
 

Lärarprogrammet 

Examensarbete, 15 hp 

Vt 2009 
______________________________________________________________ 

Kurs: Pedagogiskt arbete III 
 
 
 
 
 
 
 

Konsten att mötas 
 

- en kvalitativ studie om samverkan mellan skola och hem 
i samband med åtgärdsprogram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Uppsatsförfattare: Frida Park 
    Handledare: Åsa Bartholdsson 



Sammanfattning 
 
Syftet med det här examensarbetet var att utveckla kunskap om samverkan mellan skola och hem i 
samband med åtgärdsprogram. Uppsatsen består av tre delstudier. Inledningsvis undersöktes 
förutsättningar för samverkan genom intervjuer med fem rektorer i en kommun om deras syn på 
föräldrasamverkan. Därefter genomfördes en dokumentanalys av 114 åtgärdsprogram med syfte att 
undersöka var i åtgärdsprogrammen föräldrarna syns och på vilket sätt. Avslutningsvis intervjuades 
fyra föräldrar om deras upplevelser av mötet med skolan i samband med åtgärdsprogram. Resultatet 
visar att rektorer anser att samverkan med föräldrar är av stor vikt. I dokumentanalysen framkom 
det att föräldrar förekommer i texten på olika ställen, mest under åtgärdsprogrammets formuleringar 
om åtgärder. Skolan ålägger föräldrarna en stor del av åtgärderna, vilket kan sägas vara i strid med 
Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram och rektorers intentioner. Dessa åtgärder 
är av två slag: allmänna åtgärder och ämnesrelaterade åtgärder. I dokumentens text framgår det inte tydligt 
huruvida föräldrar upplever sig ha inflytande eller inte. Däremot visade resultatet att skolan ofta 
använder sig av passiva och otydliga formuleringar, i uppsatsen kallat för indirekt kommunikation. Mer 
sällan förekom exempel på tydliga och raka formuleringar, här kallat direkt kommunikation.  

Intervjustudien visade att flera av föräldrarna till stor del upplever sig ha inflytande i samverkan 
med skolan. Det finns även en förnöjsamhet med skolans insatser och samarbetet. Föräldrarnas 
upplevelse av inflytande problematiserades utifrån aktuell forskning huruvida inflytandet är reellt 
(verkligt) eller endast en upplevelse. Slutsatsen blev att den indirekta kommunikation skolan kan 
använda sig av för att få med sig hemmet på en i förväg beslutad linje kan ge en upplevelse av 
inflytande som inte behöver vara ett reellt sådant. Skolan använder sig även av direkt 
kommunikation i en öppen dialog som ger föräldrar utökade möjligheter till inflytande vid 
samverkan vid åtgärdsprogram. Det framkom också att skolan inte alltid är medveten om de tillfällen 
där språket och skolans terminologi används som maktmedel för kontroll i samverkan. Det visar på 
ett behov av en ökad medvetenhet och fördjupad kunskap om språk och makt i skolan. Om skolan 
därigenom kan utöka föräldrars möjligheter och inflytande visar den här studiens resultat att det 
leder till en bättre och mer framgångsrik samverkan för alla inblandade, inte minst för eleven i behov 
av särskilt stöd.  

 
Nyckelord: föräldrar, samverkan, föräldrasamverkan, inflytande, delaktighet, hem och skola, 
åtgärdsprogram, elever i behov av särskilt stöd, föräldrainflytande, samarbete
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Förord 
 
Det är en intensiv period som ligger bakom mig.  Lagom till valborg flyttade vi från Falun till Insjön 
med allt vad det innebär. Både maken och jag har fått nytt jobb och sonen har skolats in på ny 
förskola.  Jag har skrivit examensarbete med en 1,5-årig rufsig tös i knäet med napp i munnen. Jag 
förstår inte hur allt har gått ihop. Och mitt i alltihop har jag känt en sådan glädje. Det har varit en 
givande och rolig process att skriva ett vetenskapligt arbete av denna omfattning.  Av olika skäl blev 
det så att jag skrev examensarbetet på egen hand, vilket naturligtvis har både för- och nackdelar. Det 
innebär att handledaren får en än viktigare roll som bollplank, inspiratör, kritisk granskare och lots. I 
mitt fall innebär det också att den enda som förutom jag har läst igenom detta arbete, är min 
handledare, Åsa.  

Åsa, jag vet att du egentligen inte skulle handleda något examensarbete i vår. Jag vill 
hjärtinnerligt tacka dig för att du ändå gjorde det. Tack för att du introducerade mig till all intressant 
forskning. Tack att du tog dig tid. Alla dina tips och kommentarer har utmanat mig och lett mig 
framåt i processen. Alla tackar väl sina handledare i examensarbetet, men jag vill verkligen tacka dig.  
Tack vare dig har det här examensarbetet redan figurerat i festliga och internationella sammanhang – 
bara det!  

Min kära familj som denna hektiska period både har skrattat och gråtit med mig – tack. Tack 
till mina ljuvliga och uppmuntrande barn, Elias och Lovisa. Tack till min underbare man som fått 
försaka så mycket för att det här skulle ros i land – utom hockey. Jag uppskattar ditt gränslösa stöd 
outsägligt mycket. Tack, Daniel, jag älskar dig! 

Tack till alla andra som på olika sätt drabbats av min grottperiod, släkt, vänner, mamma och 
pappa samt Bröderna Park som på mer än ett sätt bidragit.  

Ett stort tack till informanterna, rektorer och föräldrar, som deltagit i de olika studierna. Jag är 
positivt överraskad och tacksam över såväl rektorernas som föräldrarnas villighet att generöst ge av 
sin tid och sina erfarenheter, den här studien till gagn. Det är tack vare er som den här studien blev 
möjlig!  
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1 Inledning 
Samverkan mellan skola och hem är högaktuellt. Bara så sent som 2008 gav Myndigheten för 
skolutveckling ut en antologi om samarbete mellan skola och hem kallad Vi lämnar till skolan det 
käraste vi har. Även internationellt lyfts föräldrasamverkan fram. Bland annat har OECD genomfört 
en studie i tolv länder och konstaterar att en mycket central uppgift för skolor är att hålla föräldrar 
informerade och involverade (Nilsson 2008:6). Att samverkan nu står i fokus visar sig även i att 
Skolverket i samarbete med Örebro universitet hösten 2009 erbjuder en kurs om 7,5 högskolepoäng 
kallad Samarbete med föräldrar - skolpraktik och forskningsperspektiv.  

I samtal med yrkesverksamma lärare och lärarstudenter har jag ofta stött på uppfattningen att 
föräldrasamarbete är något svårt, något som man som lärare kan känna osäkerhet inför. Detta gjorde 
att jag började fundera på hur föräldrar uppfattar samarbetet med skolan. Eftersom 
föräldrasamverkan enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) är en viktig del av 
lärarens uppdrag blev jag nyfiken på hur denna kan organiseras och hur föräldrarna upplever mötet 
med skolan.  

Samtidigt är samverkan ett komplext begrepp med stor bredd. Det innehåller samverkan på 
formell individnivå, dvs. utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner (IUP) och åtgärdsprogram 
som skolan enligt lagar och förordningar är skyldiga att genomföra. Därtill har vi på gruppnivå 
föräldramöten, brukarråd eller föräldrastyrelser. På den informella nivån finner vi allt det som rör 
bemötande av föräldrar, dvs. samtal av alla de slag, sociala träffar, caféverksamhet, studiecirklar etc. 
(Nilsson 2008). Formerna för samverkan är alltså många. Det innebär att det finns olika sätt varpå 
samverkan kan organiseras, men också olika svårigheter och utmaningar samverkan ställs inför. Man 
kan anta att det upplevs mindre laddat att besöka en elevkonsert i skolan än att som förälder bli 
kallad till ett möte angående åtgärdsprogram för det egna barnet.  

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge stöd till de elever som är i särskilt behov därav. 
Detta skall enligt styrdokumenten göras i samverkan med elevens föräldrar (Lpo94, Skolverket 
2008a, grundskoleförordning samt skollag). Mötet mellan skola och föräldrar i samband med 
åtgärdsprogram är till stor del reglerat av styrdokumenten som anger vad samtalet ska innehålla. 
Samtidigt ska det som avhandlats och överenskommits dokumenteras och sedermera följas upp och 
utvärderas. Utrymmet för det spontana mötet och samtalet blir därigenom begränsat. 

Själva mötet består av delar som kan undersökas var för sig, samtalet och åtgärdsprogrammets 
text. Förutsättningarna för mötet mellan skola och hem är dels styrdokumentens förordningar, men 
kan även bestå i sådana saker som hur man i skolan ser på och förhåller sig till föräldrasamverkan. 
Detta är i sig beroende av rektorns, det pedagogiska ledarskapets, syn på samverkan mellan skola och 
hem.  

Samverkan mellan skola och hem för ett barn som är i behov av stöd berör, engagerar och 
genererar känslor. Att samverkan är angeläget - och brännande aktuellt - visar sig inte minst genom 
att det de senaste åren har publicerats flera avhandlingar som på ett eller annat sätt lyfter upp 
föräldrasamverkan. Samtidigt presenteras detta ofta ur ett skolperspektiv. Man undersöker hur lärare, 
specialpedagoger och rektorer ser på, genomför och upplever samverkan. Även elevers perspektiv på 
samverkan belyses. Mycket mer sällan fokuserar forskningen på föräldrars upplevelser av mötet med 
skolan. Forskning visar att föräldrars delaktighet i utarbetandet av åtgärdsprogram har signifikant 
betydelse för hur framgångsrikt stödet till dessa elever blir (Asp-Onsjö 2006 & 2008, Skolverket 
2001b). Det är alltså av stor betydelse att man som lärare är förtrogen med åtgärdsprogram som 
verktyg, men även hur föräldrar kan göras delaktiga och ges inflytande i arbetet med detsamma.  

En ökad kunskap om hur föräldrar upplever mötet med skolan kan leda till en fördjupad 
förståelse av hur skolans personal bättre kan arbeta tillsammans med föräldrar för barnets bästa. 
Därför har jag i det här examensarbetet valt att studera samverkan mellan skola och hem vid 
åtgärdsprogram. Hur fungerar samverkan ur ett föräldraperspektiv och hur kan den utvecklas och 
förbättras? 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla kunskap om hur föräldrasamverkan ser ut i samband 
med åtgärdsprogram. Inledningsvis kommer jag att genomföra en mindre intervjustudie för att 
undersöka förutsättningarna för samverkan genom att studera hur rektorer i flera skolor i en 
kommun ser på densamma i samband med åtgärdsprogram. Frågeställningen i rektorsintervjuerna är: 

 
 Hur ser rektorerna på samverkan med föräldrar i samband med åtgärdsprogram? 

 
Därefter genomförs en dokumentanalys av skrivna åtgärdsprogram för elever i år 5 och 6 från 
samma skolor som deltagit i rektorsintervjuerna. Studien av åtgärdsprogram syftar till att undersöka 
hur föräldrasamverkan ser ut i dokumentets text. Intentionen är även att undersöka huruvida det i 
dokumentets text framgår om föräldrar är delaktiga i utformandet av åtgärdsprogrammet. Min 
frågeställning i dokumentanalysen blir: 
 
 Var i åtgärdsprogrammet syns föräldrarna och på vilket sätt? 

 
Denna övergripande frågeställning har preciserats till följande frågor: 
 
 Hur och var i åtgärdsprogrammet syns föräldrar? 
 På vilket sätt dokumenteras föräldrarnas deltagande och inflytande? 
 Vilka åtgärder ska hemmet ansvara för? 

 
För att få en fördjupad bild av fenomenet samverkan kommer jag att med hjälp av kvalitativa 
intervjuer undersöka föräldrarnas upplevelser av densamma i samband med åtgärdsprogram. Studien 
kommer att fokusera på fenomen som inflytande, roll och ansvar. Syftet med intervjuerna är att 
undersöka: 
 
 Hur upplever föräldrarna samverkan med skolan i samband med åtgärdsprogram? 

 
Även här kan den övergripande frågeställningen brytas ned i följande frågor: 
 
 Hur upplever föräldrarna sin möjlighet till inflytande? 
 Hur upplever föräldrarna skolans insats? 
 Hur upplever föräldrarna sin egen roll? 

 
 
Avgränsning 
 
Samverkan mellan skola och hem är som jag ovan anfört ett vidsträckt område. Det kan innebära 
brukarinflytande i skolan, utvecklingssamtal, föräldramöten etc.  Den här studien fördjupar sig i 
samverkan i samband med åtgärdsprogram. Mötet mellan skola och hem vid åtgärdsprogram kan 
belysas ur t ex. lärares, elevers och specialpedagogers synvinkel. I det här arbetet, i dokumentanalys 
och i intervjuer, kommer förutsättningar för samverkan samt föräldrars erfarenheter, upplevelser 
och uppfattningar av samverkan med skolan vid åtgärdsprogram att studeras.  
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Definitioner 
Vårdnadshavare, förälder och hem 
I det här arbetet används begreppen vårdnadshavare, hem och förälder synonymt. Jag använder 
oftast begreppen föräldrar och hem som jag anser är mer vardagsnära än begreppet vårdnadshavare 
som används mer i juridik och facksammanhang.   

Samverkan och samarbete 
I styrdokument och litteratur används samarbete och samverkan synonymt.  Överlag använder jag 
begreppet samverkan. Under forskningsgenomgången redogörs för olika sätt att relatera till 
begreppen.  

Delaktighet och inflytande 
I Nationalencyklopedin (2007) och Bonniers Svenska Ordbok (2002) definieras delaktighet som 
aktiv medverkan, medansvar, ha del i eller ha medinflytande.  Det engelska ordet för delaktighet är 
participation och inrymmer både betydelsen deltagande och delaktighet. På samma sätt används 
begreppet ofta med båda ordalydelserna i det svenska språket. Det engelska ordet för inflytande är 
influence som översatt till svenska blir inflytande, inverkan och påverkan. Jag har i förekommande fall 
valt att använda begreppet deltagande istället för delaktighet när det är fysisk närvaro som åsyftas 
och begreppet inflytande när jag syftar på aktiv medverkan, påverkan eller inflytande över text eller 
samtal.  
 
 
Disposition 
 
Studien innehåller sju kapitel. I det första kapitlet Inledning redogörs för problemområde, syfte, 
frågeställningar och avgränsning för studien samt några begreppsdefinitioner. I det andra kapitlet 
Metod redovisas val av metod, genomförande, urval och etiska överväganden. I tredje kapitlet 
Bakgrund görs en presentation av styrdokument för och kort historik runt åtgärdsprogram. Därefter 
görs en genomgång av aktuell forskning som bildat utgångspunkt för studien. Sist i kapitlet görs en 
kort beskrivning av den undersökta kommunen. I det fjärde kapitlet Resultat presenteras de tre 
delstudiernas resultat, inledningsvis intervjuer med rektorer, därefter dokumentanalys och 
avslutningsvis föräldraintervjuerna. Jag kommer fortlöpande att tolka och kommentera möjliga sätt 
att förstå resultatet. Under Diskussion flätas resultatet av de olika delstudierna samman och 
problematiseras. Därefter presenterar jag mina Slutsatser samt Avslutning.  
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2 Metod 
I det här kapitlet diskuteras val av metod och ansats. Inledningsvis presenteras fenomenografi. Därefter 
lyfter jag upp hur jag ställer mig till begreppet förförståelse. Urval och genomförande av de olika studierna 
redovisas i två olika avsnitt, dokumentanalys samt kvalitativa intervjuer. De etiska övervägandena för 
delstudierna redovisas dock i ett gemensamt avsnitt. Slutligen redovisas analysförfarande, validitet och 
reliabilitet samt källkritik.  
 
Fenomenografi 
 
I denna studie används kvalitativa forskningsmetoder med utgångspunkt i en fenomenografisk 
ansats. Att min undersökning är kvalitativ innebär att huvuduppgiften inte är att generalisera, 
förklara eller förutsäga utan att tolka och förstå resultatet (Stukát 2005).  För att läsaren ska förstå på 
vad sätt jag har valt att gå till väga i studien följer nedan en kort beskrivning av fenomenografi.  

Marton & Booth (2000) förklarar att fenomenografi varken är en metod eller en teori utan en 
ansats. Utifrån denna ansats kan forskningsfrågor i en pedagogisk miljö identifieras, formuleras och 
hanteras. Fenomenografi är en forskningsansats som syftar till att beskriva fenomen så som andra 
människor betraktar dem. Kärnan i fenomenografin innebär att identifiera variationer av 
uppfattningar gällande ett visst fenomen. För att förstå ett fenomen samlas uppfattningar om ett 
visst sammanhang ihop. Dessa analyseras och variationer i uppfattningarna blir en beskrivning av 
fenomenet. Eftersom antalet uppfattningar begränsas till antalet individer i undersökningen så 
begränsar detta i sin tur fullständigheten i fenomenbeskrivningen. I den fenomenografiska analysen 
strävar man efter ”att finna vad som sägs i det som sägs” (Alexandersson 1994). Marton talar om att 
det är viktigt att förstå det som menas, inte bara det som sägs för att kunna dela in intervjun i 
beskrivningskategorier.  
 

In order to do this we have to aim at as deep an understanding as possible of what has been 
said, or rather, what has been meant (Marton i Husén & Neville Poslethwaite 1994:4424-
4429). 
 

Ansatsen framarbetades med syfte att gå ifrån att studera hur mycket elever lär sig under olika 
betingelser till att studera vad och hur man lär sig (Stukát 2005). Fenomenografi är dock inte 
begränsad till just lärande. Ansatsen är empirinär, vilket innebär att man avser att generera en 
trovärdig, lokal teori utifrån empiri som gäller ett unikt fall, en unik grupp, situation, uppfattning 
eller kultur (Patel & Davidson 2003). Centralt i fenomenografin är begreppet uppfattning. Genom 
uppfattningen av ett fenomen antas människan ge innehåll till relationen mellan sig själv och 
omvärlden. Att uppfatta något är att skapa mening och är det grundläggande sätt varpå omvärlden 
gestaltas. Från uppfattningarna utgår vi också då vi handlar eller resonerar (Patel & Davidsson 2003).  
Fenomenografin fokuserar på hur något ter sig för människor – andra ordningens perspektiv – 
istället för hur något egentligen är – första ordningens perspektiv. I den här studien avser jag att 
studera hur ett fenomen i omvärlden, samverkan mellan skola och hem, uppfattas av människor, i 
det här fallet rektorer och föräldrar. Jag kommer omväxlande att använda upplevelse, erfarenhet och 
uppfattning som begrepp med liknande innebörd. 
 

Förförståelse 
Det är svårt, om inte säga omöjligt, att separera forskaren från forskningen. Min förförståelse 
påverkar mig som forskare i alla val jag gör. Jag försöker förstå det jag undersöker och för att förstå 
måste jag tolka. Hermeneutik översätts ibland med tolkningslära (Patel & Davidson 2003, Gars 
2002). Hermeneutiker menar att man genom språket kan tolka och förstå den mänskliga existensen. 
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Man menar också att man kan tolka mänskliga handlingar, livsyttringar och spåren av dessa på 
samma sätt som man tolkar utsagor och texter (Patel & Davidson 2003). Inom hermeneutiken läggs 
stor vikt vid förförståelsen. Gadamer, tysk filosof och en av hermeneutikens förgrundsgestalter, 
menar att det inte är möjligt att vara förutsättningslös som forskare. Förståelsen tar sin början när 
förförståelsen ändras.  
 

Pendlandet mellan förförståelse, förståelse och material medför, genom en under processen 
förändrad förförståelse, att andra inslag i materialet framträder som synliga och 
betydelsefulla. Observationen av fakta kan inte skiljas från tolkningen av dem (Gars 
2002:34). 

 
Som läsare och tolkare av åtgärdsprogram kan man se mig som en medförfattare som förstår texten 
utifrån mina förutsättningar och min förförståelse. Texten har tillkommit i ett sammanhang men 
betydelsen skapas i mellanrummet mellan sina två författare, den som skriver och den som läser 
(Asp-Onsjö 2006). På så vis kan man förstå min roll i studien av åtgärdsprogram. Forskarens 
förförståelse har även betydelse för intervjustudiernas resultat eftersom de konstrueras i dialog 
mellan informant och forskare.   

Det jag utgår ifrån när jag närmar mig samverkan mellan skola och hem är dels mina 
erfarenheter som lärarvikarie under några läsår i en klass 1-3. Därtill har jag under lärarutbildningen i 
kurslitteratur och i föreläsningar tagit del av olika perspektiv på samverkan mellan skola och hem. 
Som jag nämnde i inledningen har jag inte sällan stött på uppfattningen att både lärarstudenter och 
yrkesverksamma lärare anser att kontakten med hemmet kan vara nog så krävande och svår. Jag har i 
tidigare uppsatser bland annat undersökt föräldrarnas betydelse för framgång i Reading Recovery1

 

, 
samt i en fallstudie studerat upprättande och genomförande av åtgärdsprogram. Jag har även läst 30p 
specialpedagogik som tillval i min utbildning. Detta innebär att jag har stött på fenomenet 
föräldrasamverkan i olika former. Som jag skrev i inledningen utgår jag ifrån att föräldrasamverkan 
kan vara krävande, men av stor vikt för framgången i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Jag 
tror även att det är rimligt att anta att om lärare uppfattar föräldrasamverkan som svårt kan föräldrar 
ha liknande upplevelser. Jag har som utgångspunkt att det är för elevens bästa att skola och hem kan 
samarbeta på lika villkor. Detta bär jag med mig i mötet med text och informanter. Utifrån min 
förförståelse kommer jag att tolka, analysera och förstå det jag i studierna möter. 

 
Dokumentanalys 
 
Som en av tre delstudier har jag genomfört en dokumentanalys över åtgärdsprogram för elever i år 5 
och 6 från fem skolor. Jag har studerat var föräldrarna syns i åtgärdsprogrammet, på vilket sätt de 
syns och hur frekvent. Utöver förekomst har föräldrarnas inflytande studerats.  
 

Urval och genomförande  
Handlingar som upprättas i en kommun och förvaras där är allmänna handlingar, detta gäller alltså 
även åtgärdsprogram. Uppgifter som rör enskild elevs personliga förhållanden i dokumentet kan 
sekretessbeläggas med stöd av sekretesslagen. Skolverket tillägger dock att all sekretess kan upphävas 
genom samtycke med den enskilde. När en utomstående begär att få ta del av en allmän handling har 
han eller hon rätt att läsa handlingen på stället eller få en kopia av den. Omfattas vissa uppgifter i 
handlingen av sekretess ska den som begär ut handlingen få tillgång till de delar av den som inte 

                                                 
1 Specialundervisningsmetod utvecklad i Nya Zeeland av professorn, forskaren och barnpsykologen Marie Clay under 
1970-talet. 
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omfattas av sekretess. Bedömning om handlingar ska lämnas ut görs av den i skolans personal som 
har handlingen i sin vård eller som fått i uppgift att utföra detta (Skolverket 2008a). 

Genom e-post till sju rektorer i en kommun bad jag att få ta del av alla åtgärdsprogram för 
elever i år 5 och 6 (se bilaga 1). Fem stycken tackade ja till medverkan. De skolor som medverkar i 
studien är samtliga låg- och mellanstadieskolor (F-6). Två skolor har även högstadium (7-9). Skolorna 
varierar i storlek. Skolorna har i studien fingerade namn och kallas här för Björkskolan, Granskolan, 
Ekskolan, Almskolan och Lönnskolan. Av skäl som har med avidentifiering att göra preciseras inte 
vilka skolor som har högstadium.  

Jag utgick från principen om att åtgärdsprogram är allmänna handlingar och kan begäras ut av 
vem som helst när jag bad om att få kopior på skolornas åtgärdsprogram. Det visade sig att 
rektorerna inte gärna lämnade ut dokumenten utan att föräldrarna först tillfrågades. Några av 
rektorerna hade träffats på en s.k. rektorskonferens där de kommit överens om att de skulle kontakta 
föräldrar och fråga om de gick med på att jag tog del av deras barns åtgärdsprogram. Rektorn för 
Björkskolan ville inte lämna ut åtgärdsprogrammen utan att föräldrarna fick ett brev med 
information om studien och möjlighet att tacka nej till medverkan. Jag skrev därför ett 
informationsbrev till föräldrar i samråd med min handledare och skickade det till Björkskolans rektor 
för vidarebefordran till föräldrar vars barn har åtgärdsprogram. Det visade sig sedan att skolan 
endast hade en elev med åtgärdsprogram i nämnda årskurser och därför skickades aldrig något brev 
ut. Rektor kontaktade föräldrarna på egen hand för godkännande. Rektorerna för Lönnskolan och 
Almskolan hade redan telefonledes kontaktat föräldrarna när jag träffade dem. Rektorerna ringde 
föräldrarna och frågade om skolan fick lämna ut åtgärdsprogrammen samt om de samtyckte till en 
ev. senare intervju. En förälder var tveksam, resten godkände att skolan lämnade ut dokumenten till 
mig. Åtgärdsprogrammen för eleven vars föräldrar var tveksamma ingår inte i studien.  

På grund av otydlighet i mitt önskemål gällande vilka åtgärdsprogram jag önskade ta del av blev 
materialet varierat. Rektorn för Lönnskolan hade innan vårt möte plockat fram alla aktuella 
(pågående) åtgärdsprogram för elever i år 5 och 6, vilket innebar att eventuella tidigare 
åtgärdsprogram för eleverna inte fanns med i materialet. Ekskolans rektor plockade fram alla 
åtgärdsprogram för elever i år 5 och 6 oavsett om de var aktuella eller inaktuella (inte pågående), dvs. 
även åtgärdsprogram för elever som nu går i år 5 men inte haft ett åtgärdsprogram sedan år 2. 
Rektorn för Almskolan valde att ta med åtgärdsprogram för de elever som hade aktuella sådana, men 
då fick jag även ta del av dessa elevers eventuella tidigare åtgärdsprogram. Materialets utseende 
varierade alltså kraftigt. Detta innebär att de åtgärdsprogram som här analyseras är både inaktuella 
och aktuella och att eleverna vars program jag analyserat både har och/eller har haft åtgärdsprogram 
tidigare. Med anledning av variationerna i materialet hade jag kunnat välja att endast studera aktuella 
åtgärdsprogram men jag har trots materialets variation valt att se fördelarna med ett bredare material 
och därför ingår alla erhållna åtgärdsprogram (114 stycken) i studien. Gemensamt för samtliga är att 
de elever som är kopplade till åtgärdsprogrammen idag går i år 5 eller 6.   

Det är givetvis önskvärt att ett material som ska studeras blir till genom samma urvalskriterier, 
dels för att en annan forskare ska kunna genomföra samma studie och dels för att resultatet ska bli 
tillförlitligt. Jag anser ändå att resultatet är tillförlitligt i den meningen att samtliga åtgärdsprogram 
som studerats faktiskt gäller elever som nu går i år 5 eller 6. Samtliga aktuella åtgärdsprogram för 
eleverna ingår i studien. Det som saknas är eventuella tidigare åtgärdsprogram (inte pågående) för 
några av eleverna. Konsekvenserna av materialets utseende innebär att när jag jämför pojkar och 
flickors åtgärdsprogram gällande antal per elev kan siffrorna vara skeva eftersom flickorna kan ha 
tidigare åtgärdsprogram som inte ingår i studien. Något som även gäller pojkarna. Vad gäller 
fördelningen mellan flickor och pojkar i materialet är 43 av åtgärdsprogrammen skrivna för 23 
flickor och 71 åtgärdsprogram är skrivna för 25 pojkar. Det är alltså väldigt jämnt mellan pojkar och 
flickor som är representerade. Det är dock väsentligt många fler pojkar än flickor som har fler 
åtgärdsprogram än ett.  
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Kvalitativa intervjuer 
 
Fenomenografi är intimt förknippat med öppna, kvalitativa intervjuer där man ber informanten 
beskriva sin uppfattning av ett fenomen med egna ord. En fenomenografisk kvalitativ intervju ska 
inte innehålla för många på förhand bestämda frågor. Istället genomförs intervjun i dialogform med 
följdfrågor. Lantz (1993) beskriver den öppna intervjun som att intervjuaren ställer en fråga som 
informanten kan tolka som hon eller han vill och därmed uttrycka sina tankar. I denna typ av 
intervju uttrycker informanten sin bild av verkligheten och intervjun synliggör därmed människors 
subjektiva uppfattningar och erfarenheter. Marton beskriver den fenomenografiska intervjun som en 
process där intervjuaren och den intervjuade tillsammans konstruerar uppfattningarna och 
upplevelserna i en dialog.  
 

These experiences, understandings, are neither there prior to the interview, ready to be "read 
off", nor are they only situational social constructions. They are aspects of the subject's 
awareness that change from being unreflected to being reflected (Marton i Husén & Neville 
Poslethwaite 1994:4424-4429). 
 

I denna studie ingår två olika intervjustudier. Inledningsvis genomfördes en mindre intervjustudie 
med rektorerna för skolorna som ingår i studien. Efter intervjuerna sammanställdes svaren i olika 
kategorier som redovisas under avsnittet ”sammanställning av intervjuer med rektorer”. Syftet med 
rektorsintervjuerna är som jag preciserat ovan, att undersöka rektorernas syn på och uppfattningar 
av samverkan mellan hem och skola vid åtgärdsprogram. På så sätt får jag en uppfattning av vilka 
förutsättningar som råder för samverkan mellan skola och hem.  

Den andra intervjustudien syftar till att få en djupare förståelse av föräldrars uppfattningar om 
samverkan och presenteras i avsnittet ”sammanställning av intervjuer med föräldrar”. 
Intervjufrågorna till rektorerna (se bilaga 2) och föräldrarna (se bilaga 3) är delvis formulerade med 
stöd av styrdokumentens rekommendationer för samverkan vid åtgärdsprogram (se ”Bakgrund”).  
 

Urval och genomförande 
Syftet med det här examensarbetet är att utveckla kunskap om hur föräldrasamverkan ser ut i 
samband med åtgärdsprogram. Såväl föräldrars uppfattningar som rektorers syn studeras. Detta 
medför enligt Alexandersson (1994) att deltagarna inte kan vara allt för lika varandra gällande ålder, 
kön, erfarenheter och liknande, eftersom detta motverkar möjligheten att identifiera olika 
uppfattningar om ett fenomen. Författaren betonar dock att det viktiga är variationer av 
uppfattningar, inte skillnader mellan deltagarna. Vidare menar Alexandersson att antal och 
representativitet är mindre viktigt vid en kvalitativ undersökning då det är skillnader i uppfattningar 
som är det väsentliga. Till intervjustudien med föräldrar kontaktades sex föräldrar brevledes. Urvalet 
gjordes dels med hänsyn till en spridning mellan skolorna. En studie alltför koncentrerad till en 
enskild skola kunde ge en ensidig bild av föräldrarnas upplevelse av samverkan, då flera skolor i 
kommunen deltar i studien. Dels var det önskvärt att föräldrarna skulle synas någonstans i det 
skrivna åtgärdsprogrammet för att få en koppling mellan den skrivna texten och föräldrarnas 
upplevelser. Alla utvalda föräldrar har barn som har fler än ett åtgärdsprogram. Det innebär att de 
har upplevt både en inledande kontakt med skolan, men också en fortsatt samverkan.  Ingen särskild 
hänsyn har i urvalet tagits till typ av problematik, t ex ADHD, eller dyslexi.  

Brevet som skickades ut med information om och inbjudan att delta i studien var adresserat 
”till målsman för NN” (se bilaga 4). När jag kontaktade föräldrarna tackade fem ja till att delta i 
studien, medan en avböjde. I fyra fall var det mamman i familjen som svarade i telefon och det var 
också de som tackade ja till att medverka. I ett fall svarade pappan, men han valde att hänvisa till 
mamman. Respondenterna blev i samtliga fall mammor, vilket innebär att pappornas upplevelse av 
samverkan inte får samma utrymme i den här studien. Det hade onekligen varit intressant att få ta 
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del av en eller flera pappors upplevelser av samverkan med skolan. Det förefaller som om barnens 
skolgång är en angelägenhet för mammor (Asp-Onsjö 2006) Möjligen är det så, som även Asp-
Onsjös studie visar, att det är vanligast att mammor är de som tar aktiv del i barnens skolarbete och i 
kontakten med skolan. Därför skulle det vara intressant i sig att intervjua några pappor, som i så fall 
har en annan roll, och därmed ett annat perspektiv, än mamma. Jag inbjöd, via mammorna, även 
papporna att delta i intervjun, vilket visade sig vara resultatlöst. Om jag i brevet uttryckligen betonat 
värdet av att få ta del av båda föräldrarnas upplevelser hade eventuellt fler pappor deltagit i studien. 
Dock tror jag att det är lättare att få föräldrar att ställa upp i intervjuer om man inte begär båda 
föräldrarnas deltagande eftersom det ofta kan innebära svårigheter gällande barnvakt etc. I 
intervjuerna markerade flera av mammorna om papporna hade en avvikande åsikt och i så fall 
vilken. När så har skett har detta redovisats i intervjusammanställningen. Två av föräldrarna som 
tackade ja visade sig genom sin profession på olika sätt vara väl förtrogna med åtgärdsprogram och 
skolans terminologi till skillnad från de andra två föräldrarna som har varierande erfarenhet av 
åtgärdsprogram och skolvärlden. I ett sent skede i studien tackade ytterligare en förälder nej till 
deltagande, det innebar att det tyvärr inte fanns tid till att kontakta ytterligare föräldrar för intervju.  

Rektorsintervjuerna ägde rum på respektive rektors skola eller kontor. Eftersom intervjuerna är 
en del av mötet för att få ta del av åtgärdsprogrammen är det något svårt att uppskatta tiden för 
intervjuerna. Jag skulle dock gissa på att själva intervjudelen tog en halvtimme till en knapp timme. 
Dessa intervjuer spelades inte in utan jag antecknade rektorernas svar.  

Föräldraintervjuerna ägde rum på platser valda av föräldrarna, två i informanternas hem och 
två på ett café. Intervjuerna tog mellan en halvtimme till en och en halv timme att genomföra. 
Intervjuerna spelades in på kassettbandspelare. Anledningen till att jag valde att spela in samtalen, var 
att jag vid tidigare erfarenheter av intervjuer upplevt att det hämmat mig i dialogen med den 
intervjuade när jag antecknat. Genom att samtalen spelades in kunde jag vara koncentrerad på 
dialogen. Samtliga föräldrar tillfrågades innan samtalen spelades in.  
 

Etiska överväganden i dokumentanalys och intervjuer 
Innan arbetet med den här uppsatsen påbörjades gjorde jag tillsammans med handledare en etisk 
egengranskning i enlighet med de forskningsetiska principer som Högskolan Dalarnas 
Forskningsetiska Nämnd (FEN) antagit. Anledningen är att detta uppsatsarbete involverar 
människor. Utifrån egengranskningen bedömde jag att undersökningen inte var etiskt problematisk.  

I Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002) kan man läsa om de fyra krav som ska 
tillämpas och följas vid alla slags forskning, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man som forskare ska informera om studiens syfte och 
hur studien kommer att genomföras. Rektorer i vald kommun fick information om studien och 
erbjudande om frivilligt deltagande via e-post (Se bilaga 1) Fem av rektorerna kontaktades sedan via 
telefon för att bekräfta medverkan och bestämma tid och plats för samtal och utlämning av 
åtgärdsprogram. Föräldrar som deltagit i intervjun kontaktades brevledes med information om 
undersökningen (se bilaga 4).  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande i 
forskningsstudien. I samband med att jag gjorde etiska överväganden diskuterade jag och min 
handledare kring fördelarna med att föräldrarna blev kontaktade av mig istället för av skolan för att 
tillfrågas för intervju. På så sätt ville jag säkerställa att föräldrarna inte pga. sin relation med skolan 
tackade ja eller nej till medverkan. Det var viktigt att poängtera att jag inte på något sätt är 
sammankopplad med skolan utan är fristående forskare. Av den anledningen var det av betydelse att 
åtgärdsprogrammen inte var avidentifierade eftersom jag behövde namnen för att kunna kontakta 
föräldrar för intervju.  

Brevet till föräldrarna var tryckt på Högskolan Dalarnas brevpapper och skickades i högskolans 
kuvert för att undvika att undersökningen och forskaren (jag) kopplades till skolorna. Både i brevet 
och i samtalet över telefon poängterades frivilligheten i deltagandet samt att de när som helst kunde 
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avböja fortsatt medverkan utan att ange skäl. En reservation måste göras angående de föräldrar som 
blev kontaktade av rektor för samtycke av utlämnande av åtgärdsprogram samt ev. intervju. Detta 
gjordes utan min kännedom och jag kan således inte garantera full frivillighet i dessa föräldrars 
medverkan. En av dessa deltog senare i föräldraintervjuerna. Föräldern har dock haft möjlighet att 
återigen ge samtycke eller att neka, den här gången direkt till mig.  

Konfidentialitetskravet står för att identitetsgivande uppgifter förvaras så att obehöriga inte 
kan ta del av dessa. Åtgärdsprogrammen var, som jag nämnt ovan, inte avidentifierade. Efter att 
föräldrar kontaktats avidentifierades alla åtgärdsprogram och sorterades efter nummer. Ingenstans i 
undersökningen kan man identifiera deltagare, skola eller kommun. För att inte riskera att någon i 
studien kan identifieras har jag valt att bortse från genusfrågor, något som annars varit intressant att 
studera i sammanhanget. Det hade varit intressant att sammankoppla de tre delstudierna genom att 
precisera vilken rektor som hör ihop med vilka åtgärdsprogram och föräldraintervjuer för att få en 
sammanhängande bild av förutsättningarna för och praktiken av samverkan. Av avidentifieringsskäl 
är detta inte möjligt. Istället får de tre delstudierna var för sig ge en bild av hur samverkan kan se ut.  

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innefattar att insamlade uppgifter om 
privatpersoner endast får nyttjas för forskningsändamålet. Samtliga insamlade uppgifter är endast för 
användning i denna studie.  

När man genomför en undersökning vars syfte är att studera föräldrars upplevelse av 
samverkan med skolan riskerar man att det framkommer kritik gentemot skolan och skolans 
personal. Mitt syfte är inte att kritisera skolans arbete med åtgärdsprogram, skolans 
samverkansarbete eller enskild personals insatser i arbetet med att stödja elever i behov av särskilt 
stöd. Strävan är att få en fördjupad förståelse av föräldrarnas upplevelser för att kunna utveckla 
skolans verksamhet och arbete för samverkan med föräldrarna. För skolan är det viktigt att kunna 
spegla sin verksamhet i ljuset av andra aktörers perspektiv. Därför är föräldrarnas uppfattningar och 
eventuell kritik något som förtjänar utrymme och bör tas på allvar eftersom det kan leda till en 
förbättrad samverkan.  
 

Analysförfarande 
När man arbetar med kvalitativa studier är det ofta praktiskt att göra löpande analyser. Denna aspekt 
skiljer kvalitativa studier från kvantitativa där man vanligen väntar med analysen tills allt material är 
insamlat (Patel & Davidson 2003). Fördelen med att göra en löpande analys under datainsamlingen 
är att det ger nya infallsvinklar och idéer om hur man kan gå vidare i studien. Som jag nämnde under 
”förförståelse” utgår jag ifrån att observationen av fakta inte kan skiljas från tolkningen av dem. 
Också i den skrivna presentationen av studien gör en löpande analys att det för läsaren kan vara 
lättare att följa ”den röda tråden” när analysen dispositionsmässigt finns invid resultatet, jämfört 
med om analysen återfinns först i slutet av uppsatsen. Analysförfarandet vid en fenomenografisk 
ansats brukar vara som följer:   

1. Bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 
2. att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna 
3. och kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier  
4. för att sedan studera den underliggande strukturen i kategorisystemet (Patel & Davidson 

2003). 
 
Vid dokumentanalysen har åtgärdsprogrammen sorterats efter elev och skola. Därefter har texten 
studerats upprepade gånger för att se eventuella mönster. Dessa ordnades sedan in i kategorier. 
Kategorierna jämfördes därefter inbördes för att finna likheter och skillnader. Anteckningarna från 
intervjuerna med rektorerna behandlades på samma sätt.  

Vid föräldraintervjuerna lyssnades intervjuinspelningarna igenom upprepade gånger för att lära 
känna materialet. Efter det genomfördes en viss transkribering, inte en fullständig. Motivet är den tid 
som går åt till att transkribera fem timmars intervjuer. Istället transkriberades valda delar av intervjun 
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efter flera genomlyssningar. Sedan studerades materialet för att uppmärksamma likheter och 
skillnader som kategoriseras i beskrivningskategorier. Dessa studeras sedan för att se strukturen 
bakom kategorierna.  
 

Validitet och reliabilitet 
En studies tillförlitlighet rör dess validitet, medan reliabiliteten står för mätnoggrannheten. Båda 
dessa är svåra att diskutera vid kvalitativa intervjuer eftersom respondenternas beskrivningar och 
tolkningar står i fokus. När det gäller en studies reliabilitet ställs ofta frågan om en annan forskare 
som undersöker samma data skulle komma fram till samma resultat. Marton menar att man då utgår 
ifrån en syn där man strävar efter mätbara, kvantifierbara, resultat. Han skriver:  
 

The analysis is, however, not a measurement but a discovery procedure. Finding out the 
different ways in which a phenomenon can be experienced is as much a discovery as the 
finding of some new plants on a distant island (Marton i Husén & Neville Poslethwaite 
1994:4424-4429).  

 
Alexandersson (1994) skriver att validiteten och reliabiliteten i fenomenografiska studier handlar om 
i vilken mån de olika beskrivningskategorierna representerar uppfattningar och om forskaren har 
gjort en riktig tolkning av intervjumaterialet. För att en studie ska ha hög validitet krävs att en annan 
person förstår det mönster som resultatet visar på. Validiteten inom de kvalitativa studierna utgår 
från att alla som tar del av undersökningen ska kunna diskutera resultaten. Genom att återge citat ur 
intervjumaterialet kan forskaren stödja och ge belägg för sitt val av beskrivningskategorier. Läsaren 
har då möjlighet att följa forskarens beslut och värdera dessa. Viktigt är att det finns en 
samstämmighet gällande den här studiens resultat och andra liknande undersökningar.  
 

Källkritik 
Åtgärdsprogram är ett dokument som vanligtvis upprättas vid ett möte mellan flera inblandade 
personer. Samtalet som föregår upprättandet av åtgärdsprogrammet tolkas och dokumenteras av 
någon, i den här studien oftast ansvarig pedagog. Eftersom jag inte har studerat samtalen vid 
upprättande av åtgärdsprogram, utan endast det skrivna dokumentet kan jag inte med full säkerhet 
veta att det som står i dokumentet är vad som avtalats vid mötet. Det är dock rimligt att anta att så 
är fallet. Underskrifterna från mötesdeltagarna och den som upprättat åtgärdsprogrammet ger en 
viss utfästelse att texten återspeglar samtalet. Åtgärdsprogrammen är i vissa fall otydliga och 
information saknas t ex. gällande deltagare. Därför har jag i dokumentanalysen valt att specifikt 
undersöka föräldrarnas samverkan som den syns i åtgärdsprogrammets text.  

I intervjustudien med rektorer efterfrågas dels rektorernas egna uppfattningar om fenomenet 
samverkan, men även hur organisationen de är ledare för – skolan – arbetar med samverkan vid 
åtgärdsprogram. Det är rimligt att anta att rektorerna har en förtrogenhet med verksamheten de 
själva leder. Däremot är det inte lika säkert att de kan svara för hur enskilda personer i verksamheten 
väljer att praktisera vad ledningen stipulerat. Med anledning av detta är frågorna till största del 
inriktade på rektors roll vid åtgärdsprogram och rektors uppfattningar om samverkan med föräldrar.  

I föräldraintervjuerna studeras föräldrarnas uppfattningar om fenomenet samverkan. Givetvis 
kommer föräldrarnas, såväl som rektorernas, subjektivitet att påverka vilken information de delger 
mig, likaväl som att min förförståelse kommer att påverka vilka tolkningar jag gör av resultatet.  
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3 Bakgrund 
I det här kapitlet beskrivs de faktorer som bildar bakgrund till studien. Inledningsvis görs en 
genomgång av vad styrdokumenten har att säga om samverkan, en kort historik över 
åtgärdsprogram, samt hur de allmänna råden för arbete med åtgärdsprogram (Skolverket 2008a) 
behandlar föräldrasamverkan. Därefter följer en översikt av aktuell forskning som är väsentlig för 
studien. Avslutningsvis beskrivs den undersökta kommunen.  
 
 
Styrdokument gällande samverkan och åtgärdsprogram 
 
I det här avsnittet görs en sammanfattning av vad läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
(Lpo94), skollagen samt vad lärarens yrkesetiska principer säger om samverkan mellan skola och 
hem. Därefter görs en kort historik över åtgärdsprogram i Sverige samt en presentation av 
Skolverkets allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram (2008a). 

 

Samverkan i skollag och Lpo94 
I skollagen står det att ”utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete 
med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar” (1 kap. 2§).  

I Lpo94 omnämns skolans samarbete med hemmen vid ett flertal tillfällen. Inledningsvis talar 
man om skolans uppdrag att klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav 
skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Redan här, 
under skolans värdegrund och uppdrag, lyfts föräldrarnas rätt till inflytande fram. Man menar att den 
enskilda skolans tydlighet i fråga om innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och 
vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Skolan och föräldrarna är gemensamt ansvariga för 
elevernas skolgång och för att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande (Lpo94, 
kap. 2.4).  

I läroplanen talar man om skolans fostransuppdrag som ska ske i samarbete med hemmen. 
Skolan skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 
Man poängterar att ansvaret för barnens fostran och utveckling ligger på hemmet. Dock ska skolan 
genom detta samarbete mellan skola och hem vara ett stöd för familjerna i deras ansvar. 
Formuleringarna om samarbete vid fostran återkommer i kapitel 2.1 (Normer och värden) där man 
fastställer att grunden för samarbetet ska vara skolans normer och regler som läraren ska klargöra för 
hemmen. Lärarens ansvar gällande samverkan är dels, som vi såg ovan, att informera föräldrar om 
skolans normer, dels att fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling. Informationen kan ges både muntligt och skriftligt.  Läraren är också skyldig att 
hålla sig informerad om elevens personliga situation. Man slår också fast att det är utifrån 
föräldrarnas önskemål som läraren ska informera om studieresultat etc. (Lpo94, kap. 2.4).  

Rektor är den som är ansvarig för hela skolans resultat. Det innebär att rektor ytterst är 
ansvarig för att kontakt upprättas mellan skola och hem om det uppstår problem eller svårigheter för 
eleven i skolan. Rektors ansvar är även ett utvecklingsansvar för samarbetet mellan skola och hem 
och att föräldrar får information om skolans mål och sätt att arbeta (Lpo94, kap 2.8). Däremot är alla 
som arbetar i skolan enligt läroplanen skyldiga att uppmärksamma och hjälpa elever i behov av 
särskilt stöd (Lpo94, kap. 2.2).  
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Samverkan i yrkesetik 
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har antagit yrkesetiska principer som ”beskriver vilka 
attityder samt vilket ansvar och förhållningssätt som läraryrket förutsätter”. Principen kring 
samverkan är formulerad så här: 
 

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning verka för att upprätthålla förtroendefulla 
relationer med eleverna och med deras föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras 
synpunkter (Lärares yrkesetik, publicerad i Lärarens Handbok 2008:193).  

 
Även om Lärares yrkesetik inte är ett styrdokument instiftat av styrande församlingar är det principer 
som av många anses som grundläggande för pedagoger. 
 

Åtgärdsprogram – kort historik 
Åtgärdsprogram har funnits som begrepp sedan 1976 då riksdagen beslutade att sådana skulle 
upprättas inom grundskolan då behov förelåg. Första gången begreppet åtgärdsprogram användes 
var i utredningen om Skolans Inre Arbete, SIA-utredningen (SOU 1974:53). Syftet med att använda 
ett nytt begrepp var att komma ifrån de undervisnings- eller träningsprogram som tidigare använts 
som enbart fokuserade på individens träning av färdigheter. Målet med dessa program var att ”bota” 
individen så att denne kunde följa den reguljära undervisningen utan att den på något sätt behövde 
förändras. SIA-utredningen föreslog istället att det var just skolans verksamhet som skulle åtgärdas 
och utvecklas. Stödet till individen skulle ta sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv. Man talade även 
om att elev och föräldrar skulle ha en aktiv roll i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. I Läroplan för 
grundskolan 1980, Lgr 80, beskrivs åtgärdsprogram. Där talar man om att syftet med 
åtgärdsprogram i första hand är att påverka elevens förutsättningar i skolan (Skolverket 2001a). 

Under 1980- och 1990-talen utvecklades arbetet med åtgärdsprogram och i förarbetet till Lpo 
94 kom kravet att de skulle vara väldokumenterade (Skolverket 2001a). År 1994 fick svenska skolan 
ny läroplan (Lpo 94), ändringar i skollagen, nya kursplaner samt ny grundskoleförordning. Rektor 
fick ansvar för att åtgärdsprogram upprättas och att de elever som är i behov av specialpedagogiska 
insatser får särskilt stöd. År 2001 kom kravet på att alla skolformer utom förskola och 
vuxenutbildning ska utarbeta skriftliga åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (SFS 
2000:1108). Skolverket gav samma år ut skriften Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram 
(2001a). Där poängteras samtal mellan skolans personal, föräldrar och elev för att därigenom skapa 
förståelse för elevens situation. I linje med detta skärptes skollagen när det gäller riktlinjerna för 
åtgärdsprogram genom ett tillägg. I lagtexten preciseras skolans ansvar och här betonas att någon 
form av utredning bör föregå utarbetandet av åtgärdsprogram, samt att åtgärdsprogrammet skall 
följas av utvärdering och uppföljning. Elevens och föräldrars inflytande har stärkts genom att det här 
slås fast att de ska ha möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.  

De förordningar som idag gäller för åtgärdsprogram återfinns i Skollagen (4 kap. § 1) samt 
grundskoleförordningen (5 kap. § 4). Där föreskrivs att särskilt stöd ska ges till de barn och elever 
som behöver det. Ett åtgärdsprogram skall enligt grundskoleförordningen (5 kap. § 1) utarbetas av 
berörd personal i samråd med den elev som behöver särskilda stödåtgärder och elevens 
vårdnadshavare.  
 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på 
annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till 
att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till 
att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de 
ska tillgodoses, samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och elevens 
vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas (5 kap. 1 §, 
tredje och fjärde stycket grundskoleförordningen). 
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År 2008 gav Skolverket ut Allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram (2008a). I inledningen nämns i 
huvudsak tre skäl till varför de allmänna råden ges ut. Skälen är att skolor har visat sig ha svårigheter 
med att genomföra de utredningar som ska ligga till grund för åtgärdsprogram; att 
åtgärdsprogrammen alltför ofta utgår från eleven som bärare av problem samt att det är uppenbart 
att när skolor utarbetat åtgärdsprogram i nära dialog med eleven och föräldrarna har resultatet blivit 
bättre än när dialogen uteblivit. De allmänna råden betonar därför elevers och förälders rätt till 
delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram. 
 

 

Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram 
De allmänna råden (Skolverket 2008a) är rekommendationer för hur skolans författningar kan 
tillämpas. De anger hur man kan eller bör handla för att främja en enhetlig rättstillämpning. 
Skolverket skriver att råden bör följas såvida skolan inte kan visa att den uppfyller bestämmelserna 
på annat sätt. Skolverket beskriver arbetet med åtgärdsprogram som en process: att uppmärksamma, 
att utreda, att dokumentera, att åtgärda samt att följa upp och utvärdera. Nedan följer en 
sammanfattning av Skolverkets allmänna råd med betoning på det som skrivs om hem och förälder 
samt samverkan. 

Uppmärksamma 
Råden anger att åtgärdsprogram skall utarbetas för varje elev som är i behov av särskilt stöd. 
Åtgärdsprogram kan man skriva av olika anledningar men de är ofta relaterade till att en elev riskerar 
att inte nå kunskapsmålen i ett eller flera ämnen. När så är fallet är rektor skyldig att se till att ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Det kan vara både lärare, elev eller förälder som initierar upprättande av 
ett åtgärdsprogram. Skolverket betonar vikten av att skolan tidigt uppmärksammar tecken på att en 
elev är i behov av särskilt stöd samt att elevens föräldrar tidigt kontaktas för att få information om 
att deras barn kan vara i behov av särskilt stöd.  

Utreda 
När man har uppmärksammat att en elev är i behov av särskilt stöd har skolan också ansvar för att 
en utredning görs som bör föregå utarbetandet av åtgärdsprogrammet. En utredning om behov av 
särskilt stöd består av två steg, först en kartläggning av hur problemet ter sig och därefter en 
diskussion som leder till slutsatser om tänkbara orsaker och behov. Utredningen kallas ibland för 
pedagogisk kartläggning. Precis som att föräldrarna tidigt ska få information om att deras barn är i 
behov av särskilt stöd betonar Skolverket att skolan skyndsamt ska söka samverkan med både elev 
och föräldrar när en utredning inleds. Anledningen är att eleven och föräldern kan tillföra sina 
särskilda erfarenheter av problemet som därför bör tas tillvara tidigt vid kartläggningen (2008a).  

Skolan skall vid behov anlita extern kompetens t ex Habilitering eller Skolhälsovård. Skolverket 
poängterar dock att skolan aldrig får lägga för stor vikt vid en diagnos för att utforma åtgärder och 
stöd.  

Utarbeta 
Utarbetandet av åtgärdsprogrammet ska även det ske i samverkan mellan skolans personal och 
eleven och dess föräldrar. Avsikten är att stärka elevens och föräldrarnas delaktighet. 
Åtgärdsprogrammet ska grunda sig på den genomförda kartläggningen men hållas skild ifrån 
densamma. Ett åtgärdsprogram ska beskriva elevens behov, fastställa vad man vill uppnå på kort och 
lång sikt kopplat till läroplanernas och kursplanernas mål. Åtgärderna skolan avser vidta ska 
beskrivas, en ansvarsfördelning ska göras och åtgärderna ska bygga på positiva förväntningar på 
eleven. Stödåtgärderna ska till största del ligga på skolan och inte på föräldrarna. Skolverket skriver 
att skolor ibland har lagt ett alltför stort ansvar för stödåtgärderna på eleven och elevens förälder. 
Man betonar att fokus måste ligga på de åtgärder skolan har ansvar för. Föräldrarnas delaktighet har 
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enligt Skolverket visat sig ha stor betydelse för utfallet av åtgärderna. Man konstaterar att när man i 
dialog med hemmet gör problemformulering och val av insatser når man bättre resultat. Samtidigt 
visar Skolverket på skolans ansvar även om inte samarbetet med föräldrarna fungerar. 
 

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 rektor 
ett ansvar för att åtgärder sätts in (2008a:16).  

 
När det gäller utformningen av åtgärdsprogrammet - mall - rekommenderar en enhetlig utformning i 
skola eller kommun. Man menar att det underlättar programmets funktion som informationsbärare. 
Skolverket betonar också att det klart ska stå vem som ansvarar för vad, när det skrevs, vilka som 
deltagit i utarbetandet av programmet. Skolverket uttalar sig om bruket att i åtgärdsprogram använda 
sig av underskrifter för både skola, elev och förälder och slår fast att det inte är något krav. 

Följa upp och utvärdera 
När man har utarbetat åtgärderna tillsammans poängterar Skolverket att åtgärdsprogrammet tydligt 
ska visa hur åtgärderna ska följas upp samt hur och när de ska utvärderas. Man markerar även att 
skolan ska ta reda på om åtgärderna motsvarar elevens behov och att detta ska göras i nära 
samarbete med föräldrarna och eleven själv. Skolan uppmanas att inte ha en på förhand bestämd 
uppfattning om hur stödet har fungerat. Man skriver att elever och förälder självfallet gör egna 
bedömningar och dessas erfarenheter av hur stödet har fungerat ska tas till vara av skolan. Rutiner 
och ansvarsfördelning poängteras. Skolan är ålagd att så snart som möjligt och regelbundet följa upp 
att åtgärder i åtgärdsprogrammet genomförs. Om åtgärderna visar sig inte fungera ska skolan besluta 
om ytterligare utredningar.  
 

Sammanfattning av samverkan och åtgärdsprogram i styrdokument 
Styrdokumenten betonar samverkan mellan skola och hem. Skolverket understryker föräldrarnas 
viktiga roll i arbetet med åtgärdsprogram vid åtskilliga tillfällen. Bland annat anger man att 
föräldrarna tidigt ska få information om att skolan tror att barnet kan vara i behov av särskilt stöd 
och att skolan söker samverkan med föräldrarna när en utredning inleds. Även själva utarbetandet av 
åtgärdsprogrammet ska ske i samverkan mellan hem och skola. På så vis vill man säkerställa 
föräldrarnas delaktighet som i studier har visat sig ha betydelse för utfallet av åtgärderna. Samtidigt 
ska stödåtgärderna till största del ligga på skolan och inte på föräldrarna. Uppföljande utredning om 
huruvida åtgärderna motsvarar elevens behov ska göras i nära samarbete med föräldrarna. Skolan 
uppmanas att inte ha en på förhand bestämd uppfattning och att föräldrarnas egna bedömningar och 
erfarenheter ska tas till vara. 
 
 
Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet presenteras aktuell forskning över samverkan mellan skola och hem. Jag gör på 
intet sätt anspråk på att göra en heltäckande översikt över forskning relaterat till föräldrar och skola. 
Tonvikten ligger på samverkan vid åtgärdsprogram, men även forskning som är applicerbar på 
samverkan vid åtgärdsprogram presenteras. I det sammanhanget presenteras bland annat forskning 
om språk och makt. För att få en förståelse för föräldrars förutsättningar för samverkan presenteras 
även forskning om föräldraskap i relation till förskola och skola. En strävan har varit att presentera 
så aktuell forskning som möjligt.  
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Föräldraskap 
I sin avhandling, Delad vårdnad, om mötet mellan föräldrar och förskolan skriver Christina Gars 
(2002) om ett förändrat föräldraskap. Hennes studier av texter från 1930-tal till 1970-tal visar att 
föräldraskapet alltmer integrerats i den officiella välfärden. Hon visar på att samhällets uppfattning 
om föräldrar förändrats över tid. Tidigare ansåg man att föräldrar behöver utbildas för att få en mer 
professionell hållning gentemot barnen. Den uppfattningen förändrades sedan till att hemmets och 
moderns kompetens ifrågasattes när det gäller att ge barnen tillräcklig stimulans och en god uppväxt. 
Ståndpunkten att det inte är förenligt med ett gott föräldraskap att lämna barnen på daghem 
ändrades till att man som förälder idag snarare blir ifrågasatt om man inte har sitt barn i förskolan.  

Gars menar att föräldrar och personal i mötet mellan hem och förskola representerar något 
mer än sig själva. De personliga relationerna får en underordnad funktion till förmån för förändring 
och ideologiska strömmar. Precis som i grundskolan har samarbetet mellan hem och förskola 
officiella mål. Föräldraskapet delas mellan samhälle och förvärvsarbetande föräldrar. Föräldrars 
värderingar och ideal möter professionellas uppfattningar. Förutsättningarna för den delade 
vårdnaden påverkas i högsta grad av politiska beslut, men även ideologiska strömningar i samhället, 
läget på arbetsmarknaden, utvecklingen på arbetsmarknaden, hur stor barngruppen är, vilken 
utbildning personalen har etc. Genomförandet av den delade vårdnaden faller på föräldrar och 
förskollärare. De måste hantera och fördela den gemensamma uppgiften att ta hand om barnen: 
 

Det innebär att de i sina vardagliga möten handskas med djupt engagerande företeelser som 
rör föreställningar om barns bästa och innebörden i föräldraskap (Gars 2002:185). 

 
Att vara förälder idag är inte enbart en privat angelägenhet. Familjen har blivit offentlig. Åsa 
Bartholdsson skriver i sin avhandling Med facit i hand (2007) att familjen genom barnet möter 
institutionens normer och krav på ordning. Föräldrar möter professionella barnexperter inom både 
omsorg, skola och skolhälsovård vilket kan bidra till ökade krav på föräldrar och risk att enligt de 
professionella göra fel i barnuppfostran. Hon skriver om fenomenet i skolan som handlar om att ”att 
se barnet” – seendet. Bartholdsson problematiserar skolans ”seende” utifrån Foucault. Foucault talar 
om den disciplinära makten som tvingar den som underkastar sig denna att vara synliga. Den 
underordnade parten synliggörs inför maktutövarens blick. Som exempel nämner Bartholdsson hur 
lärare i studien ansåg det för självklart att man behövde ha information om elevers hemförhållanden. 
Motiveringen var att detta kunde påverka elevernas skolprestationer och uppträdande. 
Informationen hjälpte lärarna till rätt ”seende”. Även i de fall där lärarna inte hade någon 
information om besvärliga hemförhållanden spekulerade lärarna ändå genom ”seendet” om hur det 
kanske ändå var ställt hemma. Genom seendet av barnet blir föräldraskapet föremål för granskning 
och värdering av en ”osynlig” betraktare vars bedömning aldrig blir helt tillgänglig.  
 

Föräldraskap innebär både ett individualiserat livsprojekt och samtidigt en offentlig 
angelägenhet då det bedöms utifrån barnets uppträdande i samhället, utanför familjen 
(Bartholdsson 2007:110). 

 
I samband med till exempel utvecklingssamtal presenteras lärarens seende för föräldrarna. Då 
riskerar lärarens seende av barnet att ifrågasättas av föräldrarna. Bartholdsson visar på en maktkamp 
(jfr Andersson 2003 nedan) där lärare som professionell konkurrerar med föräldrar om 
tolkningsföreträde om hur problemdefinitionen ska se ut.  
 

[…] en kamp om vetande och vem som har mandat att definiera vilka beteenden som är 
uttryck för problem och var deras orsaker ska sökas (Bartholdsson 2007:112). 

 
Trots kampen betonar Bartholdsson att strävan efter konsensus och samsyn är förhärskande. Hon 
menar att etablerandet av konsensus och gemensamma problemdefinitioner och lösningar är det sätt 
varpå kontroll utövas mest effektivt och det sätt man kan undvika obehag. I Bartholdssons studie 



 20 

ligger ansvaret för detta på de som befinner sig i underordnad position. Studien visade även hur 
lärarna upplevde en oro inför mötet med föräldrarna som inte handlade om beredskap att ändra på 
problemdefinitionerna utan en oro om att konfronteras med föräldrars alternativa tolkningar om vad 
som brister. Bartholdsson beskriver hur föräldrars ifrågasättande och kritik av lärare kan upplevas 
som smutskastning och ett uttryck för ett rådande samhällsklimat som innebär brist på respekt för 
lärare.  
 

Samhällsinstitutionen skolan talar här till föräldern och samtalet handlar om föräldraskapets 
önskvärda form, innehåll och mål. (Bartholdsson 2007:116).  

 
Lärarna i studien hade som utgångspunkt att föräldrar inte tar ansvar eller stöttar sina barn och att 
det var skolans uppgift att informera föräldrarna om deras uppgift. Härigenom tar skolan på sig det 
övergripande ansvaret för barnets fostran (Bartholdsson 2007). 

Inga Andersson (2003) har i intervjuer undersökt föräldrars positiva respektive negativa 
upplevelser av mötet med skolan. Hon menar att många föräldrar upplever att ansvaret för att 
barnen ska ha det bra i skolan ligger på dem. Dessutom menar föräldrarna i studien att barnens 
skolsvårigheter påverkat familjen negativt. När det gäller föräldrar med negativa erfarenheter av 
mötet med skolan har alla föräldrar, utom en, starka upplevelser av att man inte blivit lyssnad på från 
skolans håll. Många av dem är besvikna över det ringa stöd deras barn fått i skolan. Kampen har 
handlat om vems sanning som gäller: lärarnas eller föräldrarnas. Flera föräldrar har beskrivit 
maktlöshet och uppgivenhet, då man inte lyssnat på deras krav och då de inte varit delaktiga i beslut 
och åtgärder kring barnen (Andersson 2003). Grundläggande menar föräldrarna att det är dålig 
kommunikation som är anledningen. Föräldrarna önskar mer, oftare, tidig och tydlig information om 
hur deras barn mår, läxor och skolarbete. Föräldrarna upplevde att allt initiativ till information eller 
samarbete med skolan kom från dem. 

I Samverkan för barn som behöver tar Andersson (1999) upp lärarnas egna svårigheter med att 
samarbeta med föräldrar. Genom en intervjuundersökning konstaterar Andersson att lärarna 
upplever samarbete med föräldrar som mycket svårt, framförallt föräldrar till barn med 
skolsvårigheter. I undersökningen fick lärare berätta vilka slags föräldrar som det var svårast att 
samarbeta med. Lärarna listar föräldrar som av olika anledningar är försvarsinställda eller misstror 
skolan, föräldrar som saknar självtillit, har utagerande barn eller andra värderingar än skolan som 
svåra att samarbeta med. Lärarna ställde sig frågor som: Hur ska man kunna informera utan att 
anklaga och utan att såra?  

 

Principer för relationen mellan föräldrar och skola 
Forskaren Lars Erikson skriver i sin avhandling Föräldrar och skola (2004) om fyra olika modeller 
(principer) för relationen mellan föräldrar och skola. De ger en förståelse för hur begrepp som 
”föräldrainflytande” och ”samarbete” har fått olika innebörder. Den första kallas för isärhållandets 
modell. Den är motiverad utifrån ett jämlikhetstänkande – att alla barn ska ha lika möjligheter, oavsett 
föräldrarnas utbildningsbakgrund. Den grundar sig också på att lärare är fackmän, professionella. 
Ytterligare en annan komponent har med integritet att göra. Skolan och hemmet är två olika sfärer 
och bör hållas åtskilda.  
 

Isärhållandets princip utgår från olika typer av skillnader mellan hem och skola och mellan 
föräldrar och lärare. I den diskussion som historiskt tagit form utifrån denna princip kan 
man spåra en argumentation som går ut på att just upprätthålla och bevara dessa skillnader. 
(Erikson 2008:31) 

 
Denna modell har fått ge vika för partnerskapsmodellen, där föräldrars stöd i barnets skolarbete får en 
stor plats. Här betonas likheten med hemmet och skolan med utgångspunkt i ett gemensamt 
ansvarstagande och omsorg om elevers lärande och utveckling. Den så kallade Coleman-rapporten 
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från år 1966 och den engelska motsvarigheten, Plowden-rapporten från år 1967, bidrog starkt till att 
påvisa hemmiljöns starka betydelse för barnens framgång i skolan. Den slutsatsen påverkade 
skolpolitiken genom att ett kompensatoriskt jämlikhetstänkande tog form som ett ideal för 
reformpolitiken. Den tredje modellen är brukarinflytandemodellen och bygger på en 
deltagardemokratisk idé om att låta föräldrar medverka i rådgivande eller beslutande organ. Den kan 
sägas vara kopplad till en politisk strävan att få utökad legitimitet för politiska beslut. Den fjärde 
modellen är valfrihetsmodellen, som vilar på idén om den enskilda förälderns rätt att själv bestämma 
över sitt barns utbildning. Det är framför allt isärhållandets- och partnerskapsmodellen som idag 
befinner sig i ett spänningsfält med varandra och båda modellerna kan finnas inom en och samma 
skola. Erikson menar att reformer och försöksverksamheter under 1990-talet har gjort föräldrar mer 
ansvariga både för skolan och delvis inför skolan. Samtidigt har de professionella i allt högre grad 
gjorts ansvariga inför föräldrarna (Eriksson 2004). 
 

Denna accountabilityrörelse har lett till en utveckling mot ett större ansvarsutkrävande, 
ökade förväntningar på att både professionella och föräldrar ”ska göra rätt för sig” (Nilsson 
2008:30) 
 

Erikson (2004) tar också upp att den svenska pedagogiska forskningen antagit perspektiv som 
bygger på isärhållandets princip i den meningen att man överhuvudtaget inte problematiserat 
föräldrarnas roll i förhållande till skolan. Erikson skriver om nyare forskning där man börjat 
problematisera och ifrågasätta egenskapsorienterade föreställningar dvs.: 
 

[…] att föräldrar ”tillhör” en social kategori, ”bär på” en identitet, eller ”har” ett specifikt 
(socialt) kapital/habitus. (Erikson 2004:354)  

 
Istället lyfter nyare forskning fram att mötet mellan föräldrar och skola snarare handlar om 
sammanhangsbestämda, tillfälliga ”positioneringar” och ”identitetskonstruktioner”. Erikson (2004) 
refererar till en undersökning där det visat sig att föräldrar, oavsett klasstillhörighet, som frivilligt 
deltagit i olika aktiviteter i skolan eller engagerat sig i sina barns utbildning har fått en viss 
pedagogisk orientering vilket skulle kunna ge relevans till begrepp som pedagogiskt kapital eller 
pedagogiskt habitus (se rubriken ”habitus och kapital” nedan). 
 

Samverkan och samarbete 
I Läroplanen (Lpo94) används såväl begreppet samarbete som samverkan när man nämner 
kontakten mellan skola och föräldrar. Andersson (2004) menar att man där använder begreppen 
synonymt. Hon anser att forskarnas åsikter går isär gällande vilket begrepp som är övergripande. 
Andersson ser samverkan som ett något otydligare, mer generellt begrepp medan hon definierar 
samarbete som:  

 
Att man arbetar tillsammans, samordnar sina arbetsuppgifter, klargör ansvar, roller och 
gränser och vars och ens personliga mål. En förutsättning för ett bra samarbete är att den 
egna rollen och funktionen är klar. Väl avvägda, tydliga roller ger både struktur och trygghet, 
då kan man både ta emot och ge själv, dvs. samarbeta (Andersson 2004:39).  
 

Roger Säljö (2000) och Andersson (2004) talar om det gemensamma målet. Säljö menar att det är det 
medvetna målet, strävan, som gör att samverkan inom skolan är mer kraftfullt än till exempel 
samarbete. Vi samarbetar inte bara utan vi verkar tillsammans för ett gemensamt syfte och mål. Ett 
gott samarbete är både komplicerat och skört. Arneberg (1995) diskuterar hur samarbete innebär 
och kräver både öppenhet och ifrågasättande, detta leder ofta till svårigheter. 
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Under 2008 kom Myndigheten för skolutveckling ut med en antologi under redaktion av Agneta 
Nilsson, Vi lämnar till skolan det käraste vi har – om samarbete med föräldrar, en relation som utmanar. 
Antologin är en del av regeringens uppdrag till myndigheten som formuleras som följer: 

 
[…] att genomföra insatser för att stödja och inspirera utvecklingen av både det vardagliga 
och det formaliserade inflytandet för föräldrar (Nilsson 2008:5). 

 
I antologin presenteras aktuell forskning kring samarbete mellan skola och hem. I inledningen 
beskriver redaktören föräldrasamarbetets enligt forskningen erkänt viktiga roll. 
 

Vi har således förflyttat frågan om föräldrar är viktiga för sina barns lärande och 
skolframgångar till frågan om hur skolpersonal och föräldrar tillsammans kan utveckla en 
relation och ett samarbete som gynnar barns och ungas lärande. (Nilsson 2008:6) 

 
Lars Erikson är en av artikelförfattarna. Han har genomfört en kartläggning där 2000 lärare i en 
enkät fick ge sin syn på föräldrasamarbete. Det framkom att det skiljer sig åt mellan lärare huruvida 
de ansåg att föräldrar skulle få ett utökat inflytande över elevers möjlighet att få extra stöd (2008b).  I 
en annan artikel i antologin ”Lärares förtroendeskapande föräldrakontakter – en kvalitativ studie i tre 
skolor” (Erikson 2008c) visar Erikson hur lärarna använde sig av olika handlingsstrategier för att 
skapa förtroende. För de första visade studien att föräldern positionerades som en intresserad och 
ansvarstagande förälder Det kan jämföras med Bartholdssons studie (2007) där lärarna i vissa fall 
antog att föräldrarna inte tar ansvar eller stöttar sina barn. I Eriksons studie kom lärarna överens 
med föräldrarna vilka ömsesidiga förväntningar man hade på varandra för att gagna barnens 
skolgång. Eriksons studie visar hur lärarna skapade rum för en öppen kommunikation mellan olika 
parter. Lärarna uppmuntrade till kontinuerliga, spontana och ”direkta samtal” mellan föräldrar, 
mellan elev och förälder och mellan förälder och lärare. Störst påverkan på förtroende mellan lärare 
och föräldrar skapas genom att läraren placerar barnet i centrum. Erikson visar att genom att 
signalera en genuin omsorg om barnet byggs ett förtroende. Erikson visar även att när barnet 
hamnar i svårigheter utmanas skolpersonalen i sitt förhållningssätt. Budskapet blir ofta att det är fel 
på barnet eller föräldrarna och skolledning med personal ställer inte tillräckligt med frågor kring den 
egna verksamheten eller den egna yrkesrollen (Eriksson 2008b).  
 

Delaktighet och måluppfyllelse 
Lisa Asp-Onsjö har i sin avhandling från år 2006 Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg studerat 
sambanden mellan elevers och föräldrars delaktighet och måluppfyllelse. Hennes studie visar att 
föräldrar och elever endast medverkar i begränsad omfattning i utarbetande av åtgärdsprogram, 
vilket överensstämmer med resultat från Skolverkets kartläggning av åtgärdsprogram (2003). Hon 
visar på att elevers och föräldrars delaktighet många gånger är svagt utvecklad. I Asp-Onsjös 
undersökning hade 52 procent av föräldrarna inte varit delaktiga i utarbetandet av åtgärdsprogram. 
Föräldrars delaktighet blir något lägre ju äldre eleven blir (Asp-Onsjö 2006). Föräldrars deltagande 
inskränker sig ofta till synpunkter och godkännande av ett relativt färdigt åtgärdsprogram. 
Synpunkterna handlar vanligen om kompletteringar av åtgärdsprogrammen, men sällan om 
ändringar (Skolverket 2008b). 

Asp-Onsjö konstaterar att föräldrars delaktighet har signifikant betydelse för måluppfyllelsen. 
Det är enligt hennes studie ovanligt att måluppfyllelse nås om inte föräldrar varit delaktiga (Asp-
Onsjö 2006). Även Skolverket har konstaterat samma sak. När en elev lämnar grundskolan utan 
fullständiga betyg är det vanligt att varken eleven eller elevens föräldrar varit delaktiga i framtagandet 
av åtgärdsprogram (Skolverket 2001b). Asp-Onsjös studie visar att ungefär var femte elev i den 
svenska skolan riskerar att inte nå skolans mål och att var fjärde elev som får särskilt stöd saknar 
åtgärdsprogram (2008).  
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Språk och makt 
Johan Hofvendahl har i sin avhandling Riskabla samtal (2006) studerat hur elevsamtal genomförs. 
Varje år genomförs ca 2,6 miljoner elevsamtal i grundskolan och gymnasieskolan sammantaget, 
möten som involverar ca 5,5 miljoner samtalsdeltagare. Hofvendahl är språkforskare och fokuserar 
därför på det språk som används. Syftet med avhandlingen är att studera hur dessa samtal 
genomförs. Han delar in samtalen mellan lärare, elev och förälder i tre delar: hur samtalen startas, 
hur man initierar tal om problem, samt hur samtalen avslutas. I samband med elevsamtalets 
avslutning visar studien att det är vanligt att eleverna och föräldrarna erbjuds möjligheten att lyfta 
sina egna frågor och funderingar. Hofvendahl skriver: 
 

Min gissning är att majoriteten av lärare – liksom människor i allmänhet som saknar 
utbildning i (och ett självbetraktande förhållningssätt till) att genomföra professionella samtal 
– sällan eller aldrig överväger sina samtal på en sådan ”mikronivå” som t.ex. hur (eller om) 
man erbjuder elev och/eller förälder möjlighet att lyfta övriga frågor (Hofvendahl 2006:220). 

 
En analys av lärarnas olika sätt att erbjuda möjlighet att förlänga samtalet visar emellertid att sådan 
möjlighet ofta är starkt begränsad, t.ex. beroende på frågeyttrandets form. Läraren riskerar genom att 
ge föräldrar och elev möjlighet att yttra sig att det ska framkomma kritik eller värderingar. 
Hofvendahls studier visar att det inte i ett enda fall förekom att lärarna förutsatte att föräldrarna 
hade något att tillägga. Erbjudandet om att säga något formulerades uteslutande som en fråga av 
slaget: Har ni något att tillägga? Om föräldrar har övriga frågor som de vill ta upp introduceras dessa 
ofta med en nej-inledning. Detta reducerar frågans angelägenhetsgrad och kan betraktas som ett 
uttryck för ”face-work”, dvs. ”Jag har en fråga, fast det gäller inte något jätteviktigt”. Hofvendahls 
studie visar även att föräldrar över huvud taget undviker att tala om problemet i fråga i konkreta 
termer. Istället kommer föräldrar med antydningar och refererar till ”det här andra som vi brukar 
diskutera”. 

Ingela Andreassons avhandling Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans 
elevdokumentation (2007) visar hur låg medvetenheten i skolan är om vilka konsekvenser olika 
formuleringar i dokumentationen kan få. Som analysverktyg har Andreasson, precis som 
Bartholdsson (2007) använt sig av Michel Foucaults tankegångar och begrepp när hon 
problematiserar relationen mellan samhälle, institution och individ. Andreasson har studerat hur 
elever i behov av särskilt stöd (idag 20 procent av grundskolans elever) beskrivs i vad hon kallar för 
elevplaner, dvs. åtgärdsprogram, IUP etc. Formuleringarna som skolan använder i elevplaner kan 
påverka elevernas identitetsbyggande. Hon menar att skolan som identitetsförmedlare måste ta sin 
roll på allvar i den skrivna elevdokumentationen. Formuleringar om elever kan leva kvar i skolan 
genom skolåren genom att elevens nya lärare övertar textformuleringarna från tidigare lärare. Med 
anledning av detta menar Andreasson att det vore önskvärt att skolan ibland är varsammare med 
orden. Allt värderande behöver inte skrivas ned, menar hon.  

Andreasson visar att elevplanerna utöver kunskapsmässiga och pedagogiska föreställningar 
även innehåller sociala och moraliska aspekter. Exempel på problembeskrivningar i avhandlingen 
handlar om elevers bristande kunskaper, olämpliga attityder, bristande förmågor, färdigheter och 
beteenden inom flera områden. Studien visar även hur skolan prioriterar elevernas sociala kompetens 
före kunskapsmässiga åtgärder. De mål som skrivs i elevplanerna är dels kunskapsmål och dels 
sociala fostransmål. Skolans sociala fostransmål skrivs i elevplanerna som förutsättningar för det 
kunskapsmässiga lärandet. Risken med det är att många elever förlorar tid när det gäller 
kunskapsutvecklingen för att skolan menar att fostransmålen är en förutsättning för det 
kunskapsmässiga lärandet.  

Samtal och konsensus 
Färsk forskning visar på dialogens betydelse för elevens möjlighet att nå skolans mål (Asp-Onsjö, 
2006; Skolverket 2008b). Asp-Onsjö tar upp samtalets tradition i svensk skolpolitik. Samtalet har till 
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uppgift att informera och skapa relationer. Skillnaden mellan samtal som sker mellan skolpersonal 
och föräldrar och vanliga samtal är att de är planerade och att man ämnar komma fram till en 
gemensam ståndpunkt eller samsyn. Det kan jämföras med Anderssons (2004) resonemang kring 
samverkan mellan hem och skola – att det inte sker spontant och att man har gemensamma mål för 
samverkan. Andersson problematiserar möjligheten att uppnå gemensamma mål med olika 
bakgrunder och därmed maktmöjligheter. Precis som Hofvendahl visar Asp-Onsjös studie att: 
 

Samtalen sker heller inte mellan jämbördiga parter utan det finns en hierarkisk struktur 
inbyggd: de är personliga men ändå institutionella till sin form. (Asp-Onsjö 2008:13).  

 
Ett åtgärdsprogram är vanligtvis ett dokument som sammanställs vid samtal mellan personal på 
skolan och föräldrar, ibland är även eleven med. Åtgärdsprogram kan därför ses som både ett samtal 
och ett dokument, en nedskriven text. Samtalet som leder fram till själva åtgärdsprogrammet ses 
som en del av processen (Asp-Onsjö 2008).  

Av Asp-Onsjös studie framgår att skolans behov får ett betydligt större inflytande än övriga 
aktörers, framförallt över hur problematiken definieras och hur de pedagogiska insatserna ska 
utformas. Samarbetet konstrueras genom språket och den som bäst behärskar språket har större 
möjlighet att påverka utformandet av åtgärdsprogram. Det framkommer även i hennes avhandling 
att de samtal som äger rum i samband med utarbetandet av ett åtgärdsprogram är av två skilda slag, 
inofficiella (back-stage) och officiella (front-stage) samtal. Detta innebar att skolans personal ofta 
kommit överens om avgörande beslut redan innan det officiella mötet ägt rum, något som fick 
negativa konsekvenser för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande. 

von Ahlefeld Nisser har i sin avhandling, Vad kommunikation vill säga. En iscensättande studie om 
specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal (2009), skrivit om en ny syn på specialpedagogens roll. 
Hon menar att specialpedagogen skulle kunna fungera som medlare mellan skola och hem. Hon 
menar att om specialpedagogen är väl insatt i kommunikativa och deliberativa samtal kan denne 
underlätta i samarbetet mellan skola och hem genom att specialpedagogen i beaktande av samtliga 
aktörers perspektiv kan formulera en minsta gemensam uppfattning att enas kring. Det deliberativa 
samtalet beskriver hon som: 
 

[…] att fråga sig vad man är oenig om, vilka alternativa beslut som kan fattas samt vilken 
procedur man kan ha för att fatta beslut […] Syftet med deliberativa samtal i pedagogiska 
sammanhang är att uppmärksamma ”samtalets betydelse för alla berörda” som en särskild 
aspekt på demokratin (von Ahlefeld Nisser 2009:27f). 

 
Hon menar att genom att specialpedagogen utgår från ett medvetet kommunikativt perspektiv kan 
denne medverka till att aktörerna vid mötet mellan skola och hem ges ökade möjligheter till 
delaktighet och inflytande. Delaktighet, menar von Ahlefeld Nisser, kräver mer än närvaro vid 
beslutsfattande.  
 

Det kräver bland annat allas rätt att kunna säga vad man vill, vilket i sin tur kräver situationer 
fria från makt och tvång (2009:227). 

 
von Ahlefeld Nisser tar också upp skolans förberedande samtal inför möte med hemmen. Hon 
frågar sig hur ofta skolan tar till vara möjligheten att samtala med elever och deras föräldrar i syfte att 
höra deras mening innan ett större möte med professionen.  von Ahlefeld Nisser menar att skolans 
praxis att handla strategiskt är ett sätt att ge uttryck för makt. Förskolans och skolans 
yrkesföreträdare utövar makt – oundvikligen – därför att de företräder en myndighet och har ett 
uppdrag att uppfylla. 

Av särskilt intresse för detta examensarbete är de villkor von Ahlefeld Nisser i sin studie visat 
som avgörande för kommunikativa, deliberativa samtal, i skolan. Bland annat menar hon att skolan 
måste vinnlägga sig att få till stånd en så jämlik talsituation som möjligt, att på förhand uttänkta 
strategier är förhandlingsbara, att gemensamma diskussioner kring lösningsförslag förs. Därtill menar 
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hon att argumentation och resonerande för och emot måste tillåtas samtidigt som deltagarna visar 
respekt och lyssnar på varandra. Det avslutande villkoret är att samtliga deltagare är uppriktiga mot 
varandra. von Ahlefeld Nisser ger även förslag på hur man i praktiken kan genomföra villkoren.   

Social bakgrund 
Giota och Lundborg (2007) visar att det finns ett samband mellan föräldrars utbildningsnivå och 
elevens studieresultat. Föräldrar med högre utbildning har större möjligheter att få inflytande över 
skolan och verka för att deras barn får rätt sorts stöd. De har också större möjligheter att hjälpa sina 
barn. Föräldrarnas sociala bakgrund och utbildningserfarenhet påverkar också hur förväntningarna 
ser ut, både ur lärarnas respektive föräldrarnas perspektiv, enligt en studie som Andersson (2004) 
refererar till. Studien visade på klara skillnader i känsla av delaktighet mellan föräldrar från 
arbetarklass respektive medelklass. Föräldrar ur medelklassen hade en större språklig förmåga och 
kunde ställa mer krav och föra en mer jämlik dialog med skolan. Utifrån resultaten i en egen studie 
kunde Andersson konstatera att de föräldrar som haft ett ”språkligt kapital”, har upplevt att lärarna 
har lyssnat på dem medan andra föräldrar inte har samma upplevelse. Resultatet tyder på att 
resurssvaga föräldrar har mindre makt att påverka sina barns skolsituation än resursstarka föräldrar. 

Habitus och kapital 
Som vi sett ovan nämner Andersson (2004) begreppet kapital i sin forskning, precis som Erikson 
(2004) som även använder habitus. Ribom (1993) utgår från habitus och utbildningskapital, när han i 
sin avhandling Föräldraperspektiv på skolan; en analys från två håll, visar på hur föräldrar tilldelar 
samarbetet med skolan olika mening. Genom en jämförande studie i Stocksund och Malmberget 
visade Ribom hur föräldrar tar olika mycket plats på klassmöten. Studien påvisar även en gemensam 
osäkerhet kring ansvarsfördelningen lärare och föräldrar emellan. Föräldrar med högre utbildning är 
mer välvilligt inställda till samarbete med skolan jämfört med föräldrar med låg utbildning. Denna 
skillnad förstärks högre upp i årskurserna. Ribom utgår från Bourdieu som använder kapital för att 
beskriva en resurs som man använder sig av för att positionera sig i ett fält. Kapital är vad de 
inblandade uppfattar som värdefullt i situationen. Ett av Bourdieus mest grundläggande begrepp – 
symboliskt kapital – visar på att vissa människor, titlar, examina, institutioner, etc. åtnjuter större 
aktning än andra.  

Språket spelar en stor roll för att nå symboliskt kapital och symbolisk kontroll (jfr Andersson 
2004 och Asp-Onsjö 2006). Språklig kompetens och korrekt terminologi innebär en möjlighet till 
dominans. Ribom (1993) lyfter fram Bourdieus utbildningskapital som en specifik form av kulturellt 
kapital gällande utbildningsnivå och examina. Socialt kapital är förbindelser – sociala nätverk i form 
av bekanta, vänner, släkt och familj. Habitusbegreppet är intimt förknippat med kapitalbegreppet. 
Habitus är de dispositioner nedlagda i kroppen som bestämmer hur människor tänker, handlar och 
orienterar sig. Habitus grundas redan vid våra första levnadserfarenheter och kan ändras under livet 
beroende på livssituationer. Habitus är dock trögrörligt.  Det är inte i första hand en medveten 
kognitiv process där det gäller att lära samhällets normer och strukturer.  Vi är inte ”bärare” av 
sociala normer och strukturer utan vi är dem.  

Ribom använder Bourdieus begrepp för att analysera mötet mellan föräldrar och skolan. Han 
beskriver det som att föräldrar med olika habitus och kapital träder i samarbetet med skolan in i en 
situation som har en viss struktur – vissa positioner är redan etablerade. Ribom menar, precis som 
Andersson (2004) att föräldrar utifrån skilda utgångslägen (habitus och kapital) har olika 
uppfattningar om och förväntningar på skolan. Beroende på om föräldrarnas habitus och kapital kan 
ses som räntabla i kontakterna med skolan har de möjlighet att konkurrera om vad som ska 
definieras som viktigt i mötet med skolan.  

Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskningsgenomgången har visat att flera forskare (Ribom, Andersson, Erikson m fl) använt sig av 
Bourdieus begrepp om Habitus och Kapital när de analyserar samverkan mellan föräldrar och lärare, 
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hem och skola. Språkets betydelse för samverkan lyfts fram i Hofvendahls, Andreassons och Asp-
Onsjös studie. Språket är i sin tur avhängigt av brukarnas bakgrund, kultur samt socioekonomiska 
ställning etc. Språket används i samtal och text som maktmedel, som ett sätt att få kapital och 
kontroll av både föräldrar och lärare. Både Anderssons, Bartholdssons, von Ahlefeld Nissers och 
Asp-Onsjös studie visar att föräldrar upplever en kamp i samverkan med skolan om 
tolkningsföreträde - vems sanning och definition ska råda? I samverkan ifrågasätts lärarnas och 
föräldrarnas seende av barnet. Gars visar hur hem och skola delar på vårdnaden och därför måste 
fördela den gemensamma uppgiften att ta hand om barnen. Hur den fördelningen ser ut beror till 
stor del på ideologiska strömningar i samhället, politiska beslut mm. Den just nu rådande modellen 
för samverkan mellan hem och skola befinner sig enligt Erikson någonstans mellan isärhållandets 
modell och partnerskapsmodellen. von Ahlefeld Nisser talar om en ny roll för specialpedagogen som 
den som ansvarar för kommunikativa samtal och därmed även garanterar inflytande för alla aktörer.  
 
 
Beskrivning av kommunen  
 
Skolorna jag har kontaktat ligger alla i samma kommun. Kommunen ligger i Mellansverige och har 
drygt 15 000 invånare. Kommunen består av landsbygd, några större samhällen och ett antal mindre 
samhällen. I kommunen finns tio grundskolor varav sex är låg- och mellanstadieskolor och fyra har 
låg-, mellan- och högstadium. Av dessa är en friskola.  

Under år 2008 genomförde skolinspektionen tillsyn i kommunen (av skäl som gäller 
avidentifiering kan inte källhänvisning ges). I tillsynsrapporten kommenteras kommunens 
”arbetsgång när problem uppstår” (se nedan). Därtill framkom kritik gällande kommunens arbete 
med åtgärdsprogram. Med utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram 
(2008a) framförs också synpunkter på att det läggs för många åtgärder på föräldrarna: 
  

Ibland lägger skolor ett alltför stort ansvar för stödåtgärderna på eleven eller elevens 
vårdnadshavare. Fokus måste ligga på de åtgärder skolan har ansvar för (Skolverket 
2008a:16). 

 
Efter skolinspektionens rapport har skolorna genomfört åtgärder för att åtgärda de brister som 
påpekats. Bland annat har en utbildningssatsning gjorts där specialpedagoger undervisat pedagoger i 
att skriva åtgärdsprogram.  
 

Arbetsgång när problem uppstår 
Kommunen har en antagen arbetsgång för elever i behov av särskilt stöd (se bilaga 5). Arbetsgången 
anger vad som ska göras i vilken ordning och vem som ansvarar. Utöver detta anges vilka som deltar 
i de olika fastställda mötena. Det första som händer efter att ett problem har uppstått är att den som 
uppmärksammat att en elev kan vara i behov av särskilt stöd kontaktar ansvarig pedagog som 
diskuterar ärendet i arbetslaget. Därefter tar ansvarig pedagog kontakt med föräldrar som kallas till 
ett möte som kallas för Elevvårdsmöte 1 (EVM1). EVM1 ska dokumenteras med tydliga mål och 
överenskomna insatser där ansvaret tydliggörs. Man uppmanas att tänka på individ-, grupp- och 
organisationsnivå. Dokumentationen av EVM1 görs med hjälp av en mall som i allt väsentligt 
överensstämmer med ett åtgärdsprogram.  

Efter överenskommen tid kallas föräldrar och elev till ett nytt möte med ansvarig pedagog där 
man följer upp vad som bestämts under EVM1. Detta möte kallas för Uppföljning EVM1. Om man 
är nöjd med resultatet gör man ett nytt dokument med nya mål eller så avslutas ärendet. 
Ärendegången anger att de flesta problem löses här. Om resultatet av EVM1 inte varit gott nog och 
problemen kvarstår genomförs ett möte kallat Förberedelse EVM2. Här deltar ansvarig pedagog, 
skolsköterska och ev. annan berörd personal. Arbetsgången anger att alla ska förbereda sig inför 
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mötet så att en pedagogisk kartläggning kan göras. I kommunen har man en mall för pedagogisk 
kartläggning antagen i december 2007. Mallen har dels karaktären av ”fylla i”, men är även en 
checklista med saker som kan vara relevanta att ta upp. Mallen har därtill ett avsnitt med saker man 
bör tänka på, ett slags utgångspunkter, vid en pedagogisk kartläggning. Man nämner att föräldrars 
erfarenheter kan ingå i den pedagogiska kartläggningen. Efter att kartläggningen har genomförts 
anger mallen att en analys bör ske. Mallens förslag till analys innehåller bland andra frågan: Vilken 
uppfattning har barn/elev och föräldrar?  

När den pedagogiska kartläggningen är genomförd kallas förälder, elev samt de som närvarat 
vid Förberedelse EVM2 (kartläggningen) till ett möte kallat för EVM2 ÅP, dvs. Elevvårdsmöte 2 - 
Åtgärdsprogram. Arbetsgången anger att man ska diskutera kartläggningen med elev och föräldrar 
och sedan upprätta åtgärdsprogram som även det görs enligt en mall. Efter att åtgärdsprogrammet 
har upprättas sker en uppföljning som kan leda till att nya mål sätts i ett nytt åtgärdsprogram eller ett 
beslut om att ärendet ska vidare till kommunens närteam om problem kvarstår. Det anges inte hur 
man ska veta om man ska skriva ett nytt åtgärdsprogram eller skicka ärendet vidare till närteamet. I 
närteamet ska områdets rektorer, specialpedagoger, kurator, skolsköterska samt skolpsykolog delta. 
Syftet med närteamet är att diskutera elevens behov av fortsatta åtgärder med den samlade 
kompetensen. Närteamet beslutar om fortsatta åtgärder, t ex ytterligare ett elevvårdsmöte, kontakt 
med habilitering, barn- och ungdomspsyk, läs- och skrivutredning etc.  

Enligt grundskoleförordningen är det rektors ansvar att utredning görs och åtgärdsprogram 
upprättas. Likaså är det enligt Skolverkets allmänna råd (2008a) av stor vikt att rektor alltid 
informeras när det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd. Enligt kommunens 
arbetsgång blir rektor inblandad först i Närteamet – när redan fem möten genomförts för att ge 
eleven särskilt stöd. Om kommunen har någon annan rutin för att informera rektor när det 
uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd framkommer inte i arbetsgången.  
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av de tre delstudierna. Det övergripande syftet med uppsatsen är 
att undersöka föräldrasamverkan i samband med åtgärdsprogram. Inledningsvis presenteras 
intervjuerna med rektorerna där förutsättningarna för samverkan studerats. Därefter kommer 
dokumentanalysen av åtgärdsprogram där resultatet visar var i åtgärdsprogrammet föräldrarna syns 
och på vilket sätt. Avslutningsvis i kapitlet sammanställs intervjuerna med föräldrar.  

Som jag skriver i metodavsnittet kommer analys av resultatet fortlöpande presenteras i texten. 
Som läsaren kommer att märka innehåller ”dokumentanalys” samt ”sammanställning av 
föräldraintervjuer” rikligt med citat som utgör grunden för tolkning och analys. Detta för att ge 
läsaren en möjlighet att själv tolka och dra slutsatser av resultatet.  
 
 
Sammanställning av intervjuer med rektorer 
 
Under detta avsnitt redovisas sammanställningen av intervjuerna med rektorerna för de skolor som 
ingår i studien, Björkskolan, Ekskolan, Granskolan, Almskolan och Lönnskolan (fingerade namn). I 
samband med att jag träffade rektorerna ställde jag några frågor kring skolans arbete med 
åtgärdsprogram. Rektorerna träffade jag en och en. Rektorernas svar är här indelade i kategorierna 
Rutiner för åtgärdsprogram med underkategorin Ansvarig pedagog ansvarar. Därefter Rektorns roll, samt 
Föräldrarnas roll. Den sistnämnda kategorin innehåller underkategorin Föräldrarnas underskrift.  
 

Rutiner vid åtgärdsprogram 
I intervjuerna framkom det att rektorerna hade funderingar runt tillämpningen av den antagna 
arbetsgången. Rektorn på Björkskolan berättar om hur rutinerna tagits fram och att de diskuterat om 
det dokument som skrivs vid första mötet, EVM1, ska kallas för åtgärdsprogram eller inte. Rektorn 
menar att den tid som går mellan EVM1, uppföljning av EVM1, förberedande EVM2 och EVM2 
åtgärdsprogram kan ses som onödigt förspillande av dyrbar tid när en elev är i behov av särskilt stöd. 
Rektorn anser att om behovet föreligger borde man kunna skriva åtgärdsprogram redan vid EVM1.   

Enligt ärendegången kontaktas föräldrar redan inför första elevvårdsmötet där elev, ansvarig 
pedagog och föräldrar deltar. Rektorn på Ekskolan menar att om man som skola är för sen i sitt 
agerande får ärendet för stora proportioner. Därför är det bra att föräldrarna kontaktas tidigt och får 
möjlighet att ge sin syn på situationen vid EVM1. Ibland kan det vara viktigt att ärendegången 
skyndas på eftersom man som förälder blir mer frustrerad ju längre tiden går och då blir det svårt att 
som skola göra föräldrarna lyhörda för de förslag till åtgärder som skolan ger. Ekskolans rektor 
menar också att ansvarig pedagog ofta tror sig ha bilden klar av vad eleven i behov av särskilt stöd 
behöver och att det ofta handlar om en extra resurs i klassrummet. Här vill rektorn poängtera vikten 
av att ta del av alla inblandades syn på situationen, lärare, övrig personal, föräldrar, rektor samt 
eleven själv. Därför är den pedagogiska kartläggningen som sker under förberedande EVM2 av 
största vikt. Rektorn lyfter fram specialpedagogens roll som den som ska bilda sig en översiktsbild 
genom att ställa frågor till alla inblandade för att sedan få fram vad eleven behöver.   

Ansvarig pedagog ansvarar 
Samtliga rektorer menar att ansvarig för att upprätta åtgärdsprogram är klassföreståndare (som också 
kallas för mentor eller ansvarig pedagog). Detta sker vanligen i samarbete med specialpedagogen som 
bistår i utformandet av åtgärder. Enligt skollagen är det otvetydigt så att det är rektorns ansvar att det 
utarbetas, dock är det inte preciserat vem som ska utarbeta dokumentet. Björkskolans rektor anser 
att specialpedagogerna nog har hjälpt till för bra. Rektorn menar att det är lärarnas uppgift: de ska 
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skriva åtgärdsprogram, men att kunskapen inte har funnits vilket gör att specialpedagogerna har varit 
de som har fått formulera åtgärdsprogrammen. Dock har en utbildningssatsning gjorts för pedagoger 
inom ett av kommunens rektorsområden efter skolinspektionens tillsyn föregående höst.  
 

Rektorns roll vid åtgärdsprogram 
Rektorerna tillfrågas om sin delaktighet och insyn i arbetet med åtgärdsprogram. Lönnskolans, 
Ekskolans och Granskolans rektorer berättar att det inte är rutin att rektorn deltar i samtal för 
upprättande av åtgärdsprogram. Det kan dock ske om det framkommit önskemål, till exempel från 
personalen, om rektorns deltagande. Det kan bero på att problemen kan vara av organisatorisk art, t 
ex klassindelning och därför hamnar på rektorns bord, säger rektorn för Ekskolan. 
Åtgärdsprogrammen förvaras hos rektor eller på expeditionen inlåsta i arkiv. Föräldrar får en kopia 
och Granskolans rektor hoppas att pedagogerna har ett eget exemplar att jobba utifrån.  

Intervjuerna av rektorer visar att rektorerna sällan, om ens någonsin, deltar i upprättandet av 
åtgärdsprogram, trots att de enligt skollagen (5 kap. 1 §, tredje och fjärde stycket 
grundskoleförordningen) är de som ansvarar för att en utredning sker och att åtgärdsprogram 
utarbetas. Det kan jämföras med Skolverkets kartläggning av åtgärdsprogram (2003) där rektorerna 
närvarade vid 30 % av mötena för upprättande av åtgärdsprogram. Det är givetvis fullt möjligt att 
rektorerna har god kännedom om eleverna som är i behov av särskilt stöd även om de inte deltar i 
utformandet av åtgärdsprogrammen. Som genomgången av kommunens arbetsgång vid 
åtgärdsprogram visade finns där ingen rutin för att rektor informeras när en elev är i behov av 
särskilt stöd. Något jag lade märke till vid mötet med rektorerna var att det var väldigt olika i hur hög 
grad de var insatta i ärendena eller inte. Någon kunde utan vidare berätta om de olika ärendena, 
medan någon annan inte visste något, eller ens hur många åtgärdsprogram det fanns upprättade i en 
viss klass. Det kan ha sin förklaring i att några av rektorerna är nya på sin tjänst. Några av rektorerna 
hade åtgärdsprogrammen arkiverade på sina kontor, något Asp-Onsjö (2006) pekar på en faktor för 
framgångsrikt arbete. Hon menar att det är ett uttryck för att åtgärdsprogrammet tillmäts relativt stor 
betydelse samt att det medverkar till någon form av överblick över vilka elever som är i behov av 
särskilt stöd, förutsatt att rektorn kontinuerligt går igenom dokumenten.  
  

Föräldrarnas roll 
Att föräldrarnas roll är viktig är alla rektorer överens om. Ekskolans rektor menar att föräldrarna är 
de viktigaste personerna i barnens liv och skolan kan inte arbeta utan stöd från hemmet. 
Björkskolans rektor förväntar sig att föräldrarna ska vara positivt inställda och att de ska ställa upp 
på skolans försök till att hjälpa deras barn. Samma rektor är noga att poängtera vikten av att 
åtgärdsprogrammet håller sig till vad skolan ska göra, undervisningen. Man kan dock ta upp 
föräldrarnas roll, sådant de kan göra hemma om man poängterar att det är på frivillig basis. Det här 
är något som skolan arbetar tydligare med efter skolinspektionens tillsyn. Rektorn för Lönnskolan 
gör en reflektion över att det nog kan vara svårt som förälder att säga nej till vad skolan föreslår:  
 

Man kanske har fyra andra barn hemma och så ska man klara av 20 minuters enskild träning 
med det här barnet (Lönnskolans rektor).  

 
Ekskolans rektor uttrycker sig som att en del lärare utrycker att det är ”drygt att samverka med 
föräldrar”. Rektorn betonar att samverkan med föräldrar ändå är så pass viktigt att den måste 
prioriteras trots personalens ibland motvilliga inställning till föräldrasamverkan. 
 
Föräldrarnas underskrift 
Det är tydligt att det finns en osäkerhet hos rektorerna vad föräldrars underskrift egentligen innebär. 
Granskolans rektor funderar över om inte rektorn som ytterst ansvarig borde skriva under. 
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Björkskolans rektor säger att skolan måste skriva under via ansvarig lärare. Föräldrarnas underskrift är 
mer för kännedom:  
 

Åtgärdsprogrammet är ett dokument av vad vi som skola lovat att göra och vad föräldrar 
och elev skulle kunna göra (Björkskolans rektor).  

 
Att underskriften är av symbolisk art, dvs. för föräldrarna inte juridiskt bindande, framkommer även 
hos andra rektorer. Den anses visa på acceptans och deltagande. Underskriften känns viktig, menar 
rektorn för Almskolan, och fortsätter att berätta att man hoppas att föräldrarna anser att vad de 
skrivit på är bra. Underskriften får stå för att man har kommit överens om något – en 
överenskommelse från båda parter.  

Att underskriften på något sätt förbinder föräldrarna vid åtgärdsprogrammets innehåll är en 
tanke som återkommer hos flera rektorer. Föräldrarna förbinder sig genom sin underskrift att 
genomföra vad hemmet ska ansvara för. Ekskolans rektor har inte reflekterat över frågan men menar 
ändå att underskriften är av juridisk art eftersom det ibland händer att det uppstår en tvist. 
Underskriften är av stor betydelse då man från skolans håll kan visa att föräldern inte bara visste om 
vad som sagts utan också godkänt det. Om man på något vis är oense kan man som förälder 
reservera sig men ändå skriva under att man bekräftar att man deltagit. Det sistnämnda verkar dock 
inte ha förekommit i någon större utsträckning, om ens alls. Flera av rektorerna tror att underskriften 
genomförs utan reflektion från föräldrarnas sida. På Granskolan används i åtgärdsprogrammen 
formuleringen ”Detta åtgärdsprogram har utfärdats i samförstånd mellan eleven, hemmet och 
skolan”.  

Rektorernas resonemang kring föräldrars underskrifter skiljer sig åt. Det är en väsentlig skillnad 
mellan att skriva under för att man har närvarat och att underskriften har juridisk innebörd som 
innebär en förpliktelse. Man använder sig alltså av underskrifter trots att rektorerna tror att 
föräldrarna skriver under utan att veta vad det innebär, samtidigt som rektorerna själva inte är säkra 
på innebörden. Det här innebär att det i praktiken är möjligt för skolan att godtyckligt använda 
föräldrarnas underskrifter som det passar.  
 
 
Dokumentanalys 
 
Under följande avsnitt redovisas resultatet av dokumentanalysen. Efter genomgång av de 114 
åtgärdsprogrammen utkristalliserades ett mönster som samtliga åtgärdsprogram mer eller mindre 
följer. Vissa av åtgärdsprogrammen är skrivna enligt en mall, några direkt på ett underlag, andra 
utifrån P.O.D.B.2

 

 ett digitalt bedömningsverktyg som används i kommunen. Något enstaka 
åtgärdsprogram är skrivet utan någon synlig mall. Gemensamt är att texten ordnas i kategorier som 
är snarlika. Dessa kategorier är Nuläge, Mål, Åtgärder, Uppföljning samt Underskrift. 

Mönster i åtgärdsprogrammen 
 Nuläge (problemformulering, anledning, positivt/negativt), där en genomgång av elevens 

problem görs kortfattat, ibland endast med hänvisning till den pedagogiska kartläggningen. 
Man är genomgående mån om att lyfta fram elevens positiva sidor och styrkor. 

 Mål eller målsättning, kallas det avsnitt där pedagogiska, men också sociala, mål formuleras. 
Målen kan sorteras under kortsiktiga eller långsiktiga och har för det mesta, men inte alltid en 
koppling till styrdokumenten. 

 Åtgärder (Beslutade åtgärder/hur når vi dit/vem ansvarar/hur går vi vidare). Här listas mer 

                                                 
2 InfoMentor P.O.D.B., utvecklat av företaget P.O.D.B. & CO.  Verktyget finns idag på mer än 400 skolor, källa: 
www.podb.se 
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eller mindre konkreta åtgärder som ska genomföras. Ofta preciseras vem som ska göra vad. 
 Uppföljning eller utvärdering avslutar vanligtvis åtgärdsprogrammet. Ibland står ett datum då 

åtgärdsprogrammet ska utvärderas, ibland lämnas rutan, avsnittet, tomt för att senare kunna 
gå tillbaka och följa upp vad man skrivit i åtgärdsprogrammet. 

 Underskrift lämnas normalt av ansvarig pedagog, förälder, ibland av elev och mer sällan av 
specialpedagog (om denne närvarat vid upprättandet av åtgärdsprogrammet).  

 
Kategorierna överensstämmer i allt väsentligt med de rubriker som vanligtvis ingår i ett 
åtgärdsprogram. Kategorierna stämmer också väl överens med vad Skolverket (2008a) anser att ett 
åtgärdsprogram ska innehålla.  
 
Nuläge 
Det framkommer snart att föräldrar syns olika mycket i olika kategorier. Under Nuläge där barnens 
situation just nu beskrivs hittar vi hemmet eller föräldrarna åtta (8) gånger i 114 åtgärdsprogram. 
Formuleringarna handlar om huruvida föräldrarna tycker att något fungerar bra eller inte, men det 
kan också röra sig om en bedömning om hur det fungerar med skolarbete i hemmet för barnet. 
Nuläge kan ses som en problembeskrivning. Man listar positiva saker - sådant som fungerar väl, och 
sådant som fungerar mindre väl - svårigheter. Hur man formulerar problembeskrivningen varierar. I 
Henriks åtgärdsprogram skriver skribenten att skolarbetet fungerar bra om mamman genomför en 
genomgång veckan innan.  
  

Det går bra att läsa den engelska texten när mamma stödjer i en genomgång veckan innan 
(ur Henriks åtgärdsprogram). 

 
I praktiken blir formuleringen både en nulägesbeskrivning och en villkorad åtgärd. Om mamma 
stöttar går det bra för Henrik. Det är olika hur skolorna beskriver elevernas styrkor och svagheter. I 
Erics åtgärdsprogram hade man kunnat välja att se Erics modersmål som en tillgång och istället 
beskrivs hans svårigheter som beroende på hans bristande kunskaper i sitt andraspråk. Hans 
modersmål är svårigheten, enligt åtgärdsprogrammet. Nulägesbeskrivningen för en elev som har åtta 
(8) åtgärdsprogram är identisk i alla åtgärdsprogram: 
 

Positiv, arbetsvillig, glad (ur Johans åtgärdsprogram). 
 
Det är mycket möjligt att det kan vara överensstämmande med verkligheten att Johan är just positiv, 
arbetsvillig och glad som person två år i rad. En nulägesbeskrivning av det slaget innehåller dock 
ingen bedömning av Johans förmåga som enligt Skolverket (2008a) är en förutsättning för att kunna 
sätta realistiska mål. Skolverket (2008a) skriver uttryckligen att personliga egenskaper, som pigg och 
glad, inte räcker som beskrivning. I enlighet med Andreassons forskning om elevplaner som 
identitetsbärande text (2007) kan en beskrivning av det slaget även innebära att det som elev är svårt 
att värja sig mot den identitet som skolan erbjuder.  
  
Mål 
I kategorin mål är hemmet endast i undantagsfall synligt. Vid fem (5) tillfällen (av 114) ser man 
hemmet eller föräldrar i formuleringarna. Här är det olika på vilket sätt den som skriver 
åtgärdsprogrammet har valt att tolka mål. Målen kan vara av både kortsiktigt och långsiktigt slag. Till 
exempel kan man specificera att barnet ska ha nått målen i år 5 eller till år 7 i det aktuella 
ämnet/ämnena. Vid de få tillfällen som hemmet eller föräldrarna syns under mål är det tveksamt om 
inte formuleringarna borde stå under en annan kategori.  

 
Mamma startar upp. Henrik jobbar själv en stund o mamma stöttar och puffar på (ur 
Henriks åtgärdsprogram). 
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Som citatet från Henriks åtgärdsprogram är formulerat måste det tolkas som att det primära målet är 
just arbetsformen, att mamma gör si och Henrik gör så.  Till grund för den tolkningen finns skolans 
återkommande formuleringar om Henriks mamma. I anslutning till uppföljning av 
åtgärdsprogrammet uppmanas mamman att se till att stödja sitt barn. 

 
Mamma eller pappas stöd känns fortfarande bra att få. Mamma måste se till att det blir gjort 
(ur Henriks åtgärdsprogram).   

 
Målen för Henrik formuleras som: 
 

Att lära sig själv att ta ansvar för att förstå texten, att läsa den korrekt (ur Henriks 
åtgärdsprogram).   
 
Henrik behöver ta ansvar för att starta själv på ma-lektionerna (ur Henriks åtgärdsprogram).   

 
Målet att Henrik själv ska lära sig att ta ansvar för att förstå texten ska nås genom en genomgång i 
hemmet av mamman. Att Henrik ska ta ansvar för att starta att arbeta själv ska nås genom att 
mamma ska påminna på morgonen. Som vi såg under ”Nuläge” ska mamma även ge Henrik en 
förtydligande genomgång varje vecka, för då går det bra för Henrik. När åtgärderna som skolan ska 
ansvara för anges står det: 
 

Räkna ordentligt o sedan även få träna genom spel. Jobba med tidningsartiklar (ur Henriks 
åtgärdsprogram).   
  

Detta ska göras genom att fröken ger extra träning under veckan. Åtgärdsprogrammet anger att 
skolan ska stötta Henrik genom att fröken jobbar stödjande. Henriks åtgärdsprogram visar hur 
skolan väljer att lägga mycket ansvar på hemmet och mamman för att Henriks skolgång ska fungera. 
Utifrån åtgärdsprogrammets formuleringar är det svårt att se att skolan tar huvudansvaret för 
åtgärderna som Skolverkets allmänna råd (2008a) anger. Tvärtom verkar skolan förlagt ansvaret för 
merparten av stödet och åtgärderna på Henriks mamma. Detta återkommer i kategorin ”åtgärder”. 
 
Åtgärder 
Det avsnitt i åtgärdsprogrammen där föräldrar syns oftast är i kategorin åtgärder. Hela 113 åtgärder i 
114 åtgärdsprogram ska utföras i hemmet, i regel med stöd av mamma eller pappa. Det framgår 
vanligen inte av åtgärdsprogrammets text om föräldrarna erbjudit sig eller om skolan föreslagit 
åtgärderna. Som jag tagit upp ovan i rektorsintervjuerna menar rektorerna att man efter 
skolinspektionens påpekande inte ålägger hemmet några uppgifter. Det är dock något som inte syns i 
åtgärdsprogrammens text. Det är många åtgärder lagda på hem, dock kan man inte utläsa huruvida 
dessa är ett frivilligt åtagande från hemmens sida. Åtgärderna som föräldrarna ska ansvara för eller 
har medansvar för kan delas in i två kategorier – den ena där åtgärderna är ämnesrelaterade, t ex i 
matematik eller svenska, och den andra där föräldrarnas ansvar inte är kopplade till ämnen utan 
istället kan handla om t ex struktur eller hjälp med läxläsning (oavsett ämne). Jag har valt att kalla 
kategorierna för ämnesrelaterade åtgärder och allmänna åtgärder.  
 
 Ämnesrelaterade åtgärder 
De ämnesrelaterade åtgärderna är 79 till antalet. Hela 54 av dessa är relaterade till läsning och 
skrivning. Utformningen varierar. Det kan vara extra läsläxa, att leka med nonsensljud, lyssna på cd-
skiva samtidigt som man läser eller att skriva dagbok. Det förekommer att tiden man ska lägga på 
läsning preciseras med antal minuter per dag. En del ska föra läsjournal.  
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Öva på material hemma. Schema på övningstillfällena, Träna en liten stund varje dag. Extra 
material att arbeta hemma med pappas hjälp. Öva extra hemma (ur Hanna-Saras 
åtgärdsprogram). 
 
Vi läser varje dag hemma/skolan. Frågar Jana om vad som händer i texten samt vad hon tror 
kommer hända när hon läser vidare. Har stavningsläxa (veckans ord) varje vecka. Vi arbetar 
både i skolan och hemma med att träna på att stava ord (ur Janas åtgärdsprogram). 

 
Matematikrelaterade åtgärder var 21 till antalet. Många av åtgärdsprogrammen skrivna för flickor är 
relaterade till de nationella proven i svenska och matematik i år 5. Det är dock väsentligt färre pojkar 
(5) än flickor (12) som erhållit åtgärdsprogram enbart med anledning av resultatet på de nationella 
proven. Alla dessa utom en (1) går i samma skola. I åtgärdsprogrammen för flera av dessa elever 
används samma formulering till olika elever, en sorts standardformulering: 
 

Diskutera o berätta hemma hur du tänker vid problemlösning i ma. Öva 
multiplikationstabellerna hemma och i skolan.  
 

Övriga åtgärder (4) var relaterade till engelska, t ex glosträning. Genomgående är det hög 
svårighetsgrad på en del av de ämnesrelaterade åtgärderna som föräldrar ska ansvara för.  

 

Stöd varje vecka hemma som förberedelse inför den nya veckan, det nya kapitlet. Fröken ger 
uppgifter som passar Henrik:s nivå. Övn.b. kan tas hem för förtydligande genomgång. 
Förälder ger gärna stöd hemma med extra uppgifter (ur Henriks åtgärdsprogram). 
 
Jana läser lite varje dag, både hemma och i skolan. Vid läsning hemma är det viktigt att 
samtala om ljudens form (d.v.s. hur och var tungan ligger i munnen) (ur Janas 
åtgärdsprogram). 
 
Diskutera o berätta hemma hur du tänker vid problemlösning i ma (flera elever). 

 
När föräldrar ska göra förtydligande genomgångar varje vecka, samtala om fonetik, eller diskutera 
problemlösning i matematik, kan man ifrågasätta om föräldrar har kompetens att genomföra sina 
uppgifter. Dessa åtgärder är därtill intimt förknippade med skolan och pedagogens arbete. De 
ämnesrelaterade åtgärderna är oftast, men inte alltid preciserade gällande när och hur de ska 
genomföras.  
 

Anders ger Philip uppgifter i klassrummet. Även jobba med det hemma (ur Tims 
åtgärdsprogram). 
 
Träna alfabetet hemma och i skolan, (datorn?) få hem minuskort+ uppgifter – träna hemma. 
(ur Nils åtgärdsprogram) 
 

Vid flera tillfällen står det alltså uttryckligen att det är läraren som väljer ut vad som ska göras och 
skickar med detta hem. Föräldrarnas uppgift blir att genomföra, eller se till att eleverna genomför, 
skolarbete i hemmet. Föräldrarna blir hjälplärare som förväntas genomföra vad skolan ålagt elever 
och föräldrar. 
 
Allmänna åtgärder  
De allmänt formulerade åtgärderna är 34 till antalet. De allmänna åtgärderna är i första hand till för 
att ordna förutsättningar för och att underlätta för eleven så att skolarbetet fungerar. Åtgärderna är 
ofta inriktade på läxstöd. Lärarna poängterar vikten av att läxorna blir gjorda, men preciserar också 
på vilket sätt, hur ofta och hur länge de ska göras: 
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Viktigt att göra läxan (ur Tims åtgärdsprogram). 
 
Läsa lite till på hemläxan (ur Nasims åtgärdsprogram). 
 
Hjälp med ordning och struktur av skolarbetet, både i skolan och hemma (ur Williams 
åtgärdsprogram). 

 
Allra vanligast är, som vi sett exempel på ovan, de åtgärder som eleven ska utföra i hemmet med 
stöd av föräldrar. Då och då inträffar det emellertid att föräldrarna själva uppmanas att utföra 
uppgifter. Det gäller både stöd till läxläsning och att föräldrarna själva ska agera som pedagog.  

 
Fortsätta ”pappaprat” (ur Petters åtgärdsprogram). 

 
I ett (1) fall där eleven utreds för diagnos, uttrycker åtgärdsprogrammet att barnet får kompensera 
det som inte hunnits med i skolan hemma. Samma formuleringar återkommer i ett senare 
åtgärdsprogram för samma elev.  

 

Om Daniel inte får arbeten gjorda (klara) ska Daniel ta med sig hem och arbeta klart (ur 
Daniels åtgärdsprogram). 

 
Samma åtgärd återfinns i Mattis åtgärdsprogram. Enligt Mattis åtgärdsprogram är en utredning gjord 
som visar en försenad läs- och skrivutveckling. Den visar sig bland annat i svårigheter att fånga 
innehållet i det lästa, bristande läsflyt samt svårigheter med stavningen. 
 

Det tar ibland tid för Mattis att göra färdigt uppgifter och han tar då hem och slutför dem 
(ur Mattis åtgärdsprogram).  
 

Mattis har alltså en utredning som visat på läs- och skrivsvårigheter och ändå ska han enligt 
åtgärdsprogrammet ta hem och göra färdigt uppgifter som han pga. sin funktionsnedsättning inte 
hinner med i skolan.  
 
Ansvarig 
När det gäller de åtgärder hemmet ska ansvara för använder man formuleringar som hemmet, förälder 
eller mamma och pappa. I några få fall skrivs specifikt mamma eller pappa som den som ansvarar. Detta 
gäller där denne förälder varit närvarande vid upprättandet av åtgärdsprogrammet – har mamman 
närvarat kan hon få uppgifter hemma. Det finns inga tydliga tendenser på att den ena föräldern tar 
ett större ansvar om man endast ser till textens formuleringar.  
 
Uppföljning 
Närapå samtliga åtgärdsprogram avslutas med ett datum för uppföljning. I det utrymme som i 
mallarna lämnats för uppföljning är det oftast tomt. Det händer att utvärderingen skrivs direkt in i 
texten på det åtgärdsprogram som ska utvärderas vilket gör det svårt att bedöma vad som är 
ursprungligt dokument och vad som tillkommit vid en uppföljning. Uttryck som ofta förekommer är 
”Fortsätter” eller ”Fungerar bra”. Vid de sex tillfällen man i materialet tydligt kan se en utvärdering 
omnämns hemmet vid tre (3) tillfällen. Utvärdering kan även ske som ett utvecklingssamtal, 
elevvårdskonferens eller elevvårdsmöte som inte dokumenteras som åtgärdsprogram och därför inte 
finns tillgängligt i det här materialet. En av skolornas mallar anger endast utrymme för när och hur 
under rubriken uppföljning, vilket i praktiken blivit ett utrymme för datum. Inget av de dokument 
som erhållits från den skolan rubriceras som uppföljning eller utvärdering av åtgärdsprogram. En 
annan skola har inget utrymme alls för uppföljning utan längst ned på åtgärdsprogrammet anges 
endast datum för nästa träff.  
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Underskrift 
När det gäller underskrifter är nästintill samtliga åtgärdsprogram (111) underskrivna av föräldrarna. I 
en av mallarna (som inte längre används) finns inget förtryckt utrymme för underskrift, men även 
här har föräldrarna skrivit sin namnteckning under rubriken uppföljning, eller under ”utarbetat av”. 
De flesta (103) är underskrivna av eleven. I de fall där underskrift saknas av elev har inte eleven 
närvarat. Så gott som samtliga är underskrivna av ansvarig pedagog, eller ansvarig skolrepresentant 
som en mall kallar det för. Har specialpedagogen närvarat är ofta dennes underskrift med. Inte i 
något fall har rektor har skrivit under åtgärdsprogrammet.  

Föräldrarnas underskrifter visar att de i hög grad har närvarat vid upprättandet av 
åtgärdsprogram. Till skillnad från t ex Asp-Onsjös studie (2006) som visade att när det gäller 
utarbetande av åtgärdsprogram deltog elev och förälder i knappt hälften av fallen, har den 
undersökta kommunen ett så gott som hundraprocentigt föräldradeltagande. Av de 114 undersökta 
åtgärdsprogram är det i endast ett (1) fall som föräldrarnas närvaro inte dokumenterats. Tittar man 
på vilka som närvarat vid upprättandet av åtgärdsprogrammet är det en klar övervikt av mammor. 
Vid upprättandet av 49 åtgärdsprogram deltog endast mamman. I 25 fall deltog både mamman och 
pappan och i 17 fall endast pappan. Övriga åtgärdsprogram var oläsliga gällande deltagare (23) eller 
så var det inte angivet om mamma eller pappa deltog (2). 
 

Indirekt och direkt kommunikation  
Föräldrarna förekommer sällan under kategorierna Mål och Nuläge. Vid flera tillfällen kan man 
genom textens formulering ana syftning på föräldrar. Det gäller framförallt passiva formuleringar i 
bland annat problembeskrivningar som återkommer i åtgärdsprogrammen. Detta försiktiga 
språkbruk kontrasterar formuleringar som är direkta och tydliga i sin utformning. Med anledning av 
detta har jag delat åtgärdsprogrammen i två kategorier. Jag kallar dem för indirekt kommunikation och 
direkt kommunikation.  
 
Indirekt kommunikation 
Den första kategorin innehåller åtgärdsprogram där den som formulerar åtgärdsprogrammets text 
(som vi sett ovan, oftast ansvarig pedagog) använder sig av ett språkbruk som är försiktigt och med 
indirekta formuleringar. Den indirekta kommunikationen kan vara ett sätt för skolan att undvika att 
hamna i konflikt eller en ansvarsdiskussion. De allra flesta åtgärdsprogrammen använder sig av ett 
indirekt språkbruk. Så många som 109 åtgärdsprogram (av 114) har otydliga och indirekta 
formuleringar i texten. Ett exempel på text som hör hemma under kategorin indirekt 
kommunikation är Williams åtgärdsprogram.  
 

Problemformulering: Svårt att få skolarbetet gjort både i skolan och hemma, vilket leder till 
kunskapsluckor (ur Williams åtgärdsprogram). 
 

Man problematiserar inte orsaken till att det är svårt att få skolarbetet gjort i skolan och hemma, bara 
att det leder till kunskapsluckor. Det visar sig att problemformuleringen i nulägesbeskrivningen 
verkar göras med viss svårighet kring hur orsaken till ett problem ska hanteras. Vissa formuleringar 
blir i sin otydlighet riktade mot barnet eller föräldrarna, även om subjektet i satsen är borttaget. Även 
Daniels åtgärdsprogram innehåller ett exempel på indirekt kommunikation.  
 

Mål: Vi bör försöka göra honom medveten om att det kan vara jobbigt för andra, men 
bemöta honom med respekt (ur Daniels åtgärdsprogram).  
 

I Daniels åtgärdsprogram öppnar sättet att formulera målet upp för olika tolkningar av vilka ”vi” 
eller ”andra” är. Vet man inte vad som menas, är det svårt att veta vad som har bestämts eller vad 
som ska göras och av vem. Eftersom åtgärdsprogram ska vara ett pedagogiskt instrument – ett 
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verktyg som både hem och skola ska kunna utgå ifrån blir otydliga formuleringar problematiska. 
 
Direkt kommunikation 
Den andra kategorin, direkt kommunikation, har ett mer explicit språkbruk i formuleringarna. Det 
framgår vad problemet är, ibland även hur det har uppkommit och vad lösningen tros vara. I den 
här kategorin syns ingen eller liten försiktighet kring problemformuleringen. De åtgärdsprogram 
som tydligt använder sig av direkt kommunikation är få till antalet. Endast fem (5) av 114 använder 
sig av ett tydligt och direkt språk i formuleringarna. Förekomst av utredningar och diagnoser är 
något som i åtgärdsprogrammen tycks underlätta för en rak och tydlig kommunikation. Någon 
utifrån, ofta med medicinsk expertis, har talat om vad problemet är, och kanske till och med hur det 
kan avhjälpas. I Johannes åtgärdsprogram har en medicinsk utredning bidragit till att förtydliga 
problematiken.  
 

Nuläge: Johannes är normalbegåvad, har inga inlärningssvårigheter. Dock har han problem 
med korttidsminne, grovmotorik samt uttal (ur Johannes åtgärdsprogram).  

 
Tydligheten i problembeskrivningen tenderar även att ge tydliga mål och åtgärder. I Johannes fall 
preciseras målen utifrån problembeskrivningen. Åtgärderna är specifika och ansvar klargörs. Ett 
annat exempel på direkt kommunikation är Annas åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammets text visar 
tydligt vad Anna själv säger om sin situation och det framgår längre ned i texten vem som föreslagit 
åtgärderna, likaså specificeras vem som ska ansvara för vad. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att föräldrarna syns och att de i mycket hög utsträckning 
deltar, men det är inte tydligt huruvida föräldrar har inflytande vid upprättandet av åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogrammets text är i sig ett resultat av en tolkning av ett eller flera samtal. I de allra flesta 
fallen är det ansvarig pedagog som har utformat texten, men det förekommer även att 
specialpedagog har formulerat åtgärdsprogrammet. I och med att det är skolans personal som 
formulerar texten, är det skolan, inte hemmet, som gör tolkningen av vad som har sagts och vad man 
har kommit överens om. För att hemmet ska kunna ses som delaktiga i utformandet av texten måste 
vi veta om föräldrarna har haft något inflytande över samtalet som utformat åtgärdsprogrammet 
samt skrivprocessen där man avgjort vad som ska stå i åtgärdsprogrammet. Det ska vi se närmare på 
i intervjusammanställningen.   
 
 
Sammanställning av intervjuer med föräldrar 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna med föräldrarna. Föräldrarnas svar delas in i 
beskrivningskategorier. Inledningsvis kommer vi att titta på hur föräldrarna uppfattar sin egen roll 
samt skolans roll och insats. Kategorierna heter Hemmets roll, samt Skolan. När vi har förstått hur 
föräldrarna uppfattar hem och skola kan vi gå vidare till att titta på den viktigaste ingrediensen enligt 
föräldrarna för att samverkan ska fungera – inflytande. Föräldrarnas inflytande kommer enligt 
intervjusvaren till uttryck vid Upprättande av åtgärdsprogram, vid Problemformulering, vid utformandet av 
Åtgärder, samt i Kommunikation med skolan.  
 

Hemmets roll 
Det är olika i vilken utsträckning föräldrarna funderat över sin egen roll i samband med 
åtgärdsprogram. Sara och Nettan som själva arbetar i skolan är förtrogna med hur man kan arbeta 
med åtgärdsprogram och har även funderat över sin roll och sitt uppdrag som förälder. Sara pratar 
om hemmets roll som fostrare.  
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Skolan ska inte behöva ta sådana bitar som hemmet ska ansvara för. Vissa saker hör till 
hemmet och andra till skolan (Sara). 

 
Jenny, Theos mamma, talar också om hemmets uppdrag som fostrare, om att i hemmet göra sin del 
och skolan gör sin.   
 

Det är ju mitt ansvar att se till att han sköter sig och läser de läxor man har kommit överens 
om, precis som det är skolans uppgift att se till att han sköter sig i skolan. Det är ju mitt barn 
och det måste ju ligga i mitt intresse att det går bra för honom, att han sköter sig (Jenny). 

 
Samtliga föräldrar lyfter upp hur viktigt det är att de som föräldrar ger sitt barn stöd, både genom 
fostran och hjälp till läxor och annat som man kommit överens om med skolan. 

Underskrift  
Som vi såg i dokumentanalysen hade så gott som samtliga åtgärdsprogram underskrift av föräldrar. 
Precis som rektorerna ger föräldrarna varierande svar på frågan om vad deras underskrifter innebär. 
Tre av föräldrarna pratar om en Förbindelse - att man förbinder sig på något sätt. En av föräldrarna, 
Sara, pratar istället om Delaktighet.  
 
Förbindelse 
Att Nettan har skrivit på åtgärdsprogrammen menar hon innebär att hon förbinder sig att hålla sig 
till det som hon ska hålla sig till, likväl som att den lärare som skriver under förbinder sig att hålla sin 
del.  
 

Om jag skulle komma och gnälla om 20 år att inget har gjorts så kan de slänga upp pappret 
och säga att: du har ju skrivit under (Nettan).  

 
Även Janas mamma, Rakel, tycker att hennes underskrift innebär att hon förbinder sig att ge Jana 
stöd.  
 

Jag är med och stöttar och hjälper henne (Rakel). 
 
Jenny resonerar på liknande sätt. Hon menar dels att hon har godkänt åtgärderna genom sin 
underskrift, men också att hon är skyldig att göra vad som blivit överenskommet. 
 

Ibland står det ju också att jag ska göra något. Då innebär min underskrift att jag ska se till 
att det blir gjort (Jenny).  

 
Hon berättar att både hon och Theo har skrivit på åtgärdsprogrammen. Theos pappa brukar 
påminna honom om att hans underskrift innebär att han har lovat att göra det som står på pappret. 
 
Delaktighet 
Sara resonerar annorlunda än de andra föräldrarna. Hon talar inte om att hon förbinder sig att 
genomföra något.  

 
Min underskrift innebär att vi har varit tillsammans med att formulera det här. Att vi står 
bakom det båda två, både lärare och jag (Sara).  

 
Hennes resonemang handlar om delaktighet, att hon har deltagit i och haft inflytande över 
formulerandet av åtgärdsprogrammet och att både hem och skola står bakom det som sagts. 
Sammanfattningsvis ser vi att man kan skilja mellan användandet av underskriften som en 
förbindelse, där föräldrarna förbinder sig att hålla sig till och genomföra vad som är formulerat i 
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åtgärdsprogrammet och underskriften som ett uttryck för att man är överens om formuleringarna. 
Skolverket (2001a) skriver angående underskrift, för övrigt till stor del överensstämmande med vad 
Sara sade: 

 
Underskrifterna kan ses som bekräftelse på att föräldrarna varit delaktiga och att de 
godkänner och ställer sig bakom de föreslagna åtgärderna. (Skolverket:2001a:8)  

 
Överenskommelsen innebär då inte att föräldern förbinder sig att genomföra något. Att stå bakom 
en formulering, innebär i det här sammanhanget att man deltagit i utformandet av densamma, samt 
att man i allt väsentligt håller med om textens innebörd.   
 

Skolans insats 
Skolans insats är en avgörande komponent när föräldrarna talar om samverkan. När föräldrarna 
berättar som sina upplevelser kring skolans insats blir svaren väldigt varierande. Föräldrarna menar 
inledningsvis att de är nöjda med vad skolan har gjort – överlag. De väljer alla att understryka att de 
är nöjda, till exempel med kommunikationen (mer om det under ”Inflytande”). När föräldrarna 
utvecklar sitt resonemang framkommer det att de inte är helt nöjda, viss besvikelse finns. Vad 
föräldrarna inte är nöjda med avseende skolans insats kan delas in i två kategorier. Dessa har jag valt 
att kalla för Begränsade resurser och Sena åtgärder. 
 
Begränsade resurser 
Mamma Nettan tror att skolan nog har gjort så gott den har kunnat för Anna, men att hon önskar 
att Anna fått mer hjälp. Hon pratar om skolans begränsade resurser och andra elever i behov av 
särskilt stöd. Hon tillägger att om hon själv inte arbetat i skolan hade hon nog varit mer förtvivlad.    
 

Jag tror att det har gjort vad de har förmåga till, jag vet ju hur det är. Inga obegränsade 
resurser. Man har de pengar man har. Hon har väl fått det dom ansett att hon behövt, även 
om hon nog hade behövt mer. Hon är nog inte den som har det jobbigast och de har väl fått 
ge resurserna till andra (Nettan).  

 
På frågan om hon tror att skolan har förlitat sig på att hon som lärare kan ta ett större ansvar hemma 
än andra föräldrar, svarar hon att hon inte har tänkt på det. Hon kan inte erinra sig att skolan har 
uttryckt det på det viset men att de har känt till att hon har arbetat mycket hemma. När skolan inte 
uppmärksammade Annas behov, jobbade Nettan extra med Anna hemma. När skolan 
uppmärksammat behovet men inte hade tillräckliga resurser kompenserade Nettan skolans brister 
hemma. Som en följd härav har Nettan tagit en stor del av ansvaret för Annas behov av särskilt stöd.  
 
Sena åtgärder 
De begränsade resurserna återkommer i Jennys resonemang när hon tar upp behovet av att upptäcka 
problem tidigt. Hon berättar om sin frustration över att kommunen dragit in på den tjänst som hade 
till uppgift att testa alla elever tidigt. Tack vare att Theos fröken kände personen som hade den 
tjänsten fick han i sista stund komma för att bli testad. 
 

Man märkte från början att han hade svårt med bokstäver. Någon lärare borde ha 
uppmärksammat tidigare att det var problem så att han hade fått testa det här. Då hade inte 
jag behövt bråka om läxor och annat. Då hade ju både jag och läraren förstått vad som var 
problemet (Jenny).  

 
Efter att Theo fick göra testet har han fått hjälpmedel som gör att skolarbetet går mycket lättare. 
Han fick tid hos psykolog som talade om hur Theo lär in. På så sätt fick fröken en mall för hur hon 
kan arbeta i skolan för att Theo ska fungera bra i skolan. Att det drar ut på tiden alldeles för mycket 
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återkommer hos Janas mamma, Rakel. Hon berättar om sin frustration över att allt gått så långsamt. 
De står på kö för att Jana ska få läs- och skrivutredning, men att de nu väntat i ett halvår sedan 
beslutet togs.  

 
Ja, det var väl i december, eller november. Hon ska få komma till en specialpedagog som ska 
se om det kan vara något. Men vi har inte hört något (Rakel). 

 
Nu går Jana i femman men förra året var ett väldigt jobbigt år för både Jana och hennes föräldrar 
eftersom Janas självförtroende blev påverkat av att hon har det så svårt i skolan. Mamman berättar 
att Jana blir ledsen när hon har det svårt.  

Williams åtgärdsprogram talar om en pojke med koncentrationssvårigheter. Sara tycker att 
skolan har fokuserat väldigt mycket på att de vill ha en diagnos på William. Hon är osäker på vad 
hon tycker om att skolan trycker på så om att få en diagnos ställd. Skolan ser diagnos som en 
framkomlig väg att komma tillrätta med problemen, medan Sara menar att man inte ska behöva 
vänta med åtgärder tills man fått en diagnos  

 
De har inte sett hans problem. Vi tycker att hans problem är att han har alla de här luckorna, 
kunskapsmässigt och känslomässigt. De har inte kunnat ta in vår beskrivning av hur vi tycker 
att det är – hans situation (Sara). 

 
En utredning om ADHD gjordes med en psykolog. Sara berättar att William har stort behov av 
struktur vilket även varit problem i skolan. Hon nämner att Williams uppväxt har varit svår och 
traumatisk.  
 

William har haft en svår barndom och det är i sådana här fall jag tycker att skolan brister 
mest (Sara). 

 
Sara tror att skolan inte känner till vad Williams problematik innebär. Det kanske saknas 
grundläggande specialpedagogisk kunskap om ADHD-liknande problematik och barn med 
traumatisk bakgrund, tror Sara. Hon talar om att hon tror att skolan nog har haft viljan att hjälpa 
William men att de inte har haft förmågan 

Vi ser hur föräldrarnas upplevelser av skolans insats både hänger ihop och kontrasterar med 
varandra. De begränsade resurserna, som i Nettans fall används som förklaring till att Anna inte fick 
mer stöd, hör även samman med sena åtgärder i föräldrarnas resonemang. Medan Jenny och Rakel 
vill att skolan ska utreda och testa deras barn, är Sara inte tillfreds med skolans, i hennes ögon, alltför 
stora fixering vid att få en diagnos på William. Det kan förstås med att hon dels tror att skolan inte 
har kompetens att stötta barn som William och att skolan därför menar sig behöva en diagnos för att 
kunna ge rätt sorts stöd, och dels att en diagnos tar lång tid att få vilket fördröjer Williams 
möjligheter till adekvat stöd.  
 

Inflytande  
För att få reda på vad föräldrarna har för uppfattning om samverkan måste man även undersöka hur 
de uppfattar sin möjlighet till inflytande. Föräldrarnas uppfattningar om inflytande kan delas in i 
kategorierna Inflytande vid utarbetande av åtgärdsprogrammet, Inflytande vid problemformulering och Inflytande 
vid utformning av åtgärder, samt Inflytande i kommunikationen. 
 
Inflytande vid utarbetande av åtgärdsprogram 
Samtliga föräldrar menar att de formulerar åtgärdsprogrammet tillsammans under mötet med skolan. 
Det finns dock en osäkerhet ifall skolan har ett färdigt förslag till åtgärdsprogram som föräldrarna 
har fått ha invändningar emot eller åsikter om. Några menar att så nog var fallet, man minns inte 
riktigt.  
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Det var när vi hade utvecklingssamtal. Då kom läraren med ett sådant där som vi skulle 
skriva på. Vi visste ingenting. (Rakel). 

 
Rakel menar att det känns som att skolans personal har lyssnat på dem, även om första 
åtgärdsprogrammet blev en chock. Hon menar att de har haft inflytande över det som står och att de 
numera brukar skriva åtgärdsprogrammen tillsammans. Hon beskriver hur läraren gör för att göra 
Jana delaktig. 

 
Han [läraren] skriver och så frågar han Jana om hon tycker att det är lätt och om målen är 
rätta (Rakel).  
 
Han har nog fått fylla i ett sådant där papper och fröken ett eget så skriver vi ett tillsammans 
på mötet (Sara).  

 
Sara berättar att de brukar skriva åtgärdsprogrammet tillsammans på mötet, även om skolan nog har 
ett förslag till åtgärdsprogram när de träffas. Hon berättar att de tycker att skolan för mycket 
fokuserar på vad William har kvar att lära sig innan han når målen, istället för att fokusera på hans 
starka sidor, så han får känna sig duktig på någonting.  

På frågan om man anser att texten återspeglar vad de kom överens om svarar alla jakande. 
Föräldrarna menar också att de anser att de har kunnat komma med invändningar och egna förslag 
till formuleringar.  

Föräldrarna anser alltså att de är delaktiga och har inflytande i processen att formulera och 
utarbeta ett åtgärdsprogram under själva mötet. Det ger förutsättningar för inflytande och 
delaktighet i utformningen av åtgärder och andra formuleringar. Ett åtgärdsprogram innehåller, som 
dokumentanalysen visat, återkommande mönster. Ett av dessa är vad vi kallar för 
”Nulägesbeskrivning”. Denna innehåller en problemformulering som i mycket är avgörande för vilka 
mål och åtgärder man ska vidta för att ge eleven stöd. Detta mönster återkommer i intervjuerna med 
föräldrarna.  
 
Inflytande vid problemformulering 
I åtgärdsprogrammen förekommer problemformuleringen i kategorin ”Nuläge”. Här listas det som 
fungerar bra och det som är svårigheter. Om man utgår från mallen för åtgärdsprogram i kommunen 
är ”Nuläge” det första man talar om vid mötet mellan skola och föräldrar. Därefter sätter man mål 
och åtgärder utifrån vad man talat om under ”Nuläge”. Föräldrarnas erfarenheter av att tillsammans 
med skola genomföra problemformulering skiljer sig åt. Vi har de som inte anser att det har varit 
några svårigheter, man har varit överens om vad problemet är. Sara däremot, berättar i intervjun att 
hon inte är överens med skolan om problemformuleringen. I och med att hemmet och skolan inte är 
överens om problembilden kan man heller inte fullt ut komma överens om vilka åtgärder man ska 
vidta för att lösa problemen.  

Sara tror att skolan har valt att inte ta in för mycket information från föräldrarna för att bilda 
sig en egen uppfattning om William. Hon upplever det som att de i varje möte med skolan måste 
påminna om att William har haft det svårt som liten. Hon tror att William kanske är så pass normal i 
skolan att man glömmer bort vad han har varit med om.  
 

Vi har varit så jäkla tillmötesgående för att hitta lösningar. I flera bitar är vi nöjda med 
skolans insats. Det känns som att det gör så gott de kan. Men de känns så kritikkänsliga. 
Kanske har det att göra med att jag är lärare. De blir känsligare för att ta emot kritik från oss 
(Sara).  

 
Hon anser att William i för hög grad har fått vara syndabock i en stökig klass. Hon menar att skolan 
ofta går i försvarsställning när föräldrarna har något förslag som inte skolan kommit med och som 
kanske kan trampa någon på tårna. Den kamp Sara talar om när hon beskriver att hon inte är 
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överens med skolan om problemformuleringen överensstämmer med Anderssons (2003) och 
Bartholdssons (2007) studier om den kamp som kan uppstå när skolans och föräldrarnas tolkningar 
inte överensstämmer med varandra. Även Asp-Onsjö (2006) menar att den kritiska punkten ofta är 
problemformuleringen som i sin tur avgör vilka åtgärder man ska vidta. Just vid denna punkt i 
samtalet var det också som mest problematiskt för förälder att rubba skolans linje, enligt hennes 
studie. Huruvida föräldrarna i denna studie är överens med skolan om problemformuleringen eller ej 
visar sig vara avgörande för huruvida föräldrarna är nöjda med skolans insats. Är man överens om 
problemformuleringen är tendensen den att man i högre grad är överens om mål och åtgärder. Detta 
visar att skolans framställning av problembilden, som enligt kommunens arbetsgång delvis bestämts 
i förväg, är avgörande för hur bra samarbetet ska fungera.  

Williams skola ville få en diagnos för att fastställa problembilden. En diagnostisk diskurs (Asp-
Onsjö 2006) kännetecknas av att diagnoser fastställda av läkare får en framskjuten position i 
samtalen om hur en elevs problematik ska förstås. Denna diskurs är ett exempel på vad Asp-Onsjö 
kallar för ett stängt samtal. I genomgången av Skolverkets allmänna råd (2008a) såg vi att skolan 
aldrig får lägga för stor vikt vid en diagnos för att utforma åtgärder och stöd. Därtill skriver man att 
en medicinsk diagnos inte är en upplysning om vilket pedagogiskt stöd en elev behöver och en 
diagnos får aldrig bli ett villkor för att själva utreda eller avvakta med stödinsatser. Att få en diagnos 
ställd av medicinsk expert kan vara ett sätt för skolan att få dilemmat med problemformuleringen 
löst.  
 
Inflytande vid utformning av åtgärder 
Som vi såg under analysen av åtgärdsprogram är det många åtgärder som hemmen ansvarat för. Det 
varierade dock hur mycket de olika hemmen gjorde och vad. Likadant är det mellan de intervjuade. I 
två fall, Jenny och Rakel, är det skolan som har föreslagit åtgärder för hemmet. Föräldrarna uttrycker 
det som att ”skolan har sagt att vi ska…”. I de övriga två intervjuerna är det föräldrarna som tagit 
initiativ till att föreslå vad man kan utföra i hemmet. Denna kategori kan därför delas in i två 
underkategorier: Skolan ålägger hemmet åtgärder samt Hemmet åtar sig åtgärder. 
 
Skolan ålägger 
Enligt Janas åtgärdsprogram har hemmet ansvarat för många åtgärder. Bland annat har läsning, 
stavning och glosor tränats hemma med föräldrarnas hjälp.  
 

Skolan skickade med Jana uppgifter hem av lättare slag som vi fick stötta med (Rakel).  
 
Janas åtgärdsprogram är ett exempel på när skolan inte preciserat hur hemmet ska jobba med vad de 
ska ansvara för. I ett av Janas åtgärdsprogram står det att Janas mamma och pappa ska arbeta 
hemma med att ”nöta in ordens stavning”. På frågan hur man gör något sådant svarar Rakel att hon 
också undrar det.  
 

Ska man bara skriva de där orden fler gånger? Om och om igen, jag vet inte. Lärarna har inte 
sagt hur man kan jobba med det (Rakel). 

 
Hemmet åtar sig 
Båda de föräldrar som arbetar i skolan menar att de har åtagit sig uppgifter att genomföra hemma.  

 
Det har inte lagts mycket på oss. Jag har tagit på mig. Det står inte mycket i 
åtgärdsprogrammen. Det är på både gott och ont. Vill man hjälpa sitt barn får man ju jobba 
hemma (Nettan).  
 
Vi har berättat vad vi gör hemma så har de skrivit in i åtgärdsprogrammet som något vi ska 
fortsätta med (Sara).  
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Skolan har inte föreslagit mycket för dessa föräldrar att genomföra hemma. Det kan dels ha att göra 
med, som Sara säger, att hon berättar vad de redan gör, eller som Nettan säger, att hon självmant 
åtar sig uppgifter att göra. Nettan har dessutom gett Anna extra stöd hemma långt innan skolan 
uppmärksammade hennes behov av särskilt stöd.  

Intervjusvaren visar alltså att skolan ålägger föräldrarna uppgifter och åtgärder att utföra i 
hemmet. Ibland sker detta med precision i detaljer och ibland preciseras inte uppgifterna alls, vilket 
får till följd att föräldrarna inte riktigt vet hur de ska utföra sina uppgifter. Detta kan jämföras med 
kategorierna ”Direkt och Indirekt kommunikation” som vi såg i analysen av åtgärdsprogram. 
Otydligheten visar sig även här försvåra arbetet med att stödja eleverna. När skolan är tydlig vad 
man förväntar sig av föräldrarna vet dessa vad de ska göra och känner sig trygga i hur de kan stödja 
sitt barn. Det förutsätter dock att åtgärderna utformats i dialog och inte är ålagda föräldrarna från 
skolans sida.  

 
Inflytande i kommunikationen 
Kommunikation kan ses som ett övergripande begrepp som innefattar alla beskrivningskategorier. 
Samverkan mellan skola och hem handlar till stor del om kommunikation. Föräldrarnas uppfattning 
om hur kommunikationen med skolan har fungerat varierar. Vi har de föräldrar som menar att 
kommunikationen överlag har fungerat väl och vi har de där kommunikationen inte har fungerat lika 
tillfredsställande. Det ger oss två kategorier: God kommunikation samt Kommunikation med förhinder.  
 
God kommunikation 
Föräldrarna hade både erfarenhet av god kommunikation men också förslag på vad som krävs för 
att kommunikationen ska fungera väl. Två av föräldrarna anser att kommunikationen har fungerat 
utan problem. Den ena arbetar i skolan och menar att det har att göra med att hon är förtrogen med 
skolans värld och känner de inblandade personerna.   
 

Jag tycker att det överlag har varit bra. Det har inte varit något särskilt negativt. Jag kan tänka 
mig att det är värre för föräldrar som inte är van att vara i skolans värld och så komma och 
så sitter det ett gäng lärare och specialpedagoger. Jag kommer på en jämlik arena och det är 
inte en sån stor grej för mig. Jorden går inte under. Det är inte så stort för mig som det kan 
vara för andra (Nettan).  

 
Jenny menar att kommunikationen med skolan har fungerat för att hon kommer väl överens med 
Theos lärare. Personkemin fungerar väl, vilket gör att hon känner att läraren lyssnar på henne.  
 

Jag känner att skolan har lyssnat på mig. Vi diskuterar kring allt. Läraren föreslår och frågar 
vad jag tycker och så kommer vi fram till något gemensamt. Både jag och Theos pappa är 
nöjda med informationen från skolan. Kommunikationen har fungerat bra. Jag har alltid 
känt mig välkommen att vända mig till både lärarna och skolsköterskan om det har behövts 
(Jenny).  

 
Föräldrarna lyfter fram exempel på vad som krävs för god kommunikation. Det är dels att skolan 
ska lyssna på föräldrarna och ge dem den viktigaste rollen i barnens liv, stöd från skolan och någon 
att vända sig till med frågor.  
 

Det är jätteviktigt som förälder att känna att skolan lyssnar – att de inte tror att de känner 
barnet bättre än vad jag gör (Jenny).  
 
Jag tycker att det är viktigt att veta vart jag ska vända mig, som när det inte har hänt nåt på 
länge nu. Stöd från skolan. Man kan känna sig rätt ensam i det här (Rakel).  
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Jag tror att information, att prata om hur vi uppfattar William och vad vi tror är viktigt i 
skolan, att man skulle ha ett möte där man inte bara pratar om kunskapsrelaterade frågor, 
utan vad vi tror att han behöver för att må bra och fungera bra i skolan (Sara). 

 
De två föräldrarna som uttryckligen säger sig ha god kommunikation med skolan har det på grund 
av goda relationer baserade på den ena förälderns yrke och för den andre att personkemin fungerar 
väl.  
 
Kommunikation med förhinder 
Föräldrarna lyfter upp situationer där kommunikationen inte har fungerat. Det handlar ofta om att 
informationen från skolan har brustit. Under ”Inflytande vid utarbetande av åtgärdsprogram” såg vi 
att skolan inte informerat Janas föräldrar om att hon hade behov av särskilt stöd.  
 

Det var helt nytt för oss. Det var jobbigt det. De skulle göra anteckningar sa de bara, så skull 
det bli uppföljning på det, vilka mål de skulle lägga upp för Jana och så (Rakel). 

 
Båda föräldrarna som arbetar i skolan anade att det kunde bli problem innan barnen började skolan. 
I Annas fall var Nettan förvånad över att skolan aldrig sade något som hennes svårigheter.  
 

[Jag] uppmärksammade det innan jag hörde nåt. Hon hade jättesvårt, jag såg ju det innan 
hon började skolan att det skulle bli svårt Det pratas inte så mycket på låg, det kom mera på 
mellan. Jag var förvånad de första åren att ingen sade något. Ingen tog riktigt upp allvaret så 
som jag hade gjort om det varit min elev. Men, Gud, märker de inget, eller? De kanske inte 
tyckte att det var så farligt. […] som det är nu blir det ju först på mellanstadiet som det blir 
riktiga åtgärdsprogram. Innan man har samlat alla. (Nettan) 

 
För att kunna kommunicera måste man veta vem man ska vända sig till. Som vi såg under ”sena 
åtgärder” visste inte Rakel vem hon skulle vända sig till för att få hjälp till sin dotter i tid. När det 
gäller Janas förälder kan man utifrån hennes beskrivning mena att skolan brustit i information om att 
det kan finnas behov av särskilt stöd, samt information om vem föräldrarna kan och ska vända sig 
till med sina frågor och funderingar.  

Kommunikation handlar även till stor del om att kunna lyssna. Sara ansåg att skolan inte 
lyssnat på dem som föräldrar. Hon berättar att de fått påpeka för Williams lärare att hon har ett sätt 
att kommunicera som inte fungerar väl för William, eller andra barn med ADHD-liknande 
problematik. När Sara resonerar kring sina upplevelser återkommer formuleringar om att stå på 
Williams sida, att ta hans parti gentemot skolan. Sara tycker att de som föräldrar har väntat för länge 
med att markera tydligt gentemot skolan och ställt sig på Williams sida - varit mer som en lejoninna. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att samtliga föräldrar alltså menar att de har en god kommunikation med 
skolan. Ändå finns det flertal exempel på när kommunikationen inte fungerar. De som menar att 
kommunikationen fungerar har båda goda relationer med personerna på skolan som de 
kommunicerar med. Det överensstämmer med forskning om föräldrars kapital (Ribom 1993, 
Erikson 2004, Andersson 2004). Föräldrar som besitter socialt kapital, dvs. har relationer som på 
något sätt ger dem fördel i amarbetet. I det här fallet ger Jennys goda relationer med läraren henne 
gott socialt kapital. Nettan som arbetar inom skolan har med hjälp av både korrekt terminologi och 
utbildningskapital möjligheten att konkurrera med skolan om vad som är viktigt i mötet (Ribom 
1993). När det gäller kommunikation med förhinder handlar även det om hur de personliga 
relationerna fungerar, men också, som i Williams fall, att hem och skola inte är överens om 
problemformuleringen.  
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5 Diskussion 
I den här uppsatsen har samverkan mellan skola och hem varit i centrum. Utgångspunkten har varit 
att i de tre delstudierna lyfta fram förutsättningar för samverkan samt hur föräldrar kan uppleva, 
uppfatta och erfara mötet med skolan. I den första delstudien gav rektorerna på de undersökta 
skolorna sin syn på föräldrasamverkan och åtgärdsprogram. Vi har sett hur föräldrar syns i 
åtgärdsprogrammets text. Avslutningsvis mötte vi fyra föräldrar som berättade om sina upplevelser 
av samverkan. I det här avsnittet diskuteras och problematiseras resultatet i de olika delstudierna i 
relation till syfte, bakgrund och forskningsgenomgång. 
 
 
Förutsättningar för samverkan 
 
Inledningsvis genomfördes intervjuer med rektorer för att undersöka några av förutsättningarna för 
mötet mellan skola och hem. Frågeställningen var: ”Hur ser rektorerna på samverkan med föräldrar i 
samband med åtgärdsprogram?” I följande avsnitt avser jag diskutera hur resultatet kan förstås. I 
studien utgick jag ifrån att rektor, i egenskap av pedagogisk ledare, har stor betydelse för skolans 
inställning till, men även utförande av, samverkan med hemmet. I intervjuerna betonar rektorerna 
föräldrarnas viktiga roll för att arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska vara framgångsrikt. 
Samtidigt uttrycker sig en rektor att föräldrarna ”ska ställa upp på skolans försök till att hjälpa deras 
barn”.  

Enligt styrdokumenten ska rektor informeras när det uppmärksammas att en elev kan vara i 
behov av särskilt stöd. Rektor är ytterst ansvarig för att en utredning då genomförs och att ett 
åtgärdsprogram upprättas för dessa elever. Därtill ansvarar rektor för utvecklingen av samverkan 
mellan skola och hem. Detta kräver att rektor blir informerad och håller sig informerad om det 
uppmärksammas att en elev kan vara i behov av extra stöd. Som resultatet visade deltar rektorerna 
inte i någon utsträckning i de möten där åtgärdsprogram upprättas. Inte förrän sent i arbetsgången 
kommer rektorerna in och då endast i de fall där arbetet med åtgärdsprogram inte varit 
framgångsrikt. Detta indikerar att rektorerna inte i till fullo är förtrogna med skolans arbete med 
elever i behov av särskilt stöd.  

I det här examensarbetet har lärarrollen fått en undanskymd roll. Det innebär inte att lärare är 
oviktiga i samverkan mellan skola och hem. Tvärtom. Lärares syn på, upplevelser av och viktiga roll i 
föräldrasamverkan har blivit belyst i tidigare forskning (bland annat Andersson 1999, 2003 och 2004, 
Erikson 2008b, c). Både rektorer och föräldrar nämner lärarens viktiga roll i samverkan. 
Specialpedagogens roll har inte heller fått något utrymme i det här arbetet. I såväl rektorers som 
föräldrars resonemang kring samverkan vid åtgärdsprogram har specialpedagogen fått mycket litet 
utrymme. En av rektorerna lyfter dock fram specialpedagogen som den som ska ha en övergripande 
roll – som ska se situationen ur alla synvinklar, föräldrar, lärares, elev och skolas. Det 
överensstämmer med von Ahlefeld Nissers tankar kring specialpedagogens roll (2009). Hon föreslår 
en ny innebörd i specialpedagogens roll. Denne skulle då fungera som medlare mellan skola och 
hem i samverkan genom att utgå från ett medvetet kommunikativt förhållningssätt så att samtliga 
aktörers delaktighet och inflytande garanteras. I enlighet med resultatet av den här studien skulle det 
även innebära att kommunens arbetsgång, såväl som praxis, att ansvarig pedagog upprättar 
åtgärdsprogram måste ändras. Värt att notera är att föräldrarna inte vid ett tillfälle omnämnde rektor 
eller rektors roll. Det tyder på att de inte ser rektorer som delaktiga i samverkan mellan skola och 
hem.  
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Arbetsgången - ett uttryck för en formalistisk diskurs? 
Precis som rektorers inställning till samverkan kan kommunens arbetsgång ses som en av 
förutsättningarna till samverkan mellan skola och hem. En arbetsgång av det slag som kommunen 
använder sig av kan motiveras utifrån att det tydliggör arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 
Kommunens betoning på anvisningarna etc. kan också vara ett uttryck för en formalistisk diskurs där 
fokus ligger på att handlingar ska ske på ett formellt riktigt sätt. I denna diskurs ses arbetsgångar, 
arbetsbeskrivningar och skillnader mellan olika kompetensområden som avgörande.  

 
Även om inte resultatet blir det önskade kan deltagarna hävda att vägen dit har varit korrekt. 
(Asp-Onsjö 2006:196)  
  

Arbetsgången är i sig ett uttryck för att arbetet med elever i behov av särskilt stöd prioriteras 
eftersom man i syfte att tydliggöra och förenkla arbetet genomfört och utvecklat rutiner. Ändå kan 
en sådan betoning på anvisningar och att dokumentationen ska ske på ett formellt riktigt sätt vara 
uttryck för en formalistisk diskurs och därmed en relativt stängd dialog (Asp-Onsjö 2006). Häri vilar 
ett ansvar på skolan att strävan efter tydlighet och formell korrekthet inte innebär stängda 
möjligheter för föräldrar att påverka sitt barns stöd, eller möjligheter till inflytande i samtal och text.  

Som vi såg ovan visar resultatet att rektorer betonar föräldrarnas viktiga roll för att skolan ska 
kunna genomföra sitt uppdrag. Inställningen att föräldrarna har en stor plats i barnets skolarbete 
kallar Erikson (2004) för partnerskapsmodellen. I studien betonar en annan rektor de olika 
professionernas uppgift och ansvar i relation till vad hemmet å sin sida har för uppgift och ansvar, 
vilket skulle kunna vara ett uttryck för vad Erikson kallar för isärhållandets modell. Man menar att 
alla barn oavsett bakgrund ska ha lika möjligheter. Enligt denna modell ses hem och skola som två 
skilda sfärer där läraren är den professionella. Det kan jämföras med Bartholdsson (2007) som 
menar att läraren som professionell konkurrerar med föräldrar om tolkningsföreträde. Att båda 
dessa modeller för samverkan förekommer i resultatet överensstämmer med Eriksons slutsats att det 
idag är just dessa som är rådande i skolan.  
 
 
Maktkamp, konsensus och inflytande 
 
När vi diskuterat förutsättningarna går vi vidare till att avhandla hur föräldrars möjligheter till 
inflytande syns i text, närmare bestämt i åtgärdsprogram. Syftet med studien av åtgärdsprogram var 
att undersöka var i dokumentet föräldrarna syns och på vilket sätt. Jag ville genom analysen av 
åtgärdsprogram se om det i texten framkommer huruvida föräldrarna har haft något inflytande och 
hur detta i så fall dokumenteras. I följande avsnitt diskuteras och problematiseras föräldrarnas 
upplevelse av inflytande i samband med utarbetandet och genomförandet av åtgärdsprogram.  
 

Konsensus som styrning 
Bartholdsson (2007) visar hur en maktkamp uppstår mellan den professionelle läraren som 
konkurrerar med föräldern om tolkningsföreträde. Kampen handlar om vilka beteenden som är 
uttryck för problem och var deras orsaker kan sökas. Vem ska ha tolkningsföreträde? I 
sammanställningen av föräldraintervjuerna framkom det att skola och hem inte alltid var överens om 
problembeskrivningen. Detta överensstämmer med resultatet av dokumentanalysen. Föräldrar 
upplever maktlöshet när skolan inte lyssnat på dem och skolan får ett betydligt större inflytande över 
hur problemen ska definieras och åtgärder utformas (Andersson 2003 och Asp-Onsjö 2006). Trots 
kampen strävar man i första hand efter konsensus. Hela syftet med samtalen mellan skola och hem 
är att nå samsyn. Etablerandet av konsensus och gemensamma problemdefinitioner är ett sätt för 
den disciplinära makten att utöva kontroll. (Bartholdsson 2007, Asp-Onsjö 2006). Emellertid kan 
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man argumentera för att begreppet konsensus, i betydelsen enighet, samtalsdeltagare emellan inte 
bör förstås som det ultimata målet:  
 

Konsensus kring beslut kan vara ett resultat av sådan maktutövning. Med det menar jag att 
föräldrar på en barngrupps- eller elevvårdskonferens kan gå med på beslut för att de anser 
att det inte är någon idé att komma med egna förslag Konsensus kan också uppnås som 
resultat av en möjlighetsskapande (von Ahlefeld Nisser 2009:233). 

 
Frånvaron av maktkamp, eller avslutad sådan, och etablerad konsensus är alltså inte alltid ett tecken 
på att samverkan är jämlik och demokratisk. I enlighet med Bartholdssons och von Ahlefeld Nissers 
resonemang kan man anta att en gemensam problemdefinition som tre av föräldrarna menade sig ha, 
är ett sätt varpå den disciplinära makten, skolan, utövar kontroll över den i underordnad position, 
föräldern. Uppnådd konsensus kan givetvis nås som ett resultat av en öppen dialog med lika 
möjligheter mellan skola och hem till inflytande. Mer om det under ”indirekt och direkt 
kommunikation och inflytande”. 
 

Inflytande och upplevelse av inflytande 
I föräldraintervjuerna menar sig föräldrarna ha inflytande, trots att de nämner exempel på 
upplevelser som visar på motsatsen. Det är rimligt att argumentera för att man inte har ett verkligt 
inflytande om man inte vet vem man ska tala med för att ens barn ska få stöd i tid, om man inte får 
information från skolan, om man upplever att skolan inte lyssnar och man inte är överens om 
problemformuleringen. Enligt denna uppsats ansats är utgångspunkten att varje människa äger sin 
uppfattning eller upplevelse. Alltså är inflytandet verkligt utifrån föräldrarnas upplevelse.  

Ett sätt att förstå att föräldrarna upplever sig ha inflytande är med hjälp av ”dubbla samtal”, 
ett samtal ”back-stage” och ett samtal ”front-stage” (Asp-Onsjö 2006). Exempel på samtal i studien 
som förs ”back-stage” är de förberedande samtal som skolans personal har innan EVM1 och i 
samband med den pedagogiska kartläggningen – Förberedelse EVM2. Vid dessa samtal pratar 
personalen om vilken bild man har av problematiken och ger förslag till åtgärder. Även om man 
inledningsvis inte är överens kommer man fram till en gemensam uppfattning som också blir vad 
man presenterar för förälder och elev vid EVM1 och EVM2. Det samtalet blir ”front-stage”. I och 
med att Asp-Onsjö studerat samtalen skolpersonalen emellan, och mellan skolpersonal och föräldrar 
har hon haft större möjlighet än jag att studera huruvida föräldrarna hade möjligheter till reellt 
inflytande.  

Arbetsgången anger att man i mötet som kallas för EVM2 – ÅP ska diskutera resultatet av den 
pedagogiska kartläggningen med föräldrarna för att sedan skriva åtgärdsprogram. Föräldrarna är 
enligt mallen för den pedagogiska kartläggningen emellertid inte involverade i utredningen, något 
som stämmer med denna studies resultat. Skolverkets allmänna råd (2008a) betonar emellertid att 
skolan ska samverka med hemmet när utredningen inleds för att på så sätt säkerställa att föräldrarnas 
erfarenheter kan tas till vara. Om så inte har skett är det rimligt att anta att det inte är helt 
okomplicerat att som förälder påpeka felaktigheter eller ändringar i samtalet ”front-stage” när skolan 
presenterar vad de kommit fram till ”back-stage”. Ingen av föräldrarna i intervjustudien hade 
medverkat i någon pedagogisk kartläggning. Faktum är att de inte ens kände till huruvida en sådan 
hade genomförts. Ändå anges det i två åtgärdsprogram, vars föräldrar medverkar i intervjustudien, 
att skolan genomfört en pedagogisk kartläggning.  

Man kan se åtgärdsprogrammet både som samtal och text eftersom åtgärdsprogrammets text 
utgår från ett samtal (Asp-Onsjö 2006). Ändå är texten endast en tolkning av samtalet. Texten är 
likväl av stor betydelse, i själva verket större än samtalet, eftersom det är texten som lever vidare i 
skolan (Andreasson 2007). Tolkningsföreträde har skolan eftersom det i samtliga fall är skolans 
personal som utarbetat dokumentet, om än i varierande utsträckning i samarbete med elev och 
föräldrar. Inte i något åtgärdsprogram finns det något som tyder på att föräldrar eller elever håller i 
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pennan. Även om man menar sig samarbeta kring formuleringar vid både mål, nuläge, åtgärder och 
uppföljning sker detta under stadigt överinseende från skolans representant. Redan här är föräldrars 
inflytande begränsat.  

Om föräldrars upplevelse av inflytande i egentlig mening betyder frånvaro av konflikt med 
skolan, dvs. man har uppnått konsensus om problemdefinitioner, mål och åtgärder kan man hävda 
att upplevelsen av, inte är detsamma som, inflytande. Med anledning av vad jag ovan har avhandlat 
skulle man kunna argumentera för att föräldrarnas upplevelse av inflytande inte behöver vara 
detsamma som ett reellt inflytande. Frågan blir då vad som är viktigast, upplevelsen av inflytande 
eller det reella inflytandet?  
 

Språket som maktmedel 
Vi talar om dolda maktstrukturer som kan vara svåra att sätta fingret på. Ett sådant sätt att utöva 
makt är genom språket. Att behärska skolans språk och terminologi innebär en möjlighet till 
dominans. Det avser både skola och hem. Samarbetet konstrueras genom språket och den som bäst 
behärskar språket har större möjlighet att påverka utformandet av åtgärdsprogram (Ribom 1993). 
Genom att språket är konstruerande inbegriper det i sig ett tolkningsföreträde och en maktordning – 
viss kunskap erkänns som mer rätt än någon annan (von Ahlefeld Nisser 2009).  

Precis som resultatet av föräldraintervjun visade medför föräldrars habitus och kapital en 
möjlighet att konkurrera med skolan om vad som definieras som viktigt. Föräldrarna i 
intervjustudien som har hög utbildning och språklig kompetens dvs. symboliskt kapital och/eller 
rätta sociala förbindelser, dvs. socialt kapital, har i mötet med skolan större möjligheter att få en 
jämlik dialog med skolan. Föräldrar med språkligt kapital upplever att skolan lyssnar på dem. 
Resurssvaga föräldrar har inte samma upplevelse. Detta leder till att föräldrar utan kapital som kan 
ses som räntabla i kontakten med skolan har mindre inflytande i samverkan med skolan (Andersson 
2004, Ribom 1993).   

Hur kan vi då förstå att Sara som har hög utbildning och arbetar i skolan upplever att skolan 
inte lyssnar på henne som förälder? En möjlig tolkning är att skolan, såväl som förälder, ensam vill 
ha tolkningsföreträde gällande problemdefinition. Sara menar att skolan velat bilda sig en egen 
uppfattning och därför inte lyssnat på föräldrarnas bild av problemet. Det kan tolkas som att skolan 
i ett eller flera samtal på förhand, ”back-stage”, beslutat sig för vilken linje man vill driva (Asp-Onsjö 
2006). Saras upplevelse av skolan som kritikkänslig överensstämmer med Bartholdssons (2007) 
studie där vissa lärare upplevde föräldrars ifrågasättande av skolans ”seende” av eleven som 
smutskastning och ett uttryck för bristande respekt.  

 

Indirekt och direkt kommunikation och inflytande 
I studien av åtgärdsprogrammens text indikerar språkbruket att skolans personal ibland har 
svårigheter med att handskas med problematiken kring konflikt, ansvar och skuldkänslor. Texterna 
kan då också läsas som att de är formulerade på ett sätt som gör att man strävar efter att konflikter 
inte ska uppstå. Som dokumentanalysen visade kan man dela in de studerade åtgärdsprogrammen i 
två kategorier som jag har valt att kalla indirekt kommunikation och direkt kommunikation. Resultatet 
visade att man med viss svårighet närmade sig problemformuleringen, i synnerhet avseende orsak till 
problem. Fastställande av orsaken till problem skulle i förlängningen kunna komma att handla om 
hur de olika aktörerna ser på skuld. Vem är skyldig till problemet? De texter som hör hemma i 
indirekt kommunikation undviker dessa frågeställningar.  

 Enligt Anderssons (2004) definition av samarbete är ett klargörande av ansvar, roller och 
gränser en förutsättning för ett bra samarbete. Vad var och en ska göra och på vilket sätt måste 
tydliggöras. Det skapar även trygghet i samarbetet. Det förutsätter ett direkt språk där texten klart 
och tydligt förstås av både författare och läsaren (medförfattaren). Med otydligheten som 
kännetecknar kategorin indirekt kommunikation följer risken att samverkan försvåras på grund av 
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svårigheten att förstå vad som egentligen har blivit överenskommet och vem som ansvarar för vad. 
Kommunikationen blir lidande. Till exempel kan det som verkade tydligt då, vid upprättandet av 
åtgärdsprogrammet, en tid därefter vara obegripligt för läsaren av detsamma.  

Det försiktiga språkbruket skulle kunna vara ett uttryck för det Asp-Onsjö (2006) kallar för 
stängd dialog i den meningen att man undviker formuleringar som tydligt talar om vem som har 
ansvaret och därmed en möjlig skuld om man inte tar sitt ansvar. Som exempel på indirekt 
kommunikation användes Williams åtgärdsprogram. I intervjun med Williams mamma framkom det 
dessutom att föräldrarna upplever att kommunikationen med skolan inte har fungerat 
tillfredsställande.  

Ytterligare en tolkning är att det indirekta språkbruket skulle kunna vara ett sätt för skolan att 
ge föräldern en känsla av delaktighet och möjlighet till inflytande. Genom försiktiga och passiva 
formuleringar undviker man att från skolans sida att framstå som den som ensidigt dikterar villkoren 
för samverkan. I Hofvendahls studie (2006) använde lärarna sig av förmildrande, modifierande 
uttryck för att yttra problem. Hofvendahl menar att detta visar på att relationen mellan lärare, elever 
och föräldrar är skör. 
 

Strategier i samband med problemmoment visar att elevsamtalets deltagare har anledning att 
göra garderingar, att använda förmildrande uttryck och propositionella attityder som 
försvagar problemets omfattning. Detta tyder i sin tur på att relationen mellan lärare, elever 
och föräldrar är en skör relation (Hofvendahl 2006:229). 

 
I figuren nedan vill jag visa hur man kan se på relationen mellan upplevelse av inflytande och reellt 
inflytande. När skolan vill driva en på förhand beslutad linje och gör detta genom en ytlig dialogisk 
form blir dialogen stängd, dvs. skolan får tolkningsföreträde om vilken sanning som råder. Den 
ytliga dialogiska formen är det som i sammanhanget ger föräldrarna en känsla av inflytande. Ett sätt 
varpå skolan realiserar den ytliga dialogiska formen kan, som jag ovan anfört, vara genom indirekt 
kommunikation.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur a. Indirekt kommunikation och upplevelse av inflytande 
 
Den andra kategorin, direkt kommunikation, har ett mer explicit språkbruk. Jag skulle vilja jämföra den 
med Asp-Onsjös dialogiska diskurs (2006, 2008). Asp-Onsjös diskurser gäller i första hand samtal. 
Hon utgår från Bahktin när hon skriver att eftersom åtgärdsprogrammets text utgår från samtalet 
kan även åtgärdsprogrammet ses som ett samtal, allt är en del av samma process (2008). Med en 
sådan generös tolkning av dokumentens text skulle man kunna koppla den direkta kommunikationen 
till just den dialogiska diskursen. Den hör till vad Asp-Onsjö kallar för öppna samtal och ger utrymme 
för olika röster och olika perspektiv och låter samtliga parter aktivt medverka i utarbetandet av 
åtgärdsprogram. 

I figuren nedan vill jag visa hur skolan genom ett öppet samtal kan ge föräldrar möjligheter till 
reellt inflytande. Detta förutsätter bland annat att skolan vinnlägger sig att få till stånd en så jämlik 
talsituation som möjligt genom att på förhand uttänkta strategier är förhandlingsbara och att 
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argumentation och resonerande för och emot tillåts samtidigt som samtliga deltagare är uppriktiga 
mot varandra (von Ahlefeld Nisser 2009).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figur b. Direkt kommunikation och reellt inflytande 
 
Som ett exempel på direkt kommunikation användes Annas åtgärdsprogram. I intervjun med Annas 
mamma berättar hon att hon upplever sig ha ett gott inflytande. Hon är nöjd med både 
kommunikation och åtgärder. Värt att notera är att både Annas och Williams mammor arbetar i 
skolan. Trots att båda två är bekanta med skolans arena och behärskar språket som brukas är deras 
upplevelser av kommunikationen med skolan olika. Annas mamma upplever att hon befinner sig på 
en jämlik arena just för att hon arbetar i skolan, medan Williams mamma upplever att skolan är 
kritikkänslig och går i försvar av samma anledning.   

Henriks åtgärdsprogram förekom på flera ställen i dokumentanalysen. Dels angående 
dokumentets målformuleringar där mammans stöd var ett tydligt uttryckt mål och något skolan 
uppmanade mamman att hon måste se till att det blir gjort (se ”Dokumentanalys” och ”Mål”).  Vid 
första genomläsningen av Henriks åtgärdsprogram skulle man placera det i kategorin direkt 
kommunikation eftersom ansvarsfrågan klart formuleras. Man verkar inte väja för konflikt.  
 

Nuläge: Det går bra att läsa den engelska texten när mamma stödjer i en genomgång veckan 
innan. 
Mål: Mamma startar upp. Henrik jobbar själv o mamma stöttar och puffar på.  
Uppföljning: Mamma eller pappas stöd känns fortfarande bra att få. Mamma måste se till att 
det blir gjort. 

 
Av texten framgår det dock inte om det är mamman själv som frivilligt tar på sig ansvaret att stötta 
sin son eller om läraren lägger ansvaret på henne. Om skolan ålägger mamman ansvaret talar vi inte 
om ett öppet samtal där alla parter på lika villkor deltar. Henriks åtgärdsprogram skulle i så fall vara 
ett exempel på en expertinriktad diskurs (Asp-Onsjö 2006) där expertisen får ett övertag i hur en 
situation ska tolkas, dvs. tolkningsföreträde, och hur man ska lösa problemen. Den expertinriktade 
diskursen är exempel på en stängd dialog. Återigen är det den disciplinära makten som har 
tolkningsföreträde. Mamman tar ett stort ansvar för att Henriks skolgång ska fungera. I och med att 
ansvaret läggs på föräldern blir det också hon som får skulden om skolarbetet inte fungerar. 

En viktig aspekt i sammanhanget är att jag, både utifrån åtgärdsprogram och utifrån intervjuer, 
tolkar det som att skolan inte alltid är medveten om de tillfällen då språket används som maktmedel i 
en maktkamp med föräldrar. Det är sannolikt att även traditioner och kultur på olika sätt påverkar 
det sätt varpå skolan brukar språket. Om man som lärare inte reflekterar över språkets makt är det 
inte givet att man noterar vilken effekt ett visst språkbruk har med sig. Det tyder på, som 
Hofvendahl (2007) gissar, att majoriteten av lärare saknar utbildning i att genomföra professionella 
samtal, eller på annat sätt saknar kunskap om hur man in mötet med föräldrar bereder rum för olika 
aktörers inflytande, både genom språk och på annat sätt.  
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Föräldraskap och samverkan 
 
Ett av syftet med att intervjua föräldrar var att undersöka hur de ser på sin egen roll i samband med 
åtgärdsprogram. Resultatet visade att föräldrarna valde att lyfta fram hemmets ansvar för fostran. 
Detta överensstämmer med läroplanens (Lpo94) skrivningar där man poängterar att hemmet har 
ansvaret för barnens fostran och utveckling. Samtidigt talar läroplanen om skolans fostransuppdrag. 
Uppdraget innebär att man skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. Skolan ska också vara ett stöd för hemmet i deras ansvar. Exakt hur detta stöd 
ska se ut preciseras inte i läroplanen. Det kan jämföras med Gars (2002) och Bartholdssons (2007) 
forskning om föräldraskap. Den delade vårdnaden som genomförs av föräldrar och lärare. 
Föräldrarnas fostran av barnen inte längre är en privat angelägenhet. Familjen har blivit offentlig. 
Föräldraskapet granskas genom skolans ”seende av barnet”. Lärare tycks utgå från att föräldrar inte 
tar ansvar och stöttar sitt barn.  

När läroplanen nämner fostransuppdraget talar man om att detta ska ske i samarbete mellan 
skola och hem. Grunden för samarbetet ska vara skolans normer och regler som det är lärarens 
uppdrag att klargöra för föräldrarna. Andreassons studier visar hur skolan prioriterar sitt 
fostransuppdrag före elevernas kunskapsutveckling (2007). Detta får konsekvenser för vilka åtgärder 
som beslutas och därmed vilket stöd eleverna får.   

 

Åtgärder som hemmet ansvarar för 
I intervjuerna med föräldrar framkommer det att två av föräldrarna uppfattar att det är skolan som 
stipulerar vad föräldrarna ska göra i hemmet. Likaså menar föräldrarna att de inte alltid vet hur de 
ska genomföra vad skolan ålagt dem att genomföra. Detta kan sägas visa på att skolan till viss del 
förlänger och lägger delar av sitt professionella ansvar på hemmen. Föräldrar har i allt större 
utsträckning blivit ansvariga för skolan och inför skolan. Det kan ses som ett uttryck för 
partnerskapsmodellen, en av de rådande modellerna för samverkan mellan skola och hem (Eriksson 
2004, 2008). Denna modell innebär att föräldrarnas stöd för barnets skolarbete får en stor plats. 
Både skola och hem ansvarar för elevens lärande och utveckling.  

Rektorerna var i intervjuerna väldigt måna om att påpeka att skolan aldrig fick ålägga föräldrar 
några åtgärder eller uppgifter att utföra i hemmet. Som en av rektorerna påpekade är detta något som 
förtydligats genom Skolinspektionens rapport (källhänvisning inte möjlig). Efter tillsynen har en 
utbildningssatsning med specialpedagoger gjorts för pedagoger som fått lära sig hur man ska skriva 
åtgärdsprogram. Trots rektorernas försäkringar och utbildningssatsning är det väldigt tydligt att man 
på samtliga skolor fortsätter att i åtgärdsprogram skriva åtgärder som ska utföras i hemmet, oavsett 
om man formulerar det under ”vem ansvarar” eller ”åtgärder”. Inte i något fall kan man av 
åtgärdsprogrammens text utläsa att de uppgifter som hemmet ska genomföra är något som hemmet 
frivilligt åtagit sig. Tvärtom visar både dokumentanalys och intervjuerna med föräldrarna att skolan 
ålägger föräldrarna åtgärder som ska genomföras i hemmet.  

Bartholdsson (2007) nämner läxor som en kanal genom vilken skolan synliggör och värderar 
föräldraskapet. På samma sätt kan man se de uppgifter beslutade i åtgärdsprogram som föräldrar ska 
utföra i hemmet som ett sätt för skolan att utöva seende och kontroll av föräldraskapet.  

 
Professionella aktörer ingriper i familjelivet och stipulerar både barndomen och 
föräldraskapets acceptabla uttryck, vilket alltså kan innebära att föräldrarnas ansvarsområden 
vidgas snarare än inskränks (Bartholdsson 2007:116).  

 
Det förändrade föräldraskapet (Gars 2002 och Bartholdsson 2007) innebär att barnomsorg och 
barnhälsovård har övertagit vissa föräldrafunktioner. Bartholdsson menar att föräldrafunktioner 
parallellt har tillkommit i och med att kraven på samverkan mellan förskola och skola ökat. Samtidigt 
sträcker sig lärarskapet in i familjens domän. 
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Kraven som riktas från offentliga domäner, in i familjen, måste hanteras och koordineras, 
liksom kärlek, närhet och samvaro inom familjen (Bartholdsson 2007:113f).  

 
Föräldrar förväntas av skolan vara aktiva och engagerade i skolans socialiserande verksamhet och 
omfatta dess normer i relationen till de egna barnen. I praktiken innebär detta ett utvidgat 
föräldraskap. 
 

Underskrifter 
Samtliga delstudier berör föräldrars underskrifter av åtgärdsprogram. Så gott som samtliga 
åtgärdsprogram var undertecknade av föräldrar. Som resultatet visade finns det skillnader mellan vad 
de olika rektorerna ger föräldrarnas underskrifter för innebörd. Även föräldrarna hade olika 
uppfattningar om vad deras underskrift betyder.  

För att reda ut vad som egentligen gäller angående innebörden av föräldrars underskrift 
kontaktade jag Skolverkets Rättsekretariat med upplysningstjänst. Henrik Fredriksson slår i ett 
telefonsamtal den 13 maj 2009 fast att föräldrars underskrift på inget sätt är bindande. Han menar att 
förordningarna talar om att föräldrarna bjuds in för att delta. Underskriften kan på så vis visa att 
föräldrarna har bjudits in och deltagit. Om ärendet skulle utvecklas till ett anmälningsärende kan 
skolan genom föräldrarnas underskrift visa på att föräldrarna har närvarat vid ett möte där skolan har 
åtagit sig att genomföra åtgärder för att se till att eleven får särskilt stöd. ”Vi har jobbat med det här 
och ni har haft kännedom om det.” Det kan därför ligga i skolornas intresse att närvarande aktörer 
skriver under dokumentet, både i samverkanssyfte, men även för att visa att föräldrar har haft 
kännedom om att skolan arbetar med särskilt stöd. Det är dock klart att det inte finns något rättsligt 
krav att föräldrar skriver på. Föräldrar förbinder sig inte genom sin underskrift att genomföra några 
åtgärder, även om det skulle stå så i åtgärdsprogrammet. Skolan kan aldrig kräva att föräldrarna ska 
göra någon åtgärd i hemmet, underskrift eller ej. Det rättsliga kravet från grundskoleförordningen 
gäller endast skolans ansvar att genomföra särskilt stöd för elever i behov därav.  

Även Asp-Onsjö (2006) tar upp föräldrars underskrifter. Hon visar i sin studie att antagandet 
från Skolverket att underskrifterna ses som att föräldrarna varit delaktiga och att de godkänner och 
ställer sig bakom de föreslagna åtgärderna (Skolverket 2001a) inte kan tas för givet. Hennes 
undersökning visar tvärtom att underskrifterna i vissa fall används för att sanktionera åtgärder som 
skolan relativt ensidigt beslutat att vidta. Asp-Onsjö skriver: 

 
Idén om att underteckna åtgärdsprogrammet åskådliggör snarare att myndigheten inte fullt 
ut beaktar samtalets asymmetriska karaktär (2006:186). 

 
Som Skolverket genom Fredriksson påpekade kan det ligga i skolans intresse att använda sig av 
underskrifter – främst ur samverkanssynpunkt, men även som en försäkran att kunna visa upp ifall 
ärendet skulle gå vidare till att bli anmälningsärende. Vad skolan då inte kan göra, är att använda sig 
av underskrifterna för att visa att föräldrarna inte gjort vad de lovat. Skolan kan endast visa att man 
bjudit in föräldrarna och att de har deltagit i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Däremot torde det 
vara möjligt för föräldrarna att använda sin underskrift för att hålla skolan ansvarig för vad den gjort 
och inte gjort. Skillnaden är väsentlig.  

Ovissheten hos både föräldrar och rektorer indikerar att bruket av underskrifter till viss del 
sker oreflekterat. Från skolans sida har man, som även Asp-Onsjös studie (2006) visat, tagit ringa 
eller ingen hänsyn till den maktställning man som institution har gentemot föräldrar, både i samtalet 
och i texten, dvs. genom språket. En av rektorerna menade att det borde vara möjligt för föräldrar 
att reservera sig om man inte samtycker med formuleringarna, men ändå skriva under som 
bekräftelse att man har deltagit. Rektorerna som trodde att föräldrar förmodligen skriver under utan 
att reflektera över innebörden hade till viss del rätt, i så motto att föräldrarna i studien inte funderat 
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över vad underskriften specifikt innebär i samband med ett åtgärdsprogram. Föräldrarnas svar kan 
tolkas som att underskriften får samma innebörd som vad en underskrift vanligtvis innebär, t ex 
underskrift av papper till Försäkringskassan, banken, transaktioner etc., dvs. att man tagit del av, 
godkänner eller förbinder sig. Det måste vara skolans uppgift att klargöra för föräldrarna vad deras 
underskrift i just detta sammanhang innebär. Enligt Skolverket skulle det vara att man har bjudits in 
och deltagit vid upprättandet av åtgärdsprogram.  
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6 Slutsatser 
Den här studiens syfte var att undersöka samverkan mellan skola och hem i samband med 
åtgärdsprogram. Resultatet ledde vidare till andra frågor som jag berört i diskussionskapitlet. De 
stora frågor som blev synliga i arbetet med uppsatsen gäller makt och inflytande, språk och makt 
samt ett förändrat, utvidgat föräldraskap. I detta avsnitt vill jag åter lyfta fram de, i mina ögon, 
viktigaste frågorna som uppsatsen berört och vilka slutsatser jag gjort.  

Om skola och hem ska få jämlika förutsättningar till inflytande kan inte skolan förutsätta att 
föräldrar inte stöttar sina barn eller tar sitt ansvar (Bartholdsson 2007). Alla som arbetar i skolan 
måste utgå ifrån att föräldrar är de som har huvudansvaret för fostran, precis som styrdokumenten 
förordar samt att föräldrar är de som bäst känner sina barn och därför måste få en central roll i, samt 
inflytande över, sina barns skolgång. I synnerhet när barnet visar sig vara i behov av särskilt stöd. 
Frågan vem som ”äger” barnet måste få sitt slutgiltiga svar - föräldrarna.  

Styrdokumentens betoning på skolans ansvar att göra hemmet delaktigt i en samverkan för de 
barn som är i behov av särskilt stöd, gäller samtliga föräldrar - inte enbart de med resurser, språkliga 
eller symboliska, som i mötet med skolan kan användas som maktmedel och på så sätt garantera en 
jämlik dialog och samverkan. Skolans ansvar att ge föräldrar inflytande måste även gälla de som inte 
har hög utbildning eller på annat sätt kapital för att positionera sig gentemot skolan. Det kapital alla 
föräldrar faktiskt har och kan använda sig av i relationen med skolan är att de just är föräldrar. En 
förändrad syn i skolan på föräldraskap genom en höjning av föräldraskapets status skulle kunna 
innebära en mer jämlik relation och samverkan mellan skola och hem.  

Skolans användande av språk som maktmedel får utan tvivel konsekvenser för samverkan med 
föräldrar som inte behärskar skolans terminologi eller språk. Ett demokratiskt samhälle bygger på att 
medborgare har rätt att säga vad de tycker och också kan säga vad de tycker. I slutändan är det 
eleven i behov av särskilt stöd som drabbas.  

Man kan i resultatet se två sätt varpå skolan utövar makt och kontroll i mötet med föräldrar. 
Det ena är när föräldrar i ringa eller ingen utsträckning ges inflytande över problemdefinition, mål 
och åtgärder. Skolan har ensamt tolkningsföreträde. Det andra sättet är genom att skolan använder 
sig av en ytlig dialogisk form (Asp-Onsjö 2006), som jag i den här studien visat, genom indirekt 
kommunikation, för att driva en bestämd linje för att få med föräldrarna på vad skolan på förhand 
har beslutat. Det kan innebära att föräldrar upplever sig ha inflytande, vilket enligt min 
argumentation inte behöver vara med verkligheten överensstämmande. Likväl är det föräldrarnas 
upplevelse av verkligheten som är ”sanning” i det här sammanhanget. Det är ett positivt och viktigt 
resultat som man inte kan eller får bortse ifrån medan man problematiserar huruvida det upplevda 
inflytande är ett reellt sådant eller inte. Oavsett om den är verklig eller inte är upplevelsen av 
inflytande betydelsefull eftersom den gör föräldrar positivt inställda till skolan vilket i sig är en bra 
grund för fortsatt, utvecklad och förbättrad samverkan.  

Slutsatsen måste bli att otydligheten som kännetecknar indirekt kommunikation kan leda till 
förvirring gällande ansvar, roller och gränser. Oavsett om uppsåtet är att undvika konflikt, förminska 
problemet eller att till synes erbjuda hemmet inflytande menar jag att de passiva och otydliga 
formuleringarna kan leda till försvårad samverkan.  

Resultatet visar även att skolan stundom använder sig av direkt kommunikation i en öppen 
dialog som ger föräldrar utökade möjligheter till inflytande vid samverkan vid åtgärdsprogram. Det 
framkom även att skolan inte alltid verkar vara medveten om de tillfällen där språket och skolans 
terminologi används som maktmedel för kontroll i samverkan. Det visar på ett behov av en ökad 
medvetenhet och fördjupad kunskap om språk och makt i skolan (von Ahlefeld Nisser 2009). Om 
skolan därigenom kan utöka föräldrars möjligheter och inflytande visar den här studiens resultat att 
det leder till en bättre och mer framgångsrik samverkan för alla inblandade, inte minst för eleven i 
behov av särskilt stöd.  
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Förslag på framtida forskning 
 
Ett demokratiskt samhälle bygger på att medborgare har rätt att säga vad de tycker och också kan 
säga vad de tycker. Av allra största betydelse för skolan är att genom forskning lösa paradoxen att 
man å ena sidan utbildar i språk av demokratiska skäl, samtidigt som man utnyttjar språket som 
maktmedel för att kontrollera samverkan med föräldrar och därigenom utesluter föräldrar från deras 
möjligheter till inflytande. I en skola, byggd på demokratiska värderingar, som strävar efter att fostra 
eleverna i demokratisk anda för att dessa ska kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter, blir det 
därför nödvändigt med språk som i samtal och text ger de inblandade möjlighet till verkligt 
inflytande.  

I linje med Johan Hofvendahls språkforskning om hur elevsamtal i skolan genomförs vore det 
mycket intressant att på liknande sätt studera språket i åtgärdsprogram. Gärna i samband med att 
mötet mellan skola och hem i form av samtal studeras. Hur konstrueras och syns skolans makt och 
kontroll? Det kan vara ett sätt att synliggöra det språk som kan utestänga föräldrar från inflytande i 
samverkan.  
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7 Avslutning 
Samverkan är, som jag tidigare anfört, brännande aktuellt (till viss del även en het potatis). Som jag 
skrev ovan har arbetet med det här examensarbetet väckt frågor som inte besvaras i ramen för den 
här uppsatsen. Det här är inte platsen att besvara dessa frågor – och inte heller att formulera dem. 
Jag hoppas att skolan och hemmet fortsätter att ställa sig frågor om hur en förbättrad samverkan kan 
utformas.  

I så gott som alla klasser finns elever i behov av särskilt stöd. Det innebär att de har eller ska få 
ett åtgärdsprogram. För att på bästa sätt stödja dessa elever har skolan enligt styrdokument fått i 
uppdrag att i nära samverkan med föräldrar upprätta och genomföra åtgärdsprogram. En 
förutsättning för att ha framgång i detta viktiga arbete är att skolan lyckas ge föräldrar reella 
möjligheter till inflytande i processen.  

Ökad kunskap och insikt, är som vi som arbetar i skolan vet, en förutsättning för att kunna 
utvecklas. Det är min förhoppning att den här uppsatsen kan bidra till ökad kunskap och 
medvetenhet om hur föräldrar upplever mötet med skolan och därmed ge möjligheter till en 
utvecklad och förbättrad samverkan mellan skola och hem. Det är, enligt all forskning, till det bästa 
för eleven.  
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Bilaga 1. Informationsbrev till rektorer 
 

Information om undersökning om föräldrars upplevelse av 
samverkan med skolan i samband med åtgärdsprogram 
 
Hej, jag heter Frida Park och läser till lärare på Högskolan Dalarna. Just nu skriver jag mitt 
examensarbete där jag ska undersöka hur föräldrar upplever samverkan mellan hem och skola vid 
upprättande av åtgärdsprogram. Mitt intresse för ämnet väcktes när jag från många verksamma lärare 
fick höra att samverkan med föräldrar ofta kunde upplevas som svårt. Ett syfte på lång sikt är att 
förbättra samarbetet mellan hem och skola. En ökad förståelse för föräldrars upplevelser ger bättre 
förutsättningar för en god kommunikation och en god samverkan. En strävan är att hitta goda 
exempel.  
 
Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
För att kunna genomföra min undersökning kommer jag att studera skrivna åtgärdsprogram för 
elever i år 5 och 6 från några skolor. Åtgärdsprogrammen analyseras utifrån följande frågor: 
 

1. På vilket sätt dokumenteras föräldrarnas delaktighet/inflytande? 
2. Vilket utrymme har föräldrars synpunkter/inflytande i åtgärdsprogram? 
3. Vilka åtgärder ska hemmet ansvara för? 
4. Vilket stöd kan skolan erbjuda föräldrar? 
5. Vilken roll får föräldrarna i åtgärdsprogrammet? Föräldrar som problem eller lösning? 

 
Därefter kontaktas några föräldrar för intervju. Intervjustudien kommer att fokusera på saker som 
inflytande, roll, ansvar och stöd. 
 
Kommun, skola och åtgärdsprogram och namn på respondenter i intervjun kommer att 
avidentifieras.  
 
Ert deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ni kan när som helst avbryta ert deltagande utan 
närmare motivering. Min analys av åtgärdsprogram och intervjuer kommer att presenteras i en 
uppsats vid Högskolan Dalarna och för de som önskar finns möjlighet att få ta del av den. 
 
Jag återkommer inom de närmaste dagarna per telefon för att stämma av om ni vill medverka i 
undersökningen och i så fall även bestämma tid och plats. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Falun den 15 mars 2009 
 
 
Frida Park     
Vid eventuella frågor ta gärna kontakt med: 
 
Frida Park     Åsa Bartholdsson (handledare) 
frida.park@leksand.se   aba@du.se  
0247-15151    023-778223 

mailto:aba@du.se�
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Bilaga 2. Intervjufrågor till rektorer 
 
 Hur arbetar ni med åtgärdsprogram? 
 Har ni någon rutin för kontakt medföräldrar? 
 Har ni någon mall för skrivandet av åtgärdsprogram? 
 Vem upprättar åtgärdsprogrammet? 
 Hur ser du på föräldrarnas roll vid åtgärdsprogram? 
 Hur ser du på föräldrarnas underskrift? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till föräldrar 
 

Uppmärksamma 
 Vem uppmärksammade behovet av ÅP/särskilt stöd? 
 Upplever ni att skolan involverade er tidigt eller sent? 

Utreda 
 Har skolan involverat er i beskrivningen av ert barns situation? 

Dokumentera 
 Hade skolan ett förslag till ÅP?  
 Tycker ni att det fanns eller gavs möjlighet för er att ge synpunkter eller invändningar vid 

samtalet för upprättande av åtgärdsprogram? 
 Tycker ni att åtgärdsprogrammets text återspeglar er uppfattning om vad som sades/ni kom 

överens om? 
 Hur ser ni på er underskrift av åtgärdsprogrammet? 

Åtgärda 
 Har ni ansvarat för några åtgärder, vilka i så fall och på vems initiativ?  
 Fick ni något stöd från skolan gällande det ni skulle genomföra hemma? I så fall, på vilket 

sätt?  

Uppföljning 
 Upplevde ni att skolan lyssnade på/tog hänsyn till era synpunkter vid utvärderingen?  

Samverkan 
 Hur ser ni på er roll som föräldrar vid åtgärdsprogram? 
 Vad anser ni har fungerat respektive inte fungerat i samverkan med skolan? 
 Har ni haft någon att vända er till på skolan om ni haft några funderingar? 
 Har ni några idéer om hur en god samverkan kan fungera mellan hem och skola?  
 Är det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 4. Informationsbrev till föräldrar 

 
Information om undersökning om föräldrars upplevelse av 
samverkan med skolan i samband med åtgärdsprogram 
 
 
Hej jag heter Frida Park och läser till lärare vid Högskolan Dalarna. Under våren 2009 skriver jag 
mitt examensarbete om föräldrars upplevelse av samverkan med skolan vid åtgärdsprogram. Syftet är 
att ta reda på föräldrars synpunkter om hur arbetet med åtgärdsprogram har fungerat för att i 
förlängningen förhoppningsvis kunna förbättra samverkan.  
 
Som en första delstudie har jag samlat in åtgärdsprogram för elever i år 5 och 6 för att se om det 
finns några mönster. Den andra delstudien bygger på intervjuer med föräldrar om deras upplevelse 
av arbetet med åtgärdsprogram. 
 
Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Föräldrars synpunkter och upplevelser är relativt outforskat område och därför är er medverkan 
väldigt värdefull. 
 
I undersökningen kommer namn, skola och kommun att avidentifieras. Undersökningen kommer att 
presenteras i en uppsats vid Högskolan Dalarna och för de som önskar finns det möjlighet att få ta 
del av den. 
 
Ert deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ni kan när som helst avbryta ert deltagande utan 
närmare motivering.  
 
Jag återkommer inom de närmaste dagarna per telefon för att stämma av om ni vill medverka i 
undersökningen och i så fall även bestämma en tid och plats som passar er. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Falun den 4 april 2009 
 
 
Frida Park 
 

Har ni några frågor får ni gärna kontakta mig eller min handledare på Högskolan, Åsa Bartholdsson. 
 
Frida Park     Åsa Bartholdsson (handledare) 
frida.park@leksand.se   aba@du.se  
0247-15151    023-778223 
 
 

mailto:aba@du.se�
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OBS! 
 
Elevhälsan kan kontaktas 
för konsultation när helst 
det behövs i 
arbetsgången. 

Förberedelse 
EVM 2 

Uppföljning 
EVM 2 och ÅP 

NÄRTEAM 

EVM 3 EVK 

Den som upptäcker kontaktar ansvarig 
pedagog. Ärendet diskuteras i arbetslaget. 
Använd elevens IUP Kontakt tas med 
föräldrar. 
Ansvarig pedagog kallar till möte 

Dokumentation med tydliga mål och 
överenskomna insatser där ansvaret 
tydliggörs ska upprättas. Tänk 
organisation, grupp och individ  Bil 2 

Har vi nått de mål vi satt och har de 
överenskomna insatserna givit effekt? 

Inför mötet förbereder sig alla så att en 
pedagogiska kartläggning kan göras. Se 
bil 3  

Den pedagogiska kartläggningen  
diskuteras tillsammans med elev och  
föräldrar. 
ÅP upprättas 

Ansvarig pedagog, 
specialpedagog, 
skolsköterska. Ev.  
annan berörd personal 

Vårdnadshavare, 
barn/elev samt övriga 
närvarande enligt 
förbered 
ande EVM 

Problem  uppstår 

EVM: Elevvårdsmöte 
EVK: 
Elevvårdskonferens 
ÅP: Åtgärdsprogram 

EVM 1 

Om problem kvarstår 

De flesta problem löses här 

Om problem kvarstår 

EVM 2 
ÅP 

Ansvarig pedagog, 
vårdnadshavare, 
barn/elev 

Uppföljning 
EVM 1 

Nya mål i ÅP, eller beslut om närteam 

Ärendet presenteras i närteamet enl 
”Checklista för presentation i närteam”, 
se bil 4. Fortsatta åtgärder diskuteras. 

Bilaga 5. Arbetsgång när problem uppstår 
 Grundskola 

 

Arbetsgång när problem uppstår 
 



 64 

Problem uppstår 

Den som upptäcker kontaktar ansvarig pedagog. Ärendet diskuteras i arbetslaget. Försök 
ringa in problemet, Vad är problemet? För vem el. vilka är det ett problem? Hur har eleven 
utvecklats tidigare, se IUP. 
Kontakt tas med föräldrar och ansvarig pedagog kallar till möte, EVM I 
Datum för första kontakt antecknas på schematiska arbetsgången. Se bil 1s 
 

Mötesdeltagare: Ansvarig pedagog, vårdnadshavare, elev 
 
Syftet med mötet är att tillsammans med elev och vårdnadshavare samtala om vad som 
behöver göras för att komma tillrätta med problemet.  
 
Dokumentation med tydliga mål och överenskomna insatser där ansvaret tydliggörs ska 
upprättas.  Se bil 2 
 
Tänk, individ grupp och organisation. Viktigt! Datum för uppföljning.  

Här deltar samma personer som i EVM I 
 
Syftet med mötet är att avgöra om vi nått de mål vi satt eller om ärendet ska gå vidare 
 
 

EVM 1 

Uppföljning 
EVM 1 

De flesta problem löses här 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

Om problem kvarstår 

Förberedelse 
EVM 2 

Mötesdeltagare: ansvarig pedagog, specialpedagog, skolsköterska. Ev. annan berörd personal. 
 
Syftet med mötet är att personalen inventerar och gör en pedagogisk kartläggning av elevens 
situation.  Enl särskild mall se bil 3 
 
Ansvarig pedagog dokumenterar och kallar till möte EVM 2 
 

Mötesdeltagare: Vårdnadshavare, elev samt övriga närvarande som beslutats vid förberedande 
EVM 2. 
 
Den pedagogiska kartläggningen diskuteras tillsammans med elev, föräldrar. 
 
Syftet med mötet är att konkretisera mål, hitta möjliga lösningar och åtgärder som upprättas i 
ett ÅP, åtgärdsprogram. 
 
Datum för uppföljning sätts. 

EVM 2 
ÅP 

Uppföljning 
EVM 2 och ÅP 

Mötesdeltagare: samma som vid EVM2 
 
Syftet är att se om målen i ÅP uppnåtts. 
 
Om man inte nått målen kan man antingen sätta nya mål i ett nytt ÅP eller lyfta ärendet vidare 
till närteamet. 

Nya mål i ÅP 
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Om svårigheter kvarstår 

Ärendet förbereds  

NÄRTEAM 

EVM 3 

EVK 

I närteamet deltar områdets rektorer, specialpedagoger, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. 
 
Ärendet presenteras se ”Checklista för presentation i närteam”, se bil 4 
 
Syftet med mötet är att med den samlade kompetensen diskutera elevens behov av fortsatta 
åtgärder. 
 
Närteamet beslutar om fortsatta åtgärder. EVM 3, EVK, kontakt med hab, bup, läs- och 
skrivutredning, psykologutredning etc. 

Syftet med mötet är att återrapportera från närteamet till elev, förälder och ansvarig 
pedagog/arbetslag,  

Grundskoleförordningen 3 kap 

3 § För behandling av elevvårdsfrågor skall det finnas en elevvårdskonferens för rektors 
arbetsområde. 

4 § I elevvårdsonferensen skall som ledamöter ingå: 

 - Rektor 
- Företrädare för elevvården 
- Berörd klassföreståndare eller motsvarande berörd personal.  
  Rektor beslutar om den närmare sammansättningen av elevvårdskonferensen. 
Rektor eller den arbetstagare som rektor utser är ordförande. 
  Elevvårdskonferensen får tillåta att även andra än ledamöter är närvarande och yttrar sig vid 
sammanträdena. 

5 § Elevvårdskonferens är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande 
Vid sammanträde med elevvårdskonferensen skall föras protokoll. 

 
Vilka beslut kräver EVK 

• Om en elev missköter sig. Om en elev inte rättar sig efter lärares ingripande eller om 
eleven gör sig skyldig till flera upprepade förseelser eller en allvarligare sådan, skall detta 
enligt 6 kap.10 § dels anmälas för rektor, dels hänskjutas till elevvårdskonferensen. 

• Beslut om anpassad studiegång enligt 5 kap 10 §, grundskoleförordningen. 
• Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp. 
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