. Det problematiska i denna diskurs beskrivs vara att den hierarkiska 

strukturen samt det behov av stöd som föräldrar och den personal som arbetar nära eleven 

beskriver, inte överensstämmer. Kommunikationen betraktas som en enkelriktad process för 

överföring av information snarare än som delaktighet i en fördjupad dialog. Samtalet i 

arbetslaget karaktäriseras av en flerstämmig dialog där olika röster förs fram och man 

kommer överens om en någorlunda synkroniserad beskrivning av eleven. Detta används sedan 

i samtalet med föräldrarna då skolans personal uppvisar en relativt enig fasad, vilket bidrar till 

att elevens samt föräldrarnas delaktighet framstår som svagt utvecklad. Skolans rektor 

framhåller att det är viktigt att åtgärdsprogrammets text utformas på ett enkelt och 

lättförståeligt sätt så att både föräldrar och elever ska kunna ta till sig dokumentens innehåll. 

Hon menar vidare att man lyssnar mycket på föräldrarna då de måste ge sitt samtycke till 

textens formulering (Asp-Onsjö 2006). 

2.3.4 Expertisinriktade diskursen 

Den expertisinriktade diskursen karaktäriseras av att motsättningar löses genom att den som 

uppfattas som expert får tolkningsföreträde. Ytterligare ett karaktäristiskt drag som är 

utmärkande för denna diskurs är att personalen sätter upp höga ideal som ofta visar sig vara 

svåra att genomföra i praktiken. Rektorn i det aktuella fallet betonar vikten av att både elever 

och föräldrar är delaktiga vid utarbetande av åtgärdsprogram. Detta motiveras med att arbetet 
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blir komplicerat eller svårt att genomföra om föräldrarna inte är delaktiga eller om riktlinjerna 

från skola och hem skiljer sig åt. Även här betonas betydelsen av att åtgärdsprogrammet är 

relativt enkelt och tydligt skrivet för att undvika att det misstolkas. Skolans personal undviker 

att föra fram problem, negativa uppfattningar eller känsliga ämnen med eleven och dennes 

föräldrar. För att undvika motsättningar och inge en trygghet i samarbetet används istället s.k. 

närhetsstrategier (Asp-Onsjö 2006). 

2.3.5 Omsorgsinriktad diskurs 

Den omsorgsinriktade diskursen präglas av att eleven ska må bra och inte utsättas för krav och 

påfrestningar som anses vara för stora. Det finns en tät kontakt mellan hem och skola med 

avsikten att stödja föräldrarna i deras omsorg av eleven. Utmärkande för denna diskurs är 

således att de känslomässiga skälen väger tyngre än andra argument. De professionella anses 

dock inneha den högre värderande kompetensen. Detta gestaltas genom att skolans personal 

inte tar tillvara på de tillfällen då eleven eller dennes föräldrar bjuder in till en ömsesidig 

dialog. En högre grad av dialogicitet hade kunnat skapa förutsättningar för ett annat samtal 

där elevens samt föräldrarnas perspektiv hade kunnat bilda utgångspunkt för åtgärdernas 

utformning. Föräldrarna bjuds in att ge sina synpunkter, men trots detta får föräldrarnas röster 

ett relativt litet utrymme i samtalet. Rektorn på skolan menar att föräldrarna bör involveras i 

samtliga moment i processen kring arbetet av ett åtgärdsprogram. Även i denna diskurs 

betonas vikten av att dokumenten är enkla att läsa för att de ska fungera i den praktiska 

verksamheten (Asp-Onsjö 2006). 

2.5.6 Formalistisk diskurs 

Den formalistiska diskursen utmärks av en bundenhet vid formella strukturer. Både i 

arbetslaget och tillsammans med elev och föräldrar förekommer en låg grad av dialogicitet, 

vilket gör att vissa perspektiv får företräde framför andra. Denna fallstudie skiljer sig ganska 

markant åt från de övriga, då skolans personal enats om hur elevens problematik ska uppfattas 

samt vilka åtgärder som ska vidtas, redan före mötet med föräldrarna. Detta medför att 

föräldrarna samt eleven uppfattar åtgärdsprogrammet som ett färdigt och slutgiltigt dokument 

och inte som ett föränderligt verktyg, vilket kan vara föremål för ändringar eller korrigeringar. 

Denna diskurs kan i arbetslaget således betraktas som stabil då den har en låg 

förändringspotential samt inte utmanas av varken arbetslaget, eleven eller föräldrarna (Asp-

Onsjö 2006). Denna diskurs anser vi kan jämföras med Lahdenperäs (1997) beskrivning av 

den kompensatoriska hållningen, vilken innebär att ingen hänsyn tas till föräldrarnas 
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synpunkter och erfarenheter av barnets svårigheter. Skolan har därmed ett enkelriktat synsätt 

där endast deras perspektiv synliggörs. 

2.3.7 Summering 

Asp-Onsjö (2006) konstaterar att fallstudiernas resultat, som visar att föräldrarna deltagit vid 

utformandet av åtgärdsprogrammet vid samtaliga sex tillfällen, skiljer sig från enkätstudiens 

resultat då föräldrarna endast medverkat i 46 procent av fallen. Vidare konstaterar hon att det 

färdiga åtgärdsprogrammet, i fem av fallen, skrevs ut och fördelades till samtliga 

mötesdeltagare efter mötet med föräldrarna. Vid fyra av mötena undertecknade både förälder 

och elev åtgärdsprogrammet, men ingen av dem bidrog med konkreta synpunkter eller förslag 

på förändring av textens utformning. I fyra av de sex fallen är förhandlingen i arbetslaget om 

lämpliga åtgärder redan avklarad innan mötet med föräldrarna äger rum. Det är vanligt att de 

överenskommelser som arbetslaget kommit fram till presenteras för föräldrarna med 

målsättningen att få föräldrar och elev att godkänna de åtgärder som föreslås. Detta innebär att 

de institutionella behoven kommer att väga tungt då ett flertal intressen ställs mot varandra, 

vilket skulle kunna vara ett uttryck för Eriksons (2004) beskrivning av isärhållandets princip. 

Enligt denna ses hem och skola som två skilda sfärer, där ansvar och uppgifter för vad som 

ska göras i hemmet respektive i skolan är tydligt markerade. Föräldrarna ges i ringa eller 

ingen utsträckning alls inflytande över problemdefinition, mål och åtgärder då det är skolan 

som har tolkningsföreträde i dessa frågor. De två återstående diskurserna; den dialogiska- 

samt den omsorgsinriktade diskursen, menar vi kan relateras till partnerskapsprincipen 

(Eriksson 2004), där skolan ser föräldrarna som viktiga resurser för att pedagogen ska lyckas 

genomföra sitt uppdrag. Skolan har i dessa diskurser inställningen att föräldrarna ska ges ett 

stort utrymme i barnets skolarbete. 

2.4 Pedagogens ansvar att möta föräldrars olikheter 

En problematik kring föräldrars delaktighet vid upprättande av åtgärdsprogram kan, enligt 

Skolverket (2003), vara att det finns föräldrar som varken kan eller vill engagera sig i arbetet 

med åtgärdsprogram. Det är även viktigt att uppmärksamma att många föräldrar har en stark 

tilltro till skolans personal och därför överlämnar ansvaret för eleven till skolan i en 

övertygelse om att deras barn får bästa möjliga hjälp. Ytterligare en problematik som 

Skolverket (2003) beskriver är att de inblandade aktörerna kan ha olika motiv till sina 

ståndpunkter och för sitt handlande, det kan exempelvis handla om olika värderingar, 

intressen eller prioriteringar. Detta kan relateras till resultatet av Lahdenperäs (1997) 

undersökning som tydligt visar att lärarna ser föräldrarna som den bidragande faktorn till att 
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invandrarelever har problem och svårigheter i skolan. Relationen mellan hem och skola är 

konfliktfylld och lärarna i studien har inställningen att det är föräldrarna som ska komma till 

och samarbeta med skolan. Skolan har ofta ett förhållningssätt som tyder på att eleverna och 

deras föräldrar ska fostras in i det svenska samhällets regler, värderingar och normer. 

Lahdenperä (1997) menar att ett sådant förhållningssätt snarare leder till motstånd än till 

acceptans av föräldrar med invandrarbakgrund. Flertalet av lärarna reflekterar inte i 

åtgärdsprogrammen över att det är skolan som har svårigheter att möta och förstå dessa 

föräldrar, utan det bristande samarbetet med skolan anses bero på föräldrarnas oförmåga, 

ointresse eller ”felaktiga” syn på kunskap. I Lyssna på föräldrarna beskriver Inga Andersson 

(2004) resultatet från de intervjuer hon genomfört med föräldrar och även hon kommer fram 

till att skulden för barnets beteende i skolan ofta läggs på föräldrarna. Många har mer eller 

mindre känt en dold kritik från skolan som handlar om att de inte är lämpliga som föräldrar. 

De har en upplevelse av att pedagogerna inte respekterar eller lyssnar på dem samt att 

samarbetet med skolan sker på deras initiativ då det är de som får ta kontakt och be om 

information. Skolverket (2003) konstaterar att lärarens och specialpedagogens fackkunskaper 

samt terminologi kan upplevas som svårtillgängliga för föräldern eller att de upplever att 

läraren har större pedagogiska kunskaper inom området. Skolverket (2003) poängterar dock 

att föräldrarna, som rimligen känner sina barn bäst, både kan och ska vara med vid 

utformningen av åtgärdsprogrammet då de kan bidra med information som kan vara av 

betydelse för stödets utformning. Föräldrarnas delaktighet vid utformandet av 

åtgärdsprogrammet klargörs i grundskoleförordningen och innebär att skolan bör undanröja 

alla eventuella hinder för föräldrarnas deltagande. 

2.4.1 Åtgärdsprogrammet som samtalsform 

Asp-Onsjö (2006) skriver att intentionen med att åtgärdsprogram ska utarbetas i samverkan 

mellan skolans personal, eleven och dess föräldrar är att deras delaktighet ska stärkas. Det 

samtal som ligger till grund för utarbetningen av programmet har flera funktioner då det både 

har till uppgift att informera samt skapa relationer. De skiljer sig också från vanliga samtal 

genom att de är planerade och att deltagarna har uppgiften att uppnå en gemensam ståndpunkt 

eller samsyn. Syftet med samtalet är att utvärdera verksamheten, men även till viss del eleven, 

vilket gör att samtalet får en uppenbar moralisk dimension. Det är vanligt att läraren beskriver 

hur eleven borde vara för att fungera bättre. Samtalen sker inte heller mellan jämbördiga 

parter utan är uppbyggda av en hierarkisk stuktur då de både är personliga och institutionella 

till sin form, s.k. institutionella personliga samtal. Asp-Onsjö (2006) påpekar att det finns en 
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spänning mellan intentionen att samtliga parter ska få komma till tals i ett jämbördigt samtal 

och det övertag skolan har genom sitt tolkningsföreträde. Det är vidare vanligt att det 

förekommer två skilda synsätt vid samtal mellan pedagog och föräldrar. Läraren ser ofta en 

elevs svårigheter som tagna ur sina sammanhang, dvs. att de orsakas av vissa egenskaper som 

är förlagda inuti eleven själv, medan föräldrarna ofta tar hänsyn till det sammanhang samt den 

omgivande miljö som svårigheterna uppkommer i. 

2.5 Ansvarsfördelning i åtgärdsprogram 

Skolverket (2003) kommer i sin undersökning fram till att begrepp som överenskommelse, 

kontrakt, delat ansvar och delaktighet är vanligt förekommande i åtgärdsprogrammen, vilket 

kan förstås som att skolan både behöver och vill samarbeta med föräldrarna för att komma 

tillrätta med elevens svårigheter. Åtgärdsprogrammen bidrar till att tydliggöra 

ansvarsfördelningen mellan hem och skola och de vanligaste åtgärderna som föräldrarna åtar 

sig är att hjälpa till med läxläsning, att lyssna på barnets högläsning samt att träna vissa 

specifika färdigheter. Att föräldrarna skriver under det färdiga åtgärdsprogrammet innebär, 

enligt Skolverket (2003), att de ”deltagit i åtgärdsprogrammet”, ”närvarat vid beslut” eller att 

”åtgärdsprogrammet upprättats i samråd med föräldrarna”. 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning och konsekvenser för vår fortsatta studie 

Asp-Onsjö (2006) påvisar att de samtal som äger rum vid utarbetandet av åtgärdsprogram är 

av två skilda slag; officiella samt inofficiella samtal. Detta innebär att skolans personal ofta 

kommit fram till avgörande beslut redan innan det officiella samtalet äger rum, vilket får 

negativa konsekvenser för elever och deras föräldrar när det gäller deras delaktighet och 

inflytande. Även Skolverket (2003) påvisar detta då de kommer fram till att föräldrarnas 

reella delaktighet vid upprättande av åtgärdsprogram till stor del är begränsad. Detta menar vi 

kan tolkas som en gränsdragning där skolans personal anser sig ha tolkningsföreträde när det 

gäller det pedagogiska arbetet. Samtidigt konstaterar Skolverket (2001) att det område där 

föräldrar är mest angelägna om att utöva inflytande är när det gäller det egna barnets 

möjligheter att få särskilt stöd. Detta menar vi kan jämföras med Eriksons (2009) resultat som 

påvisar att det bland lärarna råder skilda uppfattningar om hur mycket inflytande de vill att 

föräldrarna ska ha över elevernas möjlighet att få extra stöd. Vi vill utifrån detta gå vidare och 

undersöka hur denna variation ser ut samt kommer till uttryck i praktiken bland verksamma 

pedagoger. Vi kan konstatera att det i tidigare forskning saknas en studie, som ur ett 

lärarperspektiv, belyser olika dimensioner och uppfattningar av föräldrars delaktighet vid 
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arbetet med åtgärdsprogram. Vår ambition med denna studie är såldes att fylla en 

kunskapslucka där föräldrars delaktighet beskrivs ur lärares perspektiv. 
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3. Metod och genomförande 

I det här avsnittet kommer vi att presentera våra metodologiska överväganden och hur vi gick 

tillväga när vi gjorde urvalet av studieskolor. Vidare kommer vi att beskriva våra 

forskningsetiska överväganden, undersökningens genomförande samt hur vi bearbetade vårt 

insamlade material. 

3.1 Metodologiska överväganden 

Arbetets syfte är att undersöka hur några pedagoger arbetar med föräldrars delaktighet vid 

arbete med åtgärdsprogram. Vår förhoppning är således att vi ska bidra med en djupare 

förståelse för hur lärare förhåller sig till föräldrars delaktighet vid upprättande och uppföljning 

av åtgärdsprogram.  

 

Enligt Annika Eliasson (2006) syftar den kvalitativa intervjumetoden till att gå på djupet för 

att komma åt sammanhang som kräver förståelse och som inte uppenbarar sig på en gång. 

Författaren belyser att metodvalet ska ske utifrån undersökningens syfte och frågeställningar 

och med tanke på detta anser vi att en kvalitativ metod är den mest lämpliga metoden för vår 

undersökning. 

3.1.1 Kvalitativ intervju 

Steinar Kvale (1997) menar att samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. I 

detta samtal ställs frågor som besvaras, vilket gör att vi kan lära oss något om den andres 

erfarenheter, känslor och förhoppningar om den värld de lever i. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är ämnesorienterad, dvs. att kunskap byggs upp genom att två personer 

med ett intresse för ett gemensamt ämne samtalar. Det rör sig således om ett samspel och ett 

utbyte av synpunkter som går utöver det spontana och vardagliga utbytet av åsikter då en 

intervju beskrivs ha en bestämd struktur och ett bakomliggande syfte. Enligt Kvale (1997) är 

styrkan med intervjusamtalet: 

 
Att det kan fånga en mängd olika personers uppfattningar om ett ämne och ge en bild av ett 

mångsidigt och kontroversiell mänsklig värld (Kvale 1997, s 14). 

 
Vi har i vår studie valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Den bakomliggande 

anledningen till vårt val av metod är att vi vill finna ett resonemang hos lärarna om hur de 

förhåller sig till föräldrarnas delaktighet vid arbete med åtgärdsprogram. Vår ambition är att 

vi i så liten utsträckning som möjligt ska påverka svaren från den person vi intervjuar, vilket 

Eliasson (2006) menar är viktigt för undersökningens reliabilitet och validitet. Vi har valt att 
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använda en halvstrukturerad intervju, vilken Kvale (1997) beskriver innefattar en rad teman 

och förslag till relevanta frågor, vars form och ordningsföljd kan komma att förändras under 

samtalets gång. För att man ska kunna utforma relevanta frågor är det viktigt att de som 

intervjuar har formulerat ett klart och tydligt syfte och är inlästa på ämnet. Vidare framhåller 

författaren vikten av att det ställs uppföljningsfrågor för att respondenternas beskrivningar ska 

kunna fångas utan missuppfattningar. Eliasson (2006) menar att den halvstrukturerade 

intervjun tillåter intervjuaren att gå på djupet samt bidrar till möjligheten att följa upp 

oväntade eller intressanta svar. 

 

I och med att vi hade läst in oss på arbetets område kunde vi skapa intervjufrågor som vi 

ansåg vara relevanta för vårt ämnesområde. Vi utarbetade intervjuguiden utifrån arbetes syfte 

och frågeställning och konstruerade därefter frågor utifrån ett antal olika teman. Vi valde att 

formulera relativt korta och enkla frågor för att undvika att intervjupersonerna skulle 

missförstå och tolka frågorna olika. Vi ville förhindra eventuella tolkningsmöjligheter hos 

respondenterna då detta skulle innebära att svaren skulle bli omöjliga att jämföra i analysen. 

3.1.2 Pilotundersökning 

Kvale (1997) poängterar att en god intervjuare bör vara kunnig både på det område som är 

föremål för undersökningen samt på mänskligt samspel. Det gäller att snabbt fatta beslut om 

vad som ska frågas samt hur det ska frågas; vad ska följas upp och vad ska inte följas upp och 

vilka svar ska tolkas eller inte tolkas. Författaren menar att intervjuaren kan öka sin förmåga 

att skapa ett tryggt och stimulerande samspel genom att genomföra s.k. pilotintervjuer. 

Eliasson (2006) beskriver att en pilotundersökning syftar till att låta några personer som skulle 

kunna ingå i den undersökta gruppen besvara frågorna. Detta kan resultera i att du får besked 

om sådant du funderat över eller kanske inte reflekterat över då frågorna konstruerades. 

Vidare kan deltagarnas synpunkter gällande frågornas utformning och omfattning bidra till att 

det slutliga frågeformuläret förbättras och därigenom bidrar till att undersökningen lyckas 

bättre. 

 

Vi valde att genomföra en pilotintervju med en, för oss känd, verksam pedagog för att 

säkerställa att intervjuguiden gav svar på de frågor vi önskade. För vår del innebar denna 

pilotintervju att vissa av frågorna reviderades då vi ansåg att de var svåra att besvara eller inte 

motsvarade studien syfte. Vi menar att denna omformulering av frågeställningarna sannolikt 

bidrog till att undersökningens reliabilitet och validitet stärktes. Genom pilotintervjun fick vi 
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även erfarenheter av rollen som intervjuare. Detta gav oss en värdefull kunskap då vi erhöll en 

förståelse för vikten av tålamod hos intervjuaren. Vi lärde oss att invänta intervjupersonens 

svar, utan att skynda vidare till nästa fråga. Vi insåg även att det är viktigt att ställa 

uppföljningsfrågor för att undvika missuppfattningar. 

3.2 Urval 

Enligt Pål Repstad (1999) finns det inget svar på hur många intervjuer som krävs i en 

kvalitativ undersökning, utan man måste lita på sitt eget omdöme. Kvale (1997) menar att det 

finns en risk med att både göra ett för stort samt för litet antal intervjuer. Om materialet är för 

litet kan inga generaliseringar göras och om materialet är för stort kan möjligheten till 

ingående tolkning gå förlorad. Vi valde med tanke på tidsramen för denna studie att börja med 

fyra intervjuer. Om vi därefter ansåg att vi inte fått tillräckligt med tillfredställande svar var vi 

öppna för att söka ytterligare respondenter. Den slutgiltiga urvalsgruppen kom att bestå av 

fyra respondenter från fyra olika skolor, då vi efter dessa intervjuer ansåg att vi hade 

tillräckligt med material för att uppnå studiens syfte. Eftersom vår avsikt med undersökningen 

är att gå på djupet valde vi att göra ett mindre antal intervjuer för att kunna tolka dessa mer 

ingående. Vi tog till en början kontakt med lärare via e-mail och informerade där om studiens 

syfte. Därefter valde vi ut, och kontaktade per telefon, fyra av dessa lärare för att bestämma 

tid och plats för intervjun. 

 

Studiens urval har styrts av vårt val att begränsa oss till pedagoger verksamma inom skolans 

tidigare år. Anledningen bakom detta beslut är att särskilda stödåtgärder är mer vanligt 

förekommande i de yngre skolåren än i de högre (Skolverket 2003). Ytterligare aspekter som 

vi blivit tvungna att förhålla oss till är att alla tillfrågade pedagoger inte haft möjlighet att 

ställa upp på en intervju samt att några inte ansett sig ha tillräckligt med kunskap inom 

området. En rimlig slutsats utifrån detta kan vara att vissa pedagoger ännu inte kommit i 

kontakt med och arbetat med åtgärdsprogram, trots att Asp-Onsjö (2006) belyser att var femte 

elev i den svenska grundskolan är i behov av ett åtgärdsprogram. Ytterligare en slutsats kan 

vara att åtgärdsprogram inte skrivs och används som ett pedagogiskt hjälpmedel då var fjärde 

elev som får särskilt stöd, enligt Myndigheten för skolutveckling (2005), saknar 

dokumenterad planering. 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

Kvale (1997) och Vetenskapsrådet (2003) betonar att man måste ta hänsyn till de etiska 

aspekterna genom hela forskningsprocessen. Innan intervjun genomförs ska 
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intervjupersonerna informeras om undersökningen syfte och utformning och därefter ges 

möjlighet att ge samtycke till intervjun. Detta samtycke innebär att de som deltar i 

undersökningen när som helst har rätt att dra sig ur då deras medverkan är frivillig. Forskarna 

ska även informera om hur resultaten kommer att hanteras och redovisas för att 

konfidentialiteten (uppgifter om privat data) ska bevaras. 

 

Vi har i studien utgått ifrån Kvale (1997) och Vetenskapsrådets (2003) tankar när vi gjort våra 

forskningsetiska överväganden. Vi har i undersökningen varit noga med att informera 

respondenterna om studiens syfte samt att deras namn eller andra igenkännande drag inte 

kommer att synliggöras. Samtliga respondenterna har också informerats om att deras 

medverkan är frivillig samt att det inspelade materialet endast kommer att användas av oss 

själva i forskningssyfte och att det efter utförd undersökning kommer att raderas. 

3.4 Genomförandet av och konsekvenser för vår studie 

Vi valde, efter samtycke från respondenterna, att båda två närvara vid intervjuerna. Den ena 

av oss intog rollen som intervjuledare medan den andre observerade samtalet och ansvarade 

för att vi fick svar på de frågor vi önskade. Denne fungerade därmed som ett stöd åt 

intervjuledaren, vilket vi ansåg vara viktigt då vi använde oss av en halvstrukturerad 

intervjuform. För att uppnå en hög reliabilitet på undersökningen har uppläggningen vid 

intervjutillfällena varit densamma och intervjuerna har genomförts utifrån samma 

intervjuguide (se bilaga I). Innan intervjuns genomförande fick respondenterna skriva under 

ett samtycke (se bilaga II) där vi beskrev intervjuns syfte och garanterade respondenterna 

anonymitet. Intervjuerna, som genomfördes på en av respondenterna vald plats, tog ungefär 

30-45 minuter och vi använde en bandspelare för att spela in samtalen. Repstad (2008) 

poängterar att valet av plats eller lokal kan påverka intervjuns resultat. Han menar att man ska 

använda en neutral plats där respondenterna känner sig hemma och där man kan vara säker på 

att få tala ostört. Vidare beskriver författaren att det finns många fördelar med att en intervju 

spelas in på band. För det första kan den person som intervjuar koncentrera sig på vad 

respondenterna säger och kan därmed lättare följa upp otydliga svar eller komma med 

uppföljningsfrågor. För det andra kan det icke-verbala beteendet, t.ex. gester eller 

ansiktsuttryck, vara viktigt att observera, vilket blir möjligt att uppfatta då man slipper att 

anteckna. En tredje aspekt är att det är en fördel att ha en ordagrann återgivning av intervjun 

när den ska analyseras. 
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3.5 Databearbetning 

Kvale (1997) menar att den centrala analysuppgiften ligger hos forskaren som i början ställer 

sina tematiska frågor och följer upp dem genom planering, intervju och utskrift. Han beskriver 

vidare att i analysens första faser struktureras det stora och komplexa intervjumaterialet. I 

nästa steg elimineras överflödigt material, intervjuaren skiljer på vad som anses vara 

väsentligt och vad som betraktas som oväsentligt, detta beroende på undersökningens syfte. 

 

Vår bearbetning av intervjumaterialet började med att vi skrev ut intervjuerna ordagrant, 

vilket resulterade i åtta till tolv sidor utskriftsmaterial per intervju. Denna noggranna 

transkribering menar vi underlättade citeringen av de inspelade intervjuerna. Efter utskriften 

av samtliga intervjuer gjorde vi ett antal genomläsningar för att försöka ge en struktur och en 

innebörd åt de svar vi fått fram. Genom att eliminera överflödigt material och ta fram det 

väsentliga i utskrifterna försökte vi identifiera ett antal teman som vi ansåg var 

meningsbärande. Vissa teman var relativt enkla att finna då de var relaterade till studiens 

frågeställning medan andra krävde längre tid och därmed flera genomläsningar för att 

identifiera. Vår ambition var att dessa teman sammantaget skulle vara behjälpliga för att 

besvara studiens syfte och frågeställning. Utifrån dessa teman konstruerade vi sedan fyra 

förhållningssätt som beskriver hur lärarna förhåller sig till föräldrarnas delaktighet vid arbete 

med åtgärdsprogram. 
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4. Hur förhåller sig lärare till föräldrars delaktighet vid arbete med 

åtgärdsprogram? 

Vi har utifrån analysen av resultatet från intervjuerna och med förankring i vår teoretiska 

utgångspunkt konstruerat fyra förhållningssätt; det yrkesprofessionella-, det dialogiska-, det 

tillmötesgående- samt det situationsanpassade förhållningssättet, vilka beskriver hur lärarna 

förhåller sig till föräldrarnas delaktighet vid arbete med åtgärdsprogram. För att underlätta 

läsningen illustreras i figuren nedan (se fig. 1) hur dessa begrepp förhåller sig till varandra 

samt vad som är karaktäristiskt för respektive förhållningssätt. Vi vill betona att det som 

framkommit i analysen är en gemensam uppfattning hos pedagogerna, men att vi ändå har 

kunnat urskilja olika dimensioner och nyanser i deras beskrivningar. Detta innebär att en och 

samma lärare kan omfatta flera av dessa synsätt. Ytterligare en aspekt som är viktig att lyfta 

fram i detta sammanhang är att det inte är antalet lärare som står i fokus i denna studie, utan 

hur de förhåller sig till föräldrarnas delaktighet. 

 

Vi kommer i detta kapitel använda oss av citat för att belysa och tydliggöra lärarnas 

föreställningar. De citat som valts ut är i talspråk och när vi använder tecknet […] betyder det 

att delar av citatet valts bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Fyra förhållningssätt som beskriver lärarnas olika syn på föräldrarnas delaktighet vid arbete med 

åtgärdsprogram. 
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• Hänsynstagande 

Det situationsanpassade förhållningssättet 

 

• Flexibilitet 
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4.1 Det yrkesprofessionella förhållningssättet    

Det yrkesprofessionella förhållningssättet karaktäriseras av att lärarna betonar vikten av 

pedagogens kompetens. Detta innebär att de hävdar sin yrkesprofession gentemot föräldrarna, 

vilket i sin tur leder till att deras delaktighet begränsas. Lärarna menar att de ska ”ta sitt 

ansvar” för att se till att eleverna får det stöd de behöver. De uttrycker vidare att detta är något 

som många föräldrar förväntar sig av dem då det tillhör deras yrkesuppdrag. 

 

Många föräldrar är akademiker och på något vis förväntar de sig att även skolan ska vara en 

akademisk arbetsplats, med kunnig personal. Man utgår från att folk sköter sitt jobb och kan sin 

sak. 

 

Jag tycker att det är viktigt att man kommer med en föreställning själv, man ska vara ödmjuk inför 

att föräldrarna ska vara med och påverka men samtidigt tycker jag som förälder att det skulle vara 

väldigt frustrerade om man träffade en personal som sa att; ja, vi vet inte så mycket och vi har inte 

tänkt så mycket, vad tycker ni? Jag tycker att det är självklart att man vill höra; hur har ni tänkt? 

Hur tänker ni göra? Och vad har ni för kompetens kring detta? Man vill ju som förälder känna att 

de tar tag i det och vet vad som ska göras. 

 

Lärarna beskriver att de inför mötet med föräldrarna kommer med ett förslag på 

åtgärdsprogrammets innehåll. Vi tolkar att detta sker som en konsekvens av att de anser att 

det tillhör lärarens uppdrag och därmed deras yrkesprofession. Det förslag som presenteras för 

föräldrarna är dock inte den slutgiltiga versionen då de ges möjlighet att komma med förslag 

och synpunkter på dess utformning. Ett intressant resultat är emellertid att lärarna samtidigt 

som de är öppna för föräldrarnas åsikter, försöker att övertyga dem om redan fastslagna 

åtgärder. De menar att föräldrarna ofta litar på det skolan föreslår. 

 

Jag har gjort som en mall som föräldrarna får titta på. […] De har ju sina åsikter och jag har ju 

mina åsikter och sen så får man ju lov att komma överens om vad det är som ska gälla. Och så får 

man ju lov att ändra och skriva in innan det slutgiltiga, där de skriver under. 

 

Så vi har ett skal som föräldrarna får vara med och diskutera, vrida och vända på och tycka till om. 

Och jag måste säga att det är väldigt sällan som det är någon förälder som misstycker eller kommit 

med något helt annat förslag som vi inte har tänkt på. 

 

Sen när jag har träffat föräldrarna har jag skissat på ett förslag, det här skulle kunna vara ett 

åtgärdsprogram, vad tror ni om det här? Förhoppningsvis så har man fått ihop något som de säger 

ja till, och det har de gjort för det mesta. 

 

Lärarna framhåller att föräldrarna får vara med och påverka arbetets utformning, men att de 

tar till vara på den möjligheten i väldigt liten utsträckning. Samtidigt anser de att det i 

slutändan ändå är de som pedagoger som bör ha det sista ordet om det som sker i skolan. Vi 

menar att detta förstärks ytterligare då en av lärarna betonar vikten av att de mål som 

framarbetas i åtgärdsprogrammet är förankrade i henne själv som pedagog. 
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Jag är en person som gärna vill känna att det är förankrat i mig vad vi ska göra. […] Det är viktigt 

att det är vi i skolan som sätter upp målen så att det inte är någon utifrån som kommer och säger att 

nu ska ni jobba runt de här tre sakerna. Då ingår det liksom inte i ens vardagliga tänk på något vis. 

 

Läraren motiverar detta resonemang med att det är viktigt att man har en egen föreställning 

om åtgärdsprogrammets innehåll då det ska bli till en del av det vardagliga och pedagogiska 

arbetet. Vidare lyfter de fram att föräldrarna måste lita på de åtgärder skolan föreslår då det är 

dem som är experterna inom detta område. I en förlängning av denna argumentation menar vi 

att lärarna anser sig ha tolkningsföreträde när det gäller åtgärdsprogrammets utformning. 

 

Många föräldrar tror jag ändå vill att skolan ska ta ett stort ansvar. Men kanske ibland för stort 

också. Alltså det behövs ju en dialog och hjälp hemifrån, men mer, alltså, att de hjälper till med det 

som skolan ber om. […] Men om man nu säger att den här behöver få mer flyt i sin läsning, om vi 

nu bara tar ett lätt exempel, och så ska de jobba hemma med det, då vill jag ju självklart att de ska 

hjälpa till hemma. Men då måste de ju också tro på det jag säger. Alltså, jag måste ju på något sätt 

ändå vara den som kan bedöma. Den här eleven behöver träna på de här, och att de då tar det, att 

de tycker att det är viktigt. Och att de därför tränar hemma och sådär. Så att de samarbetar med 

skolan och ändå tycker att lärarna vill mitt barns bästa och att det är dem som är experterna liksom. 

 

Det framkommer under intervjuerna att lärarna skiljer på kunskapsmässiga och sociala 

svårigheter. De menar att de som pedagoger innehar en kompetens inom det kunskapsmässiga 

området och att de där förväntas agera professionellt. När det handlar om sociala svårigheter 

framhålls emellertid i större utsträckning vikten av föräldrarnas kunskap då de har en annan 

relation till barnet. 

 

Jag tycker att man kanske inte ska fråga föräldrar till råds när det t.ex. gäller frågor kring hur de 

tycker att vi ska göra med läsundervisningen. Men kanske andra saker, när det gäller; hur upplever 

ni att barnet mår? Eller vad ser ni hemma? Att föräldrar får vara föräldrar och berätta det de 

upplever på det planet men inte behöver kunna det skolan kan. 

 

Lärarna använder ordet ”rådfråga” då de beskriver vad föräldrarna kan bidra med i samarbetet 

mellan hem och skola. De uttrycker att föräldrarnas delaktighet är en viktig aspekt då det 

behövs en hjälp hemifrån för att eleven ska lyckas uppnå sina mål. Detta påpekande 

överensstämmer med det som lärarna menar att föräldrarna kan vara med och påverka då det 

till stora delar handlar om det som blir hemmets ansvar. 

 

Föräldrar ska vara delaktiga och förstå mot vilka mål deras barn jobbar, hur man jobbar, vad det är 

man ska uppnå och vart problemet ligger så att de kan stötta barnet hemma och föra en positiv 

talan om skolan. Men samtidigt måste man också någonstans se lärarens profession, det är ju ändå 

vi som är experter. 

 

Jag tror inte att jag har varit med någon gång om att föräldrarna har något att säga till om i det här 

med grupp- och klassrumsperspektivet. Där utgår de naturligtvis från att det vi har att säger är sant. 
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Sen är det ju så att föräldrarna har ju alltid ett ansvar i åtgärdsprogrammet, där de ska göra något 

hemifrån. Ganska ofta så går ju det i linje med det som alla föräldrar redan gör, men kanske att 

man får vara lite extra tydlig och extra mån om att det verkligen blir av. 

4.2 Det dialogiska förhållningssättet 

Utmärkande drag för det dialogiska förhållningssättet är samarbetet och dialogen mellan 

hemmet och skolan. Det är viktigt att man försöker möta föräldrarna och att man tillsammans 

med dem försöker hitta gemensamma lösningar och tillvägagångssätt som alla parter kan 

acceptera. Detta innebär att föräldrarnas delaktighet kommer till uttryck genom en dialog och 

förhandling mellan hem och skola. I intervjuerna framkommer det att föräldrarna, i jämförelse 

med lärarna, upplever barnet i andra i situationer, vilket gör att de kan bidra med ytterligare 

information som kan vara betydelsefull för arbetets utformning. 

 

Det är viktigt att vi för en dialog med föräldrarna, och pratar kring hur dem ser på det. Hur har ni 

det hemma och så där, vår strävan är att skapa en så bra bild som möjligt av barnet och situationen. 

De känner ju ofta barnet bäst, även om de upplever barnet i andra situationer. Vad kan vi tänka på? 

Vad kan de tänka på? Vi börjar fundera tillsammans. 

 

Jag tycker att det är jätte lätt att möta föräldrarna. Det som är svårt är väl då när man kanske 

önskar saker som vi inte har möjlighet att då kanske, kanske sitta en halvtimme ensam varje dag, 

kanske ibland inte har varit möjligt av personalskäl så att säga. Men det har aldrig varit något svårt 

att förklara, det tycker jag inte. 

 

Lärarna signalerar med andra ord om en vilja att samarbeta med föräldrarna vid upprättande 

av åtgärdsprogram. Vikten av ett ömsesidigt samarbete, där båda parter upplever tillit och 

respekt samt förstår varandra är begrepp som lärarna relaterar till detta kommunikativa arbete 

med föräldrarna. 

 

Hänger inte föräldrarna med på noterna så kan vi ju jobba ihjäl oss, alltså kan vi inte lyssna på 

varandra då är det väldigt svårt, man måste kunna lyssna på varandra. Jag menar att det är ett 

givande och tagande, ibland har de väldigt bra synpunkter att komma med, egna idéer. Att kunna 

mötas är ”A och O”, det är absolut det viktigaste, att man kan förstå varandra. 

 

En gång har jag varit med om att jag känt att vi liksom mötts, att nu skulle vi, och då var vi på 

samma plan föräldrar och jag. Hur går det? Finns det? Har ni följt upp det gamla? 

 

Lärarna menar att föräldrarnas delaktighet är en central utgångspunkt vid upprättande av 

åtgärdsprogram då de beskrivs vara ”oumbärliga” i denna process. Det är vikigt att pedagogen 

och föräldrarna kan mötas och komma överens så att inte föräldrarna sätter sig emot detta 

arbete. Det framkommer att det kan vara en process för föräldrarna att acceptera att det 

behöver göras en pedagogisk kartläggning av eleven och det beskrivs därför vara viktigt att 

det tidigt tas en kontakt med föräldrarna så de får tid på sig att bearbeta denna information.  
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Det beror ju också på hur känsligt det här är för föräldrarna. Man måste ge dem en chans att 

bearbeta detta för annars kan det bli något negativt, att de upplever att arbetet sker över huvudet på 

dem. 

 

Innan man gör en pedagogisk kartläggning så har jag pratat med föräldrarna, såklart. Att vi ser det 

här och det här, ganska okomplicerat för det mesta. 

 

Arbetet med åtgärdsprogram är ett känsligt område och det är vanligt att föräldrarna upplever 

ett personligt misslyckande. Det är därför viktigt att man inte endast fokuserar på de negativa 

runt barnet. Att uppnå ett fungerande samarbete mellan pedagogen och föräldrarna beskrivs 

vara nödvändigt för att dessa föräldrar ska kunna känna sig delaktiga i denna process. 

 

Det är viktigt att föräldrarna får känna att deras barn är en individ och att någon ser dem. Alltså 

ofta handlar det ju om svårigheter och så och det är då viktigt att föräldrarna får känslan av att den 

här personalen tycker om ens barn och vill dem väl, utan den känslan är det inte mycket lönt. Det 

är också viktigt att det inte bara handlar om det som inte fungerar, utan att man försöker ge en 

bredare bild av barnet. 

 

Ytterligare en aspekt som är viktig för att föräldrarna ska känna sig delaktiga är att det 

existerar en regelbunden och vardaglig kontakt mellan hemmet och skolan. Detta för att 

föräldrarna ska kunna följa barnets framsteg samt för att båda parter ska ta del av varandras 

arbete. Det räcker alltså inte att träffas några enstaka tillfällen per termin, t.ex. vid ett 

utvecklingssamtal eller ett föräldramöte, utan man behöver finna andra lösningar. 

 

Man gör ju upp en plan också om hur mycket man känner att man behöver träffas och ibland kan 

det ju också vara så att man har lite mail- och telefonkontakt sådär. Men för oss är det ju så att 

nästan alla barn hämtas och lämnas varje dag i veckan så då får man ju den här vardagliga 

kontakten och så. 

4.3 Det tillmötesgående förhållningssättet 

Det tillmötesgående förhållningssättet handlar om att stor hänsyn tas till föräldrarnas 

önskemål, vilket görs för att stilla föräldrarnas oro. Här menar vi att föräldrarnas delaktighet 

tillskrivs en stor betydelse i och med att de får ett stort inflytande över arbetet. 

 

Lärarna menar att det till största delen är de själva som ansvariga pedagoger som tar det första 

steget till att upprätta ett åtgärdsprogram. När det är föräldrarna som tar detta initiativ beskrivs 

det vara ovanligt att det använder begreppet åtgärdsprogram. De initierar istället om att det 

kan finnas ett behov av särskilt stöd då de är väl medvetna om samt för barnets svårigheter på 

tal. Enligt lärarna kan den bakomliggande förklaringen till att föräldrarna inte använder 

begreppet åtgärdsprogram vara att de inte är förtrogna med dess innebörd. Vi tolkar detta som 
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en av förklaringarna till varför föräldrarna i väldigt liten utsträckning tar initiativet till att 

upprätta ett åtgärdsprogram.  

 

I det första läget brukar det vara att man har sett ett behov av någonting, på någons initiativ. […] 

Ofta kan det vara ganska opretentiösa samtal som att t.ex. en förälder stannar kvar lite vid 

hämtningen eller lämningen och förklarar en oro över någonting, ett vardagligt samtal liksom. Och 

sen så följer man upp det och kollar. […] Så i vissa fall är det föräldrarna som har sett och 

efterfrågar hjälp medan det i andra fall är så att man själv får ta initiativet. 

 

Det kan vara svårt att avgöra när ett åtgärdsprogram behöver upprättas. En av lärarna 

beskriver en situation där föräldrarna till en elev i årskurs två ville skriva ett åtgärdsprogram, 

men där pedagogen själv ansåg att detta inte var nödvändigt då elevens behov redan 

tillgodosågs i den vardagliga verksamheten. Det togs i det här fallet en stor hänsyn till 

föräldrarna då ett åtgärdsprogram upprättades, men dess innehåll blev endast en beskrivning 

och förstärkning av det arbete som redan utfördes då det inte genomfördes några 

specialåtgärder. 

 

När jag tittar tillbaka på den klassen som jag lämnade i somras så var det en flicka som hade det 

lite trögt att komma igång med läsningen. Det är ju egentligen ingen konstigt och det fanns ingen 

anledning att tro att hon framöver kommer att behöva ett åtgärdsprogram. Om inte föräldrarna 

hade påtalat en oro kring det här hade det nog inte upprättats något åtgärdsprogram, för det tillhör 

ju på något vis ändå det normala när man går i ettan, tvåan. Men vi har nog tänkt så att det skadar 

ju aldrig att ha ett åtgärdsprogram. 

 

Denna lärare menar att det ska mycket till för att man ska välja att inte tillgodose en förälders 

önskemål om att upprätta ett åtgärdsprogram. Det räcker egentligen med att någon uttrycker 

någon form av oro för att man ska göra någonting. Om det behöver upprättas ett 

åtgärdsprogram menar läraren beror mycket på hur man jobbar; ”ju bredare man jobbar, ju 

mer man försöker att individualisera, ju mer man försöker att se varje barns enskilda behov, 

desto mindre är egentligen behovet av ett åtgärdsprogram”. Under de senaste åren har 

inställningen till åtgärdsprogram förändrats då de skärpta riktlinjerna gör att de förekommer i 

större utsträckning. Som en konsekvens av detta menar läraren att denne idag, jämfört med 

tidigare, känner sig mer benägen att skriva åtgärdsprogram då det inte längre uppfattas som 

något dramatiskt. 

4.4 Det situationsanpassade förhållningssättet 

Det situationsanpassade förhållningssättet, är unikt då den är en kombination av de tre tidigare 

beskrivna kategorierna. Denna präglas av att det är den specifika situationen som styr arbetets 

utformning, vilket innebär att pedagogens föreställningar om föräldrars delaktighet vid arbete 
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kring åtgärdsprogram påverkar deras möjlighet att interagera i detta arbete. Antingen intar 

pedagogen ett förhållningssätt där denne hävdar sin yrkesprofession gentemot föräldrarna, 

prioriterar samarbetet och dialogen med föräldrarna och/eller tar en stor hänsyn till 

föräldrarnas önskemål. 

 

Det handlar till mångt och mycket om att vara flexibel som lärare. Man måste anpassa sig efter 

föräldrarnas olika förutsättningar och behov. 

 

Detta förhållningssätt har vuxit fram då vi i en av lärarnas berättelser har kunnat utläsa ett 

variationsrikt bemötande av föräldrarna. Denne lärare har en ambition och vilja att möta varje 

förälders individuella behov, vilket vi menar kräver en stor flexibilitet i pedagogens arbete. 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att de fyra förhållningssätten som vi har kunnat utskilja i vår 

studie kan jämföras både med partnerskaps- samt isärhållandets princip. Vi menar att det 

dialogiska-, det tillmötesgående samt det situationsanpassade förhållningssättet kan relateras 

till Eriksons (2004) partnerskapsprincip då dessa fokuserar på ett gemensamt ansvarstagande 

och en omsorg om elevens lärande och utveckling. Det yrkesprofessionella förhållningssättet 

har ett mer uppdelat och gränsdragande sätt att se på problemlösning, vilket gör att det kan 

jämföras med isärhållandets princip (Erikson 2004). I detta förhållningssätt förväntas 

pedagogen ensam tolka och lösa problemen då denna är experten och därmed har 

tolkningsföreträde. 
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5. Avslutande diskussion 

Vi har i vår studie kommit fram till att föräldrasamverkan vid arbetet med åtgärdsprogram är 

ett brett och mångfacetterat område som inte har något givet tillvägagångssätt. I 

undersökningens resultat visar det sig, i likhet med Eriksson (2009), att lärarna har delade 

uppfattningar om hur mycket inflytande de tycker att föräldrarna ska ha vid arbetet med 

åtgärdsprogram. Vi har i och med detta kunnat utläsa fyra inbördes relaterade, men ändå 

skilda, föreställningar kring föräldrars delaktighet i detta arbete. Det handlar om att hävda sin 

kompetens i yrket, att ha en regelbunden dialog och ett väl fungerande samarbete med 

hemmet samt att tillmötesgå och ta stor hänsyn till föräldrarnas önskemål. Vi har utifrån detta 

konstruerat fyra förhållningssätt; det yrkesprofessionella-, det dialogiska-, det 

tillmötesgående- samt det situationsanpassade förhållningssättet, varav den sista är en 

kombination av de tre förstnämnda kategorierna. Vi kommer i den följande diskussionen att 

diskutera och problematisera undersökningens resultat i relation till arbetets syfte, 

frågeställning samt tidigare forskning. Avslutningsvis kommer vi att reflektera kring arbetets 

genomförande och val av metod samt ge förslag till vidare forskning. 

5.1 Läraren har tolkningsföreträde 

I den första kategorin, som benämns det yrkesprofessionella förhållningssättet, har vi kunnat 

urskilja att lärarna hävdar sin yrkesprofession, vilket vi menar begränsar föräldrarnas 

delaktighet vid upprättande av åtgärdsprogram. Detta förstärks ytterligare då lärarna 

framhåller att det är de som är experterna i denna relation och att det är viktigt att föräldrarna 

litar till deras kunskap. Vi menar att detta förhållningssätt kan relateras till beskrivningen av 

Asp-Onsjös (2006) expertisinriktade diskurs samt Lahdenperäs (1997) kompensatoriska 

hållning, där oenigheter löses genom att den som uppfattas som expert får tolkningsföreträde. 

Några av lärarna menar att föräldrarnas delaktighet inte bör ske på det kunskaps- samt 

undervisningsmässiga planet, men att de kan vara med och påverka det som blir hemmets 

ansvar i åtgärdsprogrammet. Vi tolkar detta som att lärarna drar en tydlig gräns mellan hem 

och skola och vad som är pedagogen samt föräldrarnas ansvarsområden. Det finns med andra 

ord en tydlig roll och ansvarsfördelning med olika typer av skillnader mellan hem och skola 

som man vill upprätthålla och bevara. Läraren och föräldrarna agerar utifrån olika 

utgångspunkter, vilket går i linje med vår teoretiska utgångspunkt; isärhållandets princip, där 

hem och skola, enligt Erikson (2004), har olika roller och uppgifter. Läraren beskrivs ha 

universella intressen då dennes roll är att stärka elevens intellektuella utveckling samt ta 

hänsyn till alla elever i klassen. Detta skiljer sig från föräldern som tar hänsyn till hela barnets 
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utveckling då denne endast är knuten till ett barn, vilket innebär att föräldrarna har partikulära 

intressen. En rimlig slutsats är att pedagogens kunskaper gällande pedagogiska konsekvenser 

av elevens svårigheter i flertalet fall är större än föräldrarnas, samtidigt som deras information 

kan vara av betydelse för stödåtgärdernas utformande (Skolverket 2003). 

 

Lärarna hävdar sin yrkesprofession samt anser sig behöva agera professionellt och menar som 

en följd av detta att de själva ska klara av att bedöma frågor som berör undervisningen. Vi 

tolkar detta, som ovan nämnt, som en gränsdragning och menar att det kan jämföras med 

resultatet från både Asp-Onsjö (2006) samt Hjörne & Säljös (2008) studier som visar att det 

förekommer ett organiserat beslutfattande i skolan. Mötet mellan hem och skola utgörs av en 

förhandling där skolan försöker att övertyga föräldrar och elever om redan fastslagna åtgärder. 

Detta begränsar naturligtvis föräldrarnas delaktighet vid utformandet av åtgärder och mål i 

åtgärdsprogrammet samtidigt som det färdiga förslaget bidrar till att föräldrarna blir 

underordnade personalen. Samtalet sker därmed inte mellan två jämbördiga parter (Asp-Onsjö 

2006) då skolan har ett övertag genom sitt tolkningsföreträde. 

 

Skolverket (2003) påpekar att det är ovanligt att föräldrarna ändrar något i de situationer då 

skolan kommer med ett färdigt förslag till åtgärdsprogrammets utformning. Detta resultat 

skiljer sig dock till viss del från vår studie då de lärare vi intervjuat antyder om en varierande 

bild. De menar att en del föräldrar godkänner förslaget, precis som Skolverket (2003) 

påpekar, utan att komma med några invändningar medan andra vill vara med och påverka i 

större utsträckning. Våra erfarenheter från arbete i skolan säger oss att de föräldrar som vågar 

framföra sina synpunkter ofta är välutbildade, har kunskaper inom det pedagogiska området 

samt har lätt att verbalt kunna argumentera för sin sak. Vi menar att det därför, med stor 

sannolikhet, även är dessa föräldrar som vill vara med att påverka åtgärdsprogrammets 

utformning. En intressant fråga blir emellertid hur man även ska lyckas involvera de föräldrar 

som enbart godkänner förslaget utan att framföra sina egna synpunkter och åsikter? 

 

Det bör klarläggas att lärarna i vår studie kommer med ett förslag till åtgärdsprogrammets 

utformning med intentionen att tillgodose föräldrarnas vilja. Många föräldrar har enligt 

Skolverket (2003) en stark tilltro till skolans personal och lämnar därför över ansvaret för 

eleven till skolan i en övertygelse om att deras barn får bästa möjliga hjälp. Denna inställning 

hos föräldrarna menar vi skulle kunna vara en av förklaringarna till varför lärarna hävdar sin 
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yrkesprofession. Vi kan i en förlängning av detta resonemang urskilja en form av ”dold” 

delaktighet, då lärarna anser sig agera efter föräldrarnas vilja och behov. 

5.2 Ett ömsesidigt samarbete 

Den andra kategorin, det dialogiska förhållningssättet, syftar till att det finns en ömsesidighet i 

mötet mellan pedagog och föräldrar. Det handlar om att respektera och lyssna på varandra och 

det centrala i denna relation är att man tillsammans diskuterar olika tillvägagångssätt och 

målsättningar i åtgärdsprogrammet. Detta menar vi överensstämmer med Asp-Onsjös (2006) 

dialogiska diskurs samt Lahdenperäs (1997) komplementära hållning, där föräldrarna beskrivs 

som jämlika kommunikationspartners och där det finns en öppenhet för deras olikheter. 

 

De lärare vi intervjuat menar att en helhetsbild av situationen och eleven först kan uppnås 

genom att allas erfarenheter och synpunkter lyfts fram. Detta är även något som Skolverket 

(2003) belyser då de framhåller att det är föräldrarna som känner sina barn bäst och att deras 

information kan vara betydelsefull för stödets utformning. Lärarna belyser att ett fungerande 

samarbete med föräldrarna är ovärderligt. De kan ha upplevt barnet i andra situationer samt 

förfogar över information kring barnets ”historia” som inte pedagogen kan få tillgång till på 

annat sätt än genom att samarbeta med föräldrarna. Asp-Onsjö (2006) framhåller att såväl 

eleven samt föräldrarnas delaktighet i utformningen av åtgärdsprogrammet har stor betydelse 

för elevens måluppfyllelse. Genom att hem och skola samarbetar i detta arbete menar vi att 

elevens möjlighet att uppnå målen ökar då stödet utformas på ett sätt som överensstämmer 

med allas uppfattningar av situationen. Detta kan relateras till vår teoretiska utgångspunkt; 

partnerskapsprincipen. Det centrala i denna princip är, enligt Erikson (2004), att skapa en 

närhet mellan hem och skola med målsättningen att höja kvalitén samt effektivisera elevens 

lärande, vilket bl.a. kan uppnås genom att föräldrarna involveras i skolans arbete. 

 

Lärarna belyser att det är av stor betydelse att föräldrarna tidigt informeras när de 

uppmärksammat ett problem kring eleven, vilket överensstämmer med Skolverkets (2008) 

rekommendationer. Det kan i det inledande stadiet vara en process för föräldrarna att 

acceptera att det behöver göras ett åtgärdsprogram och de kan därför behöva tid för att 

bearbeta denna information. Om inte detta sker är det lätt att föräldrarna upplever att deras 

delaktighet begränsas då det finns en risk för att arbetet verkställs, som lärarna uttrycker det, 

”över huvudet” på föräldrarna. Vi menar att man måste ha en förståelse för förälderns 

situation och visa hänsyn genom att inte påskynda denna process. 
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5.3 Att stilla föräldrarnas oro 

I den tredje kategorin, det tillmötesgående förhållningssättet, har vi kunnat utläsa att 

pedagogerna tillgodoser föräldrarnas önskemål i en väldigt stor utsträckning då deras åsikter 

och synpunkter får en avgörande roll. Det framkommer i en av intervjuerna att läraren har 

upprättat ett åtgärdsprogram på föräldrarnas initiativ, trots att denne själv ansåg att detta inte 

var nödvändigt. Denna lärare visar med andra ord ett stort hänsynstagande gentemot 

föräldrarna då deras önskemål tillgodoses, samtidigt som pedagogen bortser från sina egna 

värderingar och åsikter. Vi menar att en förklaring till detta agerande kan vara att föräldrarna i 

och med förändringarna i grundskoleförordningen (1994:1194, kap. 5, § 1) har fått en stärkt 

ställning genom att deras rätt till att ta initiativ till åtgärdsprogram förtydligats. Läraren 

beskriver att denne idag känner sig mer ”benägen” att skriva åtgärdsprogram, vilket vi menar 

kan vara ytterligare en konsekvens av detta förtydligande i grundskoleförordningen. Läraren 

anser att det räcker med att någon uttrycker en oro för att man som pedagog ska välja att göra 

något. 

 

Denna kategori skiljer sig från tidigare forskning (se Skolverket 2003; Asp-Onsjö 2006; 

Hjörne & Säljö 2008) som visar att föräldrarnas reella delaktighet många gånger är begränsad 

i arbetet med åtgärdsprogram. Inom denna kategori ges istället föräldrarnas inflytande ett stort 

utrymme, vilket vi menar kan ha en positiv inverkan på deras delaktighet. 

5.4 Lärarens flexibilitet 

Den fjärde och sista kategorin, benämns som det situationsanpassade förhållningssättet, och är 

en kombination av de tre föregående kategorierna. Detta förhållningssätt representeras endast 

av en lärare och utmärks av att den specifika situationen styr arbetets utformning. Läraren 

beskriver i intervjun vikten av pedagogens yrkesprofession då man inför föräldrarna måste 

visa att man funderat kring elevens svårigheter. Samtidigt belyser pedagogen att det är 

betydelsefullt med ett ömsesidigt och förtroendefullt samarbete där både hennes egna samt 

föräldrarnas synpunkter och erfarenheter synliggörs. Vidare har det även påvisats, som 

tidigare nämnts, att läraren tar stor hänsyn till föräldrarnas önskemål då denne valde att 

upprätta ett åtgärdsprogram, trots att hon själv inte ansåg att detta behövdes. Vi menar att 

denna lärare är unik, i den bemärkelsen, då hon är den enda av dem som representerar alla tre 

förhållningssätten. För att lyckas med detta menar vi att det krävs att man som lärare är 

flexibel då man måste kunna läsa av varje föräldrars enskilda behov. 
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Vi vill avslutningsvis lyfta fram att pedagogens olika agerande till stor del kan hänföras till 

vilka föräldrar denne samverkar med. Det vi vill poängtera är att man inte kan se föräldrarna 

som en homogen grupp som har en samstämmighet i värderingar och normer. I vårt empiriska 

material har vi kunnat utläsa att vissa föräldrar föredrar det yrkesprofessionella-, det 

dialogiska- eller det tillmötesgående förhållningssättet medan andra i större grad förespråkar 

det situationsanpassade förhållningssättet vid utarbetande av åtgärdsprogram. Mångfalden av 

föräldrar gör att pedagogerna måste bidra och verka med en flexibilitet och öppenhet i mötet 

med föräldrarna. Följaktligen menar vi att föräldradelaktigheten vid upprättandet av 

åtgärdsprogram inte kan se likadan ut i alla sammanhang. Den måste trots allt vara likvärdig, 

eftersom vi följer samma styrdokument, men delaktigheten kan utformas olika beroende på 

situationen och deltagarna. När man som pedagog inte tar sammanhang och 

kommunikationssätt för givna så menar vi att man bjuder in föräldrarna till en jämbördig 

dialog. Alla deltar på lika villkor i processen och alla har möjligheten att formulera problemet 

på sitt sätt utifrån sina utgångspunkter. Att klara av att möta föräldrarnas olikheter, menar vi 

såldes, vara en av pedagogens stora utmaningar. 

 

Styrdokumenten beskriver vikten av att hemmet och skolan samarbetar då båda parter har ett 

gemensamt ansvar för elevens skolgång (Lpo 94). Strävan efter att öka föräldrarnas 

delaktighet i skolans verksamhet är en central och viktig del av skolans arbete överlag, så 

även vid arbetet med åtgärdsprogram. Beroende på vilket förhållningssätt man väljer att utgå 

ifrån får detta samarbete olika innebörd. Det dialogiska-, tillmötesgående- samt 

situationsanpassade förhållningssättet kanske är de som man främst tänker på när man 

associerar till föräldrar och skola och det ömsesidiga samarbete som eftersträvas i 

styrdokumenten. Dessa tre förhållningssätt skiljer sig ganska markant från det 

yrkesprofessionella förhållningssättet, vilket istället handlar om att hålla isär och ha en tydlig 

gräns mellan hemmet och skolan. Enligt oss går det även, till viss del, att finna stöd för detta 

förhållningssätt i skolans styrdokument då respekt ska iakttas för elevens integritet (Lpo 94). 

Sett ur lärarens synvinkel menar vi att detta kan ses som en komplex uppgift då man ska 

samarbeta med föräldrarna samtidigt som hänsyn måste tas till elevens integritet. Detta kan i 

sin tur påverka föräldrarnas delaktighet vid arbetet med åtgärdsprogram. 

5.5 Metoddiskussion 

Valet av att använda intervju som metod grundades delvis på att tidigare undersökningar av 

åtgärdsprogram i grundskolan (se Asp-Onsjö 2006; Skolverket 2003; Lahdenperä 1997) 
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använt sig av enkäter, fallstudier samt textanalyser. Vårt syfte var att fördjupa och skapa en 

förståelse för hur pedagoger förhåller sig till föräldrars delaktighet vid arbete med 

åtgärdsprogram. Genom intervjumetoden kunde vi ställa följdfrågor, vilket gav en bredare syn 

på lärarnas beskrivningar av föräldrarnas delaktighet i detta arbete. Enligt Kvale (1997) byggs 

det i intervjun upp kunskap då det rör sig om ett samspel och ett utbyte av synpunkter mellan 

människor som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Författaren påpekar samtidigt 

att en kritik mot intervjumetoden är att det är lätt att ställa ledande frågor varvid resultaten 

inte anses tillförlitliga. Vi har haft en ambition att inte påverka våra respondenters svar, men 

på grund av vår oerfarenhet som intervjuare kan vi inte vara helt säkra på att vi undgått detta. 

Genom att vi valde att göra en pilotintervju erhöll vi till viss del en erfarenhet som intervjuare, 

vilket därmed bidrog till att vi kände oss förberedda inför intervjuerna. I samband med 

pilotintervjuerna ändrades några frågor, dock inte för att de ansågs för ledande, utan för att de 

inte motsvarade studiens syfte. Kvale (1997) menar att ledande frågor inte alltid behöver vara 

av negativ karaktär, utan att det handlar om vart frågorna leder och huruvida de leder till att 

skapa intressant och relevant kunskap. Förhoppningsvis har vi i vår studie lyckats bidra med 

ökade kunskaper inom detta forskningsfält. 

 

På grund av tidsbrist valde vi att intervjua fyra lärare. Vid sammanställningen av dessa 

intervjuer visade det sig vara fullt tillräckligt då vi ansåg att de gav oss tillfredställande svar 

som gjorde att vi kunde besvara vårt syfte. Man kan dock inte veta om fler intervjupersoner 

gett ett annat resultat. Vi vill påpeka att studiens syfte inte var att generalisera och därmed kan 

resultatet endast stå för just denna urvalsgrupp. 

 

Vi valde att båda två närvara under intervjuerna som vi spelade in med hjälp av en 

bandspelare. Detta är något som Repstad (2007) menar kan ge forskningseffekter som kan 

påverka undersökningens tillförlitlighet. Vi upplevde dock inte att respondenterna påverkades 

av detta och anser därmed att vi uppnådde en hög reliabilitet på studien. I och med att vi 

spelade in intervjuerna har vi kunnat granska samtalen med syftet att undvika misstolkningar.  

5.6 Förslag till vidare forskning 

Att åtgärdsprogram är ett relativt outforskat område menar vi är förvånade då det är en 

omfattande verksamhet i dagens skola. Detta motiverar således ytterligare studier för att utöka 

detta forskningsfält. 
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Vi har genomfört en kvalitativ studie vars syfte varit att studera hur pedagoger i grundskolan 

arbetar med föräldrars delaktighet vid arbete med åtgärdsprogram. Vi menar att det vore 

intressant att genomföra en liknande studie bland lärare i de högre årskurserna för att därefter 

jämföra om det finns några likheter och skillnader mellan hur föräldrarnas delaktighet 

kommer till uttryck i dessa verksamheter. Ett annat förslag till vidare forskning kan vara att 

undersöka hur föräldrarna själva uppfattar sina möjligheter att vara delaktiga vid arbetet med 

åtgärdsprogram. Upplever de skolans arbete på samma sätt som pedagogerna eller har de 

skilda uppfattningar? Vi menar att det vidare även vore intressant att, ur ett elevperspektiv, 

undersöka hur eleverna upplever sin delaktighet i denna arbetsprocess. 
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Bilaga I 
 

INTERVJUGUIDE 

För pedagoger som arbetar i skolans tidigare år 

 

- Hur arbetar du med den pedagogiska kartläggningen/utredningen? 

 När tas den första föräldrakontakten? 

 Vem är det som tar initiativet till att upprätta ett åtgärdsprogram? 

 Hur planerar/förbereder du ett samtal om åtgärdsprogram? 

- Hur arbetar du med fastställande av mål till åtgärdsprogrammen? 

 Vilka medverkar? 

 Hur ser du på föräldrarnas roll? 

 I vilken grad tillåter du föräldrar att vara delaktiga? 

 Vad får de vara med och påverka/ha inflytande över? 

 Vad blir föräldrarnas ansvar? 

 Hur ser rollfördelningen ut? 

 Vilka skriver under åtgärdsprogrammet? 

- Hur följs åtgärdsprogrammen upp/utvärderas? 

 Vilka medverkar? 

 Hur ofta utvärderas åtgärdsprogrammet? 

- Vad anser du kännetecknar ett bra åtgärdsprogram? 

 Vilka fördelar finns? 

 Upplever du att det finns några hinder/svårigheter för föräldraras delaktighet? 

 Hur används åtgärdsprogrammen i verksamheten? 
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Bilaga II 

Informerat samtycke 

 

Intervjuns syfte är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till föräldrars delaktighet i arbetet 

med åtgärdsprogram.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun eller avböja att svara 

på vissa frågor. De uppgifter som framkommer i intervjun kommer endast att användas till att 

uppnå syftet med vårt examensarbete. Resultaten kommer att presenteras på ett sådant sätt att 

inga känsliga uppgifter om dig som privatperson kommer att lämnas ut. Intervjun kommer att 

spelas in på band och därefter skrivas ut så ordagrant som möjligt. Under den tid 

intervjumaterialet bearbetas kommer det förvaras oåtkomligt för obehöriga och därefter 

kommer inspelningarna att raderas. Den färdiga uppsatsen kommer att vara tillgänglig vid 

pedagogiska institutionen på Örebro universitet. 

Intervjuarna tillåts att citera den intervjuade för att kunna redovisa tydliga exempel i 

uppsatsen. 

 

Datum: 

 

____________________________ 

Intervjupersonens underskrift 

 

 


