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Sammanfattning

Föreliggande studie handlar om föräldrars upplevelser av mötet med skolans personal samt om
samtalet där åtgärdsprogram upprättas. Målgruppen för undersökningen är föräldrar. Den
genomgående metoden är kvalitativa intervjuer, där sex föräldrar ingår.

Av resultatet framgår att dessa föräldrar anser sig ha ett bra samarbete med skolans lärare. Det
som nämns av föräldrarna som avgörande för en bra respektive mindre bra dialog med skolan är
läraren.

Grunden till att en elev får stöd eller inte återfinns i utvecklingssamtalet. Samtliga föräldrar i
undersökningen refererar till det samtalet och dess betydelse för fortsatt samarbete mellan skola
och hem. En bestämmande faktor för om stöd ska sättas in eller inte är även i detta fall läraren.

Studien visar att i de fall dialog finns mellan föräldrar och skola, upprättas åtgärdsprogrammet
genom samarbete. Dessa föräldrar känner att de har möjlighet att påverka utformningen av
åtgärdsprogrammet. Inga åtgärder är på förhand formulerade från skolans sida.
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Inledning

Föräldrar och elevers inflytande i upprättande av åtgärdsprogram är svagt enligt den studie som

Asp-Onsjö (2006) gjort. Undersökningen bygger på enkäter till alla lärare i en kommun om

åtgärdsprogram, 250 lärare har besvarat enkäten.

I förslaget till nya skollagen föreslås ”att innehållet i ett åtgärdsprogram eller beslut om att

inte upprätta ett åtgärdsprogram ska kunna överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd”

(Lagrådsremissen, 2009, s. 331). Föräldrar kan få möjlighet att överklaga innehåll eller beslut

att ett åtgärdsprogram inte upprättats. Vidare förs det fram att kravet är att skolorna fattar beslut

med kvalitativt bättre underlag än tidigare samt att föräldrar och elever ska medverka i

processen.

Om det nya förslaget tas, kommer pressen på skolan öka i bemärkelsen att upprätta kvalitativa

och relevanta åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd tillsammans med elev och

föräldrar. Mot denna bakgrund har mitt intresse väckts för det som sker i samtalet mellan skola

och hem, i upprättandet av ett åtgärdsprogram, hur föräldrar upplever det som sägs under

samtalssituationen.

I dagens skola har hem och skola enligt läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994) ett

gemensamt ansvar. Elevens kunskapsutveckling ska kommuniceras till föräldrarna genom

samtal. I min undersökning fokuserar jag på föräldraperspektivet i åtgärdsprogramssamtalet.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrar upplever den samtalssituation som de

befinner sig i vid upprättandet av ett åtgärdsprogram.

Följande två huvudfrågeställningar har varit ledande när det gäller samtalssituationen:

• Hur beskriver föräldrarna upplevelserna av mötet med skolans personal vid upprättande

av åtgärdsprogram?

• Hur upplever föräldrarna samtalet om åtgärderna?
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Bakgrund
SIA-utredningen
Begreppet åtgärdsprogram härrör från SIA-utredningen, tanken var att komma ifrån

undervisnings- och träningsprogram där fokus legat på att korrigera individens brister.

Utredarna var kritiska till att den enskilde individen sågs som bärare av problemen (Wahlund,

2002).

Enligt Lundgren (1999) kan utredningen om skolans inre arbete (SIA-utredningen), förstås

som ett konsekvensproblem utifrån de kompromisser som tidigare gjorts om grundskolans

konstruktion år 1962. I och med moderniseringen då befolkningsstrukturen ändrades, fler

flyttade från glesbyggd till tätort, kom läroplaner att formas med innehåll för likvärdighet.

Framförallt var det differentieringsfrågan som var i fokus när den första läroplanen (Lgr 62)

kom (Lundgren, 1999).

SIA-utredningen syftade till att förändra villkoren för de elever som var i behov av särskilt

stöd. Fokus låg på att förändra skolans verksamhet för att kunna möta variationen av elever.

Detta var ett nytt synsätt på elever i behov av stöd, vilka man tidigare ansåg skulle anpassas till

skolan. Utredningen ifrågasatte den tidigare specialundervisningen i klinikform samt den

”samordnade specialundervisningen” som innebar att elever fick undervisning i särskild grupp.

Den expansion av specialundervisning som rådde ansågs ske på bekostnad av annan

undervisning, och när resultaten dessutom uteblev var det dags att ändra kurs. Uppfattningen om

att eleven skulle åtgärdas ändrades till att verksamheten skulle åtgärdas istället. Utredningen

fokuserade på innehåll i undervisning likväl som arbetssätt- och form. Det lyftes även fram att

relationen mellan elev och lärare samt gemenskap mellan elever skulle finnas med i

åtgärdsprogrammet. Det dröjde tjugo år innan kravet på ett skriftligt åtgärdsprogram skrevs in i

grundskoleförordningen, denna skyldighet är sedan år 2000 reglerad i alla förordningstexter

(Asp-Onsjö, 2006).

Åtgärdsprogram
Skolverkets rapport (2003) presenterar resultat från en enkätstudie gjord på grundskolenivå

under 2001-2002 som visar att åtgärdsprogram är relativt vanligt förekommande på skolorna.

Däremot framgår det att var fjärde elev med ett stödbehov saknar dokumenterad planering vilket

tyder på att åtgärdsprogrammet som verktyg för planering, uppföljning och utvärdering av

särskilda stödinsatser inte fått full genomslagskraft på skolorna ännu (Skolverket, 2003).

Vidare visar undersökningen att elevens individuella problematik dominerar

åtgärdsprogrammen, de åtgärder som föreslås handlar främst om färdighetsträning för eleven.
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Det är sällan man försöker förstå elevens svårigheter ur ett relationellt perspektiv, det vill säga

på grupp- och organisationsnivå. Trots att åtgärdsprogrammen är individinriktade i sitt sätt att

förstå eleverna visar studierna att programmen är betydelsefulla verktyg för det pedagogiska

arbetet på skolorna. Framförallt är åtgärdsprogrammet viktigt som uppföljnings- och

utvärderingsinstrument samt som plattform för pedagogiska diskussioner (Skolverket, 2003).

I Skolverkets rapport (2002) lyfts betydelsen av vilket perspektiv som antas för eleven i behov

av stöd. När olika yrkesroller möts i en elevvårdskonferens, för att diskutera eleven i fokus, är

det lätt att vaggas in i att tro att alla närvarande talar om samma fenomen. Beroende på

deltagarna och dess perspektiv kan innebörden i fenomenet variera stort. Det är av stor

betydelse att klargöra sina värderingar och perspektiv för att kunna skapa genomförbara

strategier (Skolverket, 2002).

En slutsats som Asp-Onsjö (2006) kommit fram till är att både föräldrars och elevers

inflytande i upprättande av åtgärdsprogram är svagt i samtalssituationer. Vid ett första möte

mellan föräldrar, elev och skola är det mesta uppgjort på förhand. Vid själva mötestillfället

handlar det om att få med eleven och föräldern i det som redan bestämts av skolpersonal. Asp-

Onsjö (2006) tror att personalen på skolan inte riktigt uppfattar detta, utan att det snarare är så

att personalen är fokuserad på att lösa problemet. Men, studien visar tydligt att det gör en

skillnad för elevens framgång om skolan lyssnar och låter föräldrarna vara delaktiga. Att

föräldrar skriver under ett åtgärdsprogram är ingen reell delaktighet.

Asp-Onsjö (2006) menar att skolan har mycket att vinna på i lyssnandet på föräldrar. Hon

anser att skolan självklart ska ha tolkningsföreträde i vissa frågor, men hon tror att skolan skulle

kunna hjälpa eleven i större utsträckning än idag om den information och kännedom som

föräldrar har om sina barn och eleven om sig själv tillvaratas av skolan och dess personal.

När det gäller tolkningsrätten i arbetet med elever i behov av särskilt stöd anser Asp-Onsjö

(2008) att institutionerna har större inflytande än till exempel föräldrarna. En av de mest

fundamentala aspekter där skolpersonalen har företräde, är den kategorisering som blir en följd

av att problematiken dokumenteras och diskuteras.

Det råder en komplexitet i de roller som både lärare och föräldrar innehar när både skola och

familjestruktur är i förändring. Bouakaz (2007) menar att det finns etiska aspekter att beakta i

insatser för att engagera föräldrar i skolan, han pratar om skilda klasstillhörigheter, ojämlika

maktförhållanden samt skolan som institution.

I Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram anges som ett av skälen till

utgivning av materialet att skolor har svårt att genomföra de utredningar som ska ligga till grund

för åtgärdsprogrammet. Ett annat skäl är att eleven oftast beskrivs i åtgärdsprogrammen som

bärare av problemen. Vidare lyfts att åtgärdsprogram som är utarbetade i dialog med elev och

vårdnadshavare har givit bättre resultat för eleven än om dialogen uteblivit (Skolverket, 2008).



5

Stödinsatser
I Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) kan man läsa följande i femte kapitlet om

stödinsatser:

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.

(Skolverket, 2009).

Elever som anses ha inlärningssvårigheter har historiskt sett marginaliserats i

undervisningssituationer. Så sent som 1970 talet ansågs de vara värdiga en utbildning (Ainscow,

2000). I grundskolan bedöms 21 procent vara i behov av särskilt stöd medan 17 procent får stöd,

var femte elev som bedöms vara i behov av stöd får det inte (Skolverket, 2003). I förslaget till

den nya skollagen (Lagrådsremissen, 2009), står det att definitionen av begreppet behov av

särskilt stöd inte finns. Det är skolans ansvar att utröna vilka elever som går under benämningen

och i berörda fall upprätta ett åtgärdsprogram.

Dyson (2001a) lyfter frågan om huruvida elever i behov av stöd får en likvärdig undervisning.

Ur specialundervisnings perspektiv menar han att ett problem är resurser kring elever i behov av

stöd, de resurser som finns att tillgå har en tendens att spridas ut på de elever som behöver.

Effekten blir sällan en skillnad i elevens inlärningssituation. Om en skillnad uppstår varar den

oftast under en kortare period för att sedan bli som vanligt igen. En annan problematik är att

bedömningen om vem som ska få stöd, själva processen att bestämma vem eller vilka, inte är

tydlig utan avgörs lite beroende på vem som styr skolans intressen, det vill säga politiskt

(Dyson, 2001a).

Westling Allodi (2009) lyfter liksom Dyson frågan om likvärdigheten i utbildningen ur ett

demokratiskt samhällsperspektiv. Hon menar att ökade kvalitetsklyftor kan vara ett resultat av

en marknadsanpassad skola. Utbildningssystemet ska inte vara en marknad utan präglat av

demokratiska värderingar. Hon betonar att alla elever är olika. Vissa kostar mer än andra vilket

ur ett marknadsperspektiv ses som att elever i behov av stöd ruinerar verksamheten. Detta borde

omöjliggöras i ett demokratiskt utbildningssystem där man bör prioritera annat än det

ekonomiska.

Vidare pekar Westling Allodi (2009) på att utformandet av specialpedagogiska insatser inte är

någon garanti för att barnet får det han/hon behöver, det kan ge negativa konsekvenser beroende

på utformning och innehåll. Detta benämner hon som utbildningslotteri. Starkt fokus ligger på
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att kontrollera, mäta och följa upp individuella prestationer medan granskningen av skolans

organisation inte är självklar.

Dyson (2001b) ser på specialpedagogikens utveckling ur ett historiskt perspektiv och kommer

fram till att de dilemman vi har idag är desamma som funnits tidigare. Han menar att vi borde

kunna gå tillbaka historiskt för att ta lärdom av det som skett förr.

Det viktigaste är social inkludering menar Dyson (2001b). Elever i behov av stöd får inte den

sociala inkludering de behöver och det är här den stora skillnaden sker. Grupper som tidigare

marginaliserats kan bli aktiva medborgare och få den kompetens de behöver för att överleva de

krav som ställs i samhället, förutsatt att de skett en social inkludering.

Skola och hem
I förslaget till den nya skollagen som skollagsberedningen utarbetat (Lagrådsremissen, 2009)

ses åtgärdsprogrammet som ett centralt dokument i arbetet med en elev i behov av särskilt stöd.

Kravet på att upprätta ett åtgärdsprogram har sitt syfte i att det ska finnas ett dokument för

planering och utvärdering av elevens fortsatta utbildning, för att förutsättningarna för elevens

fortsatta lärande ska bli de bästa. Åtgärdsprogrammet ska vara ett instrument för planering och

samarbete mellan lärare, annan personal som till exempel elevhälsan, eleven ”och i

förekommande fall vårdnadshavare” (Lagrådsremissen, 2009, s. 327), samt för utvärdering och

uppföljning av insatta åtgärder. Vidare står det att ”elevens och hennes eller hans

vårdnadshavares syn på skolsituationen och förslag till tänkbara lösningar” (Lagrådsremissen,

2009, s. 327) också ska vägas in i programmen.

Skollagsberedningen uttrycker tydligt att arbetet med elever i behov av särskilt stöd är en

viktig strategisk och ekonomisk fråga som rektor på varje skola är ytterst ansvarig för

(Lagrådsremissen, 2009). Beredningen menar att rätten att överklaga innehållet i ett

åtgärdsprogram eller ett beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram är viktig för att skapa en

förbättrad rättssäkerhet för individen och en stärkt garanti för likvärdig utbildning. Därav ska

föräldrar kunna överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd, vilket benämns som en av de

mer omfattande förändringarna i jämförelse med dagens lagstiftning.

Skolverket (2009a) som har lämnat ett yttrande om den nya skollagen - har inte kommenterat

delen om att det ska vara möjligt att överklaga ett åtgärdsprograms innehåll eller att ett program

inte upprättats, vilket tyder på att lagen kommer att antas.

Som nämnts tidigare påtalas samarbetet mellan skola och hem i läroplanen

(Utbildningsdepartementet, 1994), det framgår tydligt att ansvaret för eleven är gemensamt

mellan skola och vårdnadshavare. Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med vårdnadshavare

för att utveckla skolans innehåll och verksamhet.



7

Det är betydelsefullt att elever och vårdnadshavare är delaktiga och får återkoppling om

skolarbetet. En god relation mellan vårdnadshavare och skola underlättar samtal om elevers

eventuella svårigheter. Skolan har det yttersta ansvaret för att främja ett sådant samarbete

(Skolverket, 2008).

Under ett decennium har Skolverket regelbundet (var tredje år), undersökt attityder i skolan. I

den senaste undersökningen framkommer att det föräldrar främst vill påverka i skolan är barnets

möjlighet att få extra stöd. Föräldrar anser sig inte kunna påverka i den utsträckning de vill. De

föräldrar som deltog i studien 2003 ger samma bild av sin möjlighet till inflytande på skolan

som de föräldrar som deltog för tio år sedan (Skolverket, 2004).

I och med 1994 års läroplan fastslås föräldrars rätt till inflytande och påverkan i skolan. Ökad

måluppfyllelse diskuteras frekvent och statsmakterna har en idé om att ökat föräldrainflytande

också kan öka måluppfyllelse (Myndigheten för Skolutveckling, 2008). Vidare syns tydliga

tendenser på att föräldrar har mandat att utöva sitt inflytande på dagens skola, individuellt och

kollektivt. Belägg för detta fastslås i och med läroplanen 1994 då föräldrars inflytande stärks i

ett offentligt styrdokument. Även genom utvecklingssamtalet som görs obligatoriskt en gång

per termin, samt genom en rad reformer under 1900-talet där föräldrar gjorts mer ansvariga för

skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2008).

Eriksson presenterar i stödmaterialet från Myndigheten för skolutveckling (2008) fyra

principer för hur relationen mellan hem och skola kan uppfattas. Han benämner dem

isärhållandets princip, partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen samt

valfrihetsprincipen.

Isärhållandets princip går ut på att bevara och upprätthålla de skillnader som finns mellan hem

och skola, denna tradition härstammar från en amerikansk utbildningssociolog vid namn

Willard Waller som lyfter hemmets och skolans olika uppgifter och roller.

Partnerskapsprincipen handlar om att minska gapet mellan skola och hem. Tanken växte fram

som en möjlighet att förverkliga jämlikhet och som dominerade utbildningspolitiken under

1950, 1960 och 1970-talen. En stor mängd forskningslitteratur kring utbildning och familj

producerades under denna tid varav Coleman- och Plowden rapporterna år 1967, vilka tydligt

påvisade att hemmet hade betydelse för barnens lyckande i skolan.

Brukarinflytandeprincipen, har tillkommit ur ett demokratiperspektiv. Ett ökat

föräldrainflytande var något som många länder arbetade för under 1960- och 1970-talet. Att öka

föräldrainflytandet var för staten ett sätt att komma tillrätta med politiska tillkortakommanden.

Valfrihetsprincipen handlar om att föräldrar har friheten att välja skola för sina barn och

bygger på idén om den civilt autonoma medborgaren. Samtliga principer handlar om en och

samma sak - relationen mellan hem och skola. Vidare problematiserar Eriksson

föräldrainflytande. Det framhålls politiskt och i den allmänna debatten att föräldrars inflytande i

sig är gott. Utifrån isärhållandets princip, partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen samt
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valfrihetsprincipen, kan denna uppfattning vara problematisk. Att föräldrainflytande i sig skulle

vara någonting positivt riskerar att låsa redan etablerade roller och positioner vilket i sin tur kan

förhindra ett öppet samarbete mellan lärare och föräldrar (Myndigheten för Skolutveckling,

2008).

Det finns norsk forskning som tyder på att lärare vill hålla föräldrar på avstånd och som anser

att de inte ska engagera sig för mycket i skolan. Traditionellt sett har hem och skola olika arenor

och vill man vidmakthålla dessa kan det innebära slutet för den reform där föräldrars

engagemang eftersöks. Det finns tydliga krav på att lärare ska inviga föräldrar i elevers skola,

detta genom att skapa en kontakt mellan hem och skola. En anledning som lyfts för att förklara

lärares avståndstagande är lärarutbildningen som inte är inriktad på hem-skola samarbete. På

grund av osäkerhet inför ett samarbete med vårdnadshavare utvecklar lärare strategier för att

hålla föräldrar på avstånd (Jakobsen, 2007).
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Samtal
I dagens samhälle används samtal som verktyg i flera olika sammanhang för att lösa problem.

Det finns en tilltro till samtalets funktion som problemlösande. Enskilda problem görs till

samhällets eller en viss institutions. Det är ett relativt nytt fenomen som under 1970 och -80

talen hade sin topp i Sverige. Det var under denna period som till exempel dop- och

kvartssamtal kom till. Tilltron till samtal kvarstår inom olika områden och förekomsten av

institutionella samtal i vårt samhälle är fortfarande vid en internationell jämförelse unik och

vanligt förekommande (Adelswärd, Evaldsson och Reimers, 1997).

Fairclough (1995) menar att det moderna samhället kräver en välutvecklad talang i att föra

dialog. Den identitet vi innehar förhandlas ständigt med andra vilket kan innebära risker om

man inte behärskar tekniken att föra samtal eller dialog med andra.

En problematik i det institutionella samtalet som Fairclough benämner som

”conversationalization” (s. 138), innebär att relationerna i samtalet ges en informell och

personlig hållning samtidigt som en osäkerhet skapas kring vad som är äkta eller inte. Det råder

en ambivalens i samtalet. De institutionella samtalen utförs av experter på området (till exempel

advokater, doktorer och psykologer), vilka ingår i expertsystem som vi är beroende av, dessa

kan användas strategiskt och manipulativt (Fairclough, 1995).

Alla typer av samtal innebär risker och möjligheter. De flesta av oss har en idé om hur det

positiva respektive negativa samtalet kan eller ska se ut (Adelswärd et al., 1997).

Skolsamtal

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läraren skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation,
trivsel och kunskapsutveckling (Lpo 94, s. 14).

Vidare står det tydligt i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994) att skolan har till uppgift

att klargöra för både elever och föräldrar vilka krav skolan ställer samt vilka rättigheter och

skyldigheter som gäller för parterna. Tydligheten i att föra fram mål, innehåll och arbetsform är

viktig då kunskapen om detta är en förutsättning för föräldrars rätt till inflytande och påverkan.

En möjlighet att genomföra ovanstående samarbete är genom utvecklingssamtalet som enligt

Betygspropositionen (1994:95:85) är skolans viktigaste sätt att informera och bli informerad om

elevens skolgång (Lindh och Lindh-Munther, 2005).

Skolverket (2009b) lyfter att elev och föräldrar en gång per termin ska träffa läraren för ett

utvecklingssamtal där syftet är att få information om hur barnet har det i skolan, hur det går i
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ämnena samt den fortsatta utvecklingen. Det framgår tydligt en ansvarsfördelning där rektorn är

ansvarig för att se till att lärare har utvecklingssamtal med alla elever. Lärarens ansvar består i

att genomföra samtalet och föräldrars ansvar handlar om att medverka i utvecklingssamtalet

samt framföra sina synpunkter och frågor (Skolverket, 2009b).

Institutionellt samtal i skolan
Enligt Linell (1990) kännetecknas institutionella samtal vanligtvis genom fem kriterier:

• Att det finns en specifik aktivitet med ett syfte som är förutbestämt (det finns en

dagordning, det är ingen slumpmässig eller planlös företeelse).

• Rutiniserade sätt att realisera syftet

• Klara roller, med skilda rättigheter och skyldigheter

• Ena parten har oftast sin samtalsroll som en del i sitt yrkesutövande

• Aktivitetstypen är erkänd och har en vardaglig benämning eller beskrivning

Ett samtal mellan lärare, förälder och elev uppfyller dessa kriterier men kännetecknas också av

att samtliga deltagare möts i ett informellt, jämlikt och personligt samtal. Under samtalet utbyts

information och kontakt etableras. Utöver det är samtalet en slags förhandling om hur man ska

värdera och se på varandra. Elevens egenskaper och handlingar beskrivs och diskuteras, vilket

innebär att även lärarens och föräldrarnas handlingar i förhållande till eleven blir värderade. Om

eleven har någon typ av skolsvårighet blir det en rad efterföljande frågor om bra/dålig

undervisning, intresse eller ointresse från föräldrars sida. Vems är ansvaret och vem ska känna

skuld? För samtliga parter gäller det att framstå på ett önskat sätt och alla blir värderade av

varandra (Linell, 1990).

Idén bakom olika former av handledningssamtal och även utvecklingssamtalet handlar om att

nå en samsyn genom förnuftigt samtalande, ett rimligt antagande om vi levt i ett samhälle där

allas grundvärderingar var desamma. Ändå förväntas samtalet leda till samförstånd, vilket

troligen innebär att det finns en kontrollaspekt i mötet och samtalet. När det gäller

kontrollaspekten tar den sig i uttryck genom att vissa perspektiv framhålls som mer giltiga än

andra. I denna samtalsform är det i regel lärarens perspektiv som framstår som mest giltigt

(Adelswärd et al., 1997).

Utvecklingssamtalet är ett pliktsamtal, för lärarens del ett beordrat sådant. Fokus ligger på

elevens prestationer och personlighet vilket kan ställa deltagarna i samtalet inför dilemman.

Föräldrars förväntningar på samtalet kan vara annat än det egentliga syftet, ”slutsatsen är att

dessa samtal ställer deltagarna inför delvis motstridiga krav och konkurrerande syften” (Lindh

och Lindh-Munther, 2005, s.2).
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Även Hofvendahl (2004) lyfter utvecklingssamtalet som ett svårt samtal. Vid flera tillfällen

under ett samtal hamnar läraren i situationer där hon inte kan motivera eller stå för skolans

bedömning. Det som egentligen sätter läraren i ett kommunikativt dilemma är lärarkollegornas

skriftliga bedömningar som är vagt formulerade och kortfattade. Det finns inte mer att säga än

tre till fyra ord om ett ämne vilket gör att läraren söker strategier för att inte förarga eller väcka

irritation hos föräldrarna. En vanlig strategi är att initiera ett sidospår i linje med Faircloughs

konversationalisering, i det fallet läraren känner att ett ämne avverkats alldeles för fort vill hon

istället prata lite mer kring ämnet, dock inte om själva bedömningen (Hofvendahl, 2004).

Samtal för förståelse
Samtalets kraft är grunden för bildning och utbildning. Det finns en förändrande effekt i språket.

Samtalet som funktion går tillbaka till dialogen mellan Sokrates och Platon. Sokrates dialog

hade en inneboende maktstruktur där det fanns en intention om att åstadkomma nytänkande

genom att ställa utmanande frågor (Assarson, 2009).

Samtalet och dialogen framhålls i samhället som en möjlighet till förståelse mellan människor

samt som ett verktyg för att främja allas lika värde och demokrati.

Assarson (2009) pratar om deliberativa samtal i skolan som ett medel för att skapa samsyn

kring samhällets väsentliga värderingar. Idén om deliberativa samtal utgår från kommunikation,

där det uppstår ett ömsesidigt möte. Språket är ett medel för individen att uttrycka och

organisera sina önskningar och även göra dem tillgängliga för tolkning. Men utöver det krävs att

de samtalande erkänner varandra, ömsesidigt. Detta är en förutsättning för att allas röster ska få

lika värde. Det är ett mänskligt behov att få bekräftelse för den man är eller det man gör.

Individerna framträder för varandra i bekräftelsen. Utmärkande för det deliberativa samtalet är

att allas röster ska göras hörda för att samsyn ska kunna nås. Assarson (2009) menar att det är

pedagogernas ansvar att skapa dessa förutsättningar för samtal med föräldrar där allas röster har

lika värde och att föräldrars argument prövas objektivt.

Andersson (2004) bygger ett positivt möte på bemötande och gensvar. Hon framhåller tre

saker som särskilt viktiga i bemötande: att bli mött med respekt, att bli bekräftad och att bli

lyssnad på. Att visa respekt handlar om att acceptera och förstå den andres reaktioner även om

man själv ser det på ett annat sätt. Det innebär också att förmedla att den andre duger som den är

och att utgå från att den andre gör sitt bästa och har de bästa avsikterna. Det handlar om att

förstå utan att döma eller värdera.

Vi har alla behov av bekräftelse, att bekräfta någon innebär att vi sett honom/henne. I det sociala

samspelet är bekräftelse samma sak som gensvar och den fungerar som en kontroll på att vi

uppfattat den andre som avsetts. Att bekräfta innebär att visa uppskattning, berömma, ta sig tid
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för den andre och på så sätt visa att han/hon är viktig. Att bemöta en person på ett positivt sätt

stärker den andres identitet på ett positivt sätt.

Slutligen lyssnandet, det är svårt att lära sig konsten att lyssna på andra. Det innebär att höra det

som sägs utan att kritiskt värdera. Att lyssna innebär ett genuint intresse och nyfikenhet av vad

den andre har att säga, förmågor som krävs är empati, inlevelse och lyhördhet för andra

människor. Det krävs av lyssnaren att vara uppmärksam vilket är krävande. För att höra det som

uttrycks är det viktigt att släppa sin egen bild och tolkning och fullt koncentrera sig på den

andre. Ett bra utgångsläge är att ställa frågor och utgå från att inte veta. Då kan dialog skapas.

Att lyssna handlar om att ta in, inte att ta över (Andersson, 2004).

Föräldrar och skola
Andersson (2004) har intervjuat 40 föräldrar om deras upplevelser kring barnens skolgång och

samarbetet med skolan. Hon har utgått från ett systemteoretiskt perspektiv som innebär att allt

beteende sker i samspel med andra människor, allt påverkar allt.

En av de viktigaste åtgärderna i arbetet med barn i behov av stöd är ett fördjupat samarbete

mellan lärare och föräldrar. Som lärare ser man en liten del av barnet och i det avseendet behövs

föräldrar för att ge en kompletterande bild som bidrar till en helhetsbild av barnet (Andersson,

2004).

Föräldrar till barn i behov av stöd uttrycker att de vill ha mer information av skolan kring vad

barnets behov består i och hur man som förälder kan bistå barnet. I de fall där ett fungerande

samarbete mellan skola och hem finns utvecklas barnet positivt, föräldrasamarbete är betydande

i detta sammanhang (Roll-Pettersson, 2003).

För barn i behov av stöd är föräldrar en viktig tillgång i skolarbetet, dels när det gäller barnets

fortsatta kunskapsutveckling men även när det gäller inkludering, här kan det i vissa fall vara

direkt avgörande om en förälder är delaktig eller inte. Lärare bör anstränga sig i samarbetet med

föräldrar och ta vara på den förstahands information som de besitter om barnet (Swick och

Hooks, 2005).

Vidare framgår av Swick och Hooks (2005) att det inte är oproblematiskt eller enkelt att vara

en engagerad förälder, det finns lärare som stänger ut eller visar ogillande mot föräldrar som

kräver ett inflytande. Det råder en ambivalens i förhållandet där läraren å ena sidan välkomnar

föräldrar som är intresserade av att stötta sina barn i utbildningen, men å andra sidan inte vill att

föräldrar ska involvera sig ”för mycket” i verksamheten.

En förälder beskriver att hon försökt påverka hennes dotters IEP (Individualized Education

Program, kan likställas med Sveriges åtgärdsprogram), med mål som hon upplevde relevanta.

Föräldern stötte på motstånd och blev avfärdad med att de mål som redan var uppsatta räckte.
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Denne förälder lämnades med känslan av att vara en påträngande och jobbig förälder (Swick &

Hooks, 2005).

Det råder även skepsis rent forskningsmässigt om vilka föräldrar som kan påverka och vad det

innebär för barnets skolkunskaper. Brain & Reid (2003) menar att det finns belägg för föräldrars

betydelse för barnets läs- och skrivkunnighet i tidig ålder, däremot är det inte styrkt att

föräldrars engagemang ger förbättrade skolresultat, ännu mindre att de är en mekanism för

inkludering.

Brain och Reid (2003) framhåller att engagerade föräldrar i sig inte är en garanti utan att det

till stor del handlar om hur processen samarbete fortgår tillsammans med läraren. Det är många

faktorer som påverkar, till exempel föräldrars utbildning.

Martin, Huber Marshall och Sale (2004) har undersökt IEP-möten över en treårsperiod och

menar att förändring sker långsamt i skolorna. I USA beslutades 1975 om att lärare, föräldrar

och elever skulle delta i planeringen om åtgärder för elever i behov av stöd. Beslutet togs emot

med skepsis från skolornas sida och en lång tid framöver handlade mötena om att delge

föräldrar information snarare än att välkomna dem att vara delaktiga i det pedagogiska arbetet.

Först 22 år efter beslut deltar alla parter som ska i IEP-mötena, den grupp som varit åsidosatt

har i detta fall varit eleverna.

Vidare menar Martin et al., (2004) att idag deltar lärare, föräldrar och elever på mer jämlika

villkor än tidigare och att föräldrar upplever att de förstår anledningen till mötet, känner sig

bekväma i att uttrycka sina åsikter, förstår det som framförs av lärare samt vet hur de ska agera

vidare.

Det finns andra aspekter att ta i anspråk vad gäller IEP-möten menar Dabkowski (2004). Det

finns föräldrar som upplever att det är jobbigt att träffa ett helt team av professionella samtidigt

(till exempel speciallärare, skolsköterska och så vidare), även atmosfären för mötet är av

betydelse. Om skolan tillmötesgår föräldern och drar ner antalet deltagare kan en dialog skapas.

Vidare lyfter Dabkowski (2004) att föräldrars rätt till inflytande varierar, det råder stora

skillnader beroende på vilket distrikt man bor i men det är också från skola till skola.

En problematik som Andersson (2004) beskriver är att föräldrar till elever i behov av stöd

upplever att de måste kämpa för att deras barn ska få det stöd de har rätt till. Föräldrarna är

eniga om att de resurser som sätts in är otillräckliga och att skolans lösningar många gånger är

av kortsiktig karaktär.
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Metod
Val av metod
Studien är genomgående kvalitativ och är baserad på intervjuer. Studien utgår från empiriskt

material, sex föräldrars upplevelser kring samtalet där ett åtgärdsprogram formuleras.

Kvale (1997) beskriver ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun som livsvärld, där syftet

är att förstå och beskriva de teman som den intervjuade upplever. Det handlar om två personer

som talar om ett ämne som intresserar dem båda. Målet är att erhålla nyanserade beskrivningar

av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld. Bryman (2002) menar att den

kvalitativa forskningsstrategin ofta utmärks av ett tolkande synsätt. Den här undersökningen är

inriktad på att dels tolka och studera föräldrars upplevelser av samtalet där åtgärdsprogrammet

upprättas. Mot bakgrund av detta är den kvalitativa undersökningsstrategin naturlig för detta

ändamål.

Den kvalitativa forskningsintervjun utgår från teman där frågorna ställs på ett informellt sätt

samt att frågornas ordningsföljd varierar mellan intervjuerna (Bryman 2002; Kvale, 1997).

Maktasymmetri i intervjusituation är något som både Kvale (1997) och Trost (1997) lyfter, de

menar att det är den professionelle som sätter ramarna för samtalet och styr intervjun. Det

föreligger en medvetenhet om att detta asymmetriska förhållande präglar denna studie.

Kvale (1997) beskriver forskningsintervjun som ett samspel mellan två människor där utbyte

av synpunkter sker men även om att förstå världen ur den intervjuades synvinkel. Trost (1997)

ser intervjun på ett annorlunda sätt och menar att utbyte av åsikter och synsätt inte är det

viktiga. Han ser intervjuaren som en sökare efter den intervjuades känslor och beteende och

menar att ett utbyte av åsikter kan påverka den intervjuades svar eller åsikter. I denna studie är

intervjuaren inspirerad av Kvales sätt att se på den kvalitativa forskningsintervjun – som ett

samspel.

Generaliserbarhet

Resultatet av denna studie kommer inte att kunna generaliseras till att omfatta några större

grupper, det ger dock kunskap om de undersökta objekten. Bryman (2002) menar att resultaten

från kvalitativ forskning i stället ska generaliseras till teori snarare än population.

Samtliga intervjupersoner i denna studie har själva sökt sitt deltagande vilket betyder att

deltagarna inte är slumpartade valda. Kvale (1997) menar att urvalet i en kvalitativ

forskningsintervju sällan är slumpmässig utan snarare bygger på andra kriterier som typiskhet,

otypiskhet eller tillgänglighet. Detta i sig är en faktor att ta i beaktande vid diskussion om

studiens generaliserbarhet.
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Fenomenologiskt perspektiv

De flesta tolkande forskare lägger etnografi, hermeneutik eller fenomenologi till grund för sina i

huvudsak kvalitativa metoder (Alvesson och Deetz, 2000). Kvale (1997) menar att det

fenomenologiska förhållningssättet har varit dominerande i kvalitativ forskning.

Som nämnts tidigare beskriver Kvale (1997) ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun

som livsvärld, där syftet är att förstå och beskriva de teman som den intervjuade upplever. I

denna studie är det fem kvinnor och en mans upplevelser av mötet där ett åtgärdsprogram

formuleras.

Fenomenologin studerar individernas perspektiv på sin värld och försöker i detalj beskriva

innehåll och struktur samt förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser och göra

deras mening explicit. Det viktiga är att beskriva så fullständigt som möjligt snarare än att

förklara eller analysera, i det här fallet föräldrarnas upplevelser.

Kvale (1997) lyfter fenomenologisk reduktion, vilket innebär att låta bli att fälla något

omdöme om existensen eller icke-existensen av en upplevelses innehåll. Det handlar om att

sätta den vardagliga förståelsen av och den vetenskapliga förkunskapen om fenomenet inom

parentes för att nå en förutsättningslös beskrivning av fenomenets väsen. Reduktion innebär inte

en frånvaro av förutfattade meningar utan snarare kritisk analys av sina förutfattade meningar. I

denna studie, som har ett fenomenologiskt förhållningssätt till de intervjuades upplevelser av

samtalet där åtgärdsprogram upprättas, har strävan varit att föräldrarna ska ha haft möjligheten

att förutsättningslöst dela med sig av de erfarenheter de haft kring de frågeområden som

behandlats.

Tolkning av resultatet har gjorts, Ahlberg (2009) kallar det fenomenologisk hermeneutik och

menar att för att få kunskap om människors livsvärld, måste tolkning tillämpas. Det ska inte

uppstå något motsatsförhållande mellan fenomenologi och hermeneutik, det är genom att

försöka förstå människors existens och belägenhet i världen som vi kan erhålla kunskap om

deras olika livssituationer.

Undersökningsgrupper i kvalitativa studier
Trost (1997) menar att det i kvalitativa studier är ointressant med representativa urval, till

skillnad från den kvantitativa metoden. I de flesta fall av kvalitativa studier eftersträvas att få ett

antal människor med så stor variation som möjligt. Urvalet ska vara heterogent inom en viss

ram. En metod som är nära att garantera variation i urvalet är det strategiska urvalet (i motsats

till det representativa). I det strategiska urvalet bestäms deltagarna utifrån en variabel eller

kategori som är av teoretisk betydelse. Trost (1997) menar att denna metod för urval i samband

med kvalitativa studier ger tillräckliga resultat i variation av personer som deltar. Det strategiska

urvalet innebär att man får tag på de personer man önskar få tag på.
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I fråga om antalet personer som krävs i en kvalitativ intervjustudie menar Kvale (1997) att man

bör intervjua så många personer som behövs för att få svar på de frågor som finns. Antalet

personer är beroende på undersökningens syfte men i en vanlig intervjustudie ligger antalet

vanligtvis mellan 5-25 personer. Trost (1997) lägger ingen större vikt vid antalet personer utan

lyfter snarare att antalet bör begränsas till ett litet antal och att kvaliteten bör sättas i det främsta

rummet. Dock framkommer att ett intervjuantal på minst fyra personer kan ge ett bra underlag

för en intervjustudie.

Urvalet i kvalitativa undersökningar är oftast litet däremot kan det medföra ett stort material att

hantera (Trost, 1997).

Urval
I den föreliggande studien har sex föräldrar intervjuats, en man och fem kvinnor. Någon

jämförelse mellan könen kommer inte att göras på grund av att endast en man deltagit.

Urvalet av de sex föräldrarna är till viss del strategiskt men framförallt ett urval av tillgängliga

respondenter. Med till viss del strategiskt menas att den inledande efterlysningen (se bilaga 1),

av deltagare lämnades ut via klasslärare till samtliga elever på skolan för att tas hem till

föräldrarna. De som deltagit har alla anmält sig frivilligt och har därmed varit tillgängliga för

undersökningen.

Samtliga föräldrar i studien svarade på efterlysningen självmant, i det fallet där ett föräldrapar

anmält sitt intresse, gjordes detta oberoende av den andre. Fem av sex svar inkom per mejl, i ett

fall togs personlig kontakt.

Alla föräldrar som deltagit i studien är föräldrar till barn på en skola där elevantalet uppgår till

cirka 170 elever. Skolan är av mångkulturell art där behovet av stöd anses vara stort. Antalet

elever med ett aktuellt åtgärdsprogram uppgår i dagsläget till att omfatta cirka 60 barn.

Datainsamlingsmetod
Den föreliggande studien bygger på halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att några

frågeområden eller teman behandlas med hjälp av underfrågor (Bilaga 2). Det finns under

intervjuns gång möjlighet att förändra frågornas form samt ordningsföljd om så krävs, detta för

att följa upp svaren från den intervjuade (Bryman, 2002; Kvale, 1997). Den halvstrukturerade

intervjuformen ökar sannolikheten för spontana och livliga svar från intervjupersonens sida

(Kvale, 1997). Oväntade svar kan resultera i att det uppkommer nya forskningsfrågor som inte

tidigare beaktats.
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Intervjuguiden

Frågorna i guiden bygger på intervjuarens förkunskaper och erfarenheter inom området

åtgärdsprogram och samtal. Kvale (1997) menar att en förtrogenhet för ämnet och

sammanhanget i en intervjuundersökning är betydande och en förutsättning för att kunna göra

bruk av intervjumetoden.

Intervjuguiden har formulerats utifrån föräldrars upplevelser av samtalet där ett

åtgärdsprogram upprättas. Guiden består av fem frågeområden: inledande fråga, samtalet,

inflytande, påverkan och tidsaspekten (se bilaga 2). I vilken ordning områdena behandlats har

varit beroende av den intervjuade, dock har intervjuaren varit noggrann med att få med alla

frågeområden för att senare kunna dra slutsatser utifrån upplevelserna.

Transkribering

Samtliga intervjuer har registrerats genom bandspelare. Kvale (1997) menar att

intervjupersonen vid bandade intervjuer kan koncentrera sig på ämnet i intervjun, även ord,

tonfall och pauser registreras vilka intervjuaren kan använda vid omlyssning. Bryman (2002)

anser att inspelningen är viktig för att kunna sondera och följa upp viktiga synpunkter som

framförs av den intervjuade, anteckningar kan i detta fall bli distraherande för intervjuaren.

Intervjuaren har sett dessa ovan beskrivna fördelar som en tillgång vid inspelningarna, att kunna

koncentrera sig på det som sägs, vara lyhörd och lyssna för att förstå den intervjuades livsvärld.

All transkribering har skett av intervjuaren i nära anslutning till intervjuerna.

Kvale (1997) lyfter att det finns vissa etiska aspekter att ta i beaktande vid citeringar av det

som sagts av den intervjuade, många gånger kan exakta citat framstå som osammanhängande.

Vidare menar han att ett sätt att göra rättvisa åt den intervjuade är att föreställa sig hur de själva

skulle ha formulerat sig i skrift. Trost (1997) menar att om man citerar bör man ”snygga till dem

en smula” (s. 97). Samtliga transkriberingar i föreliggande studie är omvandlade från tal till

skrivspråk, vilket innebär att återgivna citat inte är exakt ordagranna utan anpassade för att

passa skrivspråksformen bättre.

Genomförande
I inledningsskedet av undersökningen initierades kontakt med föräldrarna via klasslärarna på

skolan i form av ett brev som gick hem till samtliga elever på skolan (bilaga 1). Att

efterlysningen delades ut till samtliga elever berodde på att ingen elev skulle kunna utpekas som

en elev där ett åtgärdsprogram fanns eller hade funnits.

Viss information om studiens syfte fanns beskriven, dock inte i djupare mening.

Kontaktuppgifter till intervjuaren lämnades också ut i detta skede. Fem av sex hörde av sig via

mejl och förmedlade intresse av att delta i undersökningen. Den sjätte föräldern tog personlig
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kontakt på skolan och meddelade intresse att delta. Samtliga intervjuer har genomförts separat

med var och en av respondenterna. Fyra av sex intervjuer genomfördes på skolan efter förslag

från föräldrarna. Intervjuerna skedde i ett mindre grupprum där hänsyn tagits till att lokalen låg

på en ostörd plats. En intervju genomfördes hemma hos en av deltagarna. Svårigheter att ta sig

till skolan gjorde att den intervjuades hem valdes som plats för intervju, detta för att intervjun

skulle kunna genomföras på utsatt tid. Trost (1997) har åsikter kring att intervjua hemma hos

respondenten, detta med anledning av störningsmoment. Dock lyfter han att det ur

trygghetssynpunkt kan vara en bra plats. Intervjuaren upplevde att platsen fungerade för

intervjun och att den intervjuade på ett uppriktigt och öppet sätt berättade om sina upplevelser.

Ingen annan var hemma vid tillfället, inga avbrott skedde under intervjuns gång. En annan

intervju genomfördes på den intervjuades arbetsplats, även detta lyfter Trost (1997) som en

plats där störningar kan inkräkta på intervjun. Denna intervju gjordes i ett mindre, avskilt

arbetsrum. Intervjuaren upplevde även denna plats som fungerande för ändamålet då platsen var

ostörd.

Trost (1997) menar att lokalen för intervju är av betydelse och anser att ett resonemang kring

vilken inverkan lokalen kan ha haft i relation till analysen, bör föras. För intervjuaren har det

varit viktigt att låta föräldrarna komma med förslag på plats samtidigt som ostörd lokal på

skolan erbjudits. Alla utom en har föredragit intervjuarens förslag snarare än kommit med egna.

Vid val av lokal har ostördhet varit ett värdesatt kriterium från intervjuarens sida, detta har

tillgodosetts vid samtliga intervjuer. Dagen innan intervjuerna påbörjades skickades enskilda

påminnelsemejl till samtliga.

En provintervju genomfördes cirka två veckor innan de resterande fem utfördes. Bryman

(2002) menar att det är ett sätt att pröva ut frågorna på, om de är fungerande i sitt sammanhang.

De resterande intervjuerna har fördelats på tre dagar, med två intervjuer en dag, en intervju den

andra dagen och två den tredje och sista dagen. I de fall där två intervjuer genomförts har det

varit minst två timmars mellanrum. Detta har ansetts viktigt inför förberedelse av nästa intervju

samt för att hinna reflektera över det som sagts under tidigare intervju. Tidsåtgången för

intervjuerna har varierat mellan 35-55 minuter.

Vid samtliga intervjuer användes bandspelare med samtycke från föräldrarnas sida.

Kvale (1997) lyfter att det för den intervjuade kan infinna sig en tomhet efter att intervjun är

klar. Efter samtliga intervjuer har respondenterna haft möjlighet att ställa frågor om de haft

funderingar kring intervjun. Intervjuaren har även påtalat att respondenterna haft möjlighet att

återkomma vid funderingar eller ytterligare frågor som eventuellt uppkommit efter intervjuns

slut.
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Etiska aspekter
Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav vad gäller forskningsetiska principer, informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).

I den inledande efterlysningen som gick ut till samtliga föräldrar informerades om att allt

deltagande är anonymt (informationskravet).

Före intervjuerna informerades respondenterna om samtyckeskravet, det vill säga rätten att

avbryta när man vill, detta utan vidare ifrågasättande från intervjuarens sida. Även

nyttjandekravet informerades om före intervjun. Detta innebär att intervjuerna endast används i

denna studies syfte och kommer därefter att förstöras.

Konfidentialitetskravet garanterar total anonymitet, detta genom att inga namn, städer eller

skolor nämns. Samtliga namn som nämns i studien är fingerade. De inspelade intervjuerna

förvaras på sådant sätt att endast intervjuaren har tillgång till dem.

Intervjuaren anser att samtliga forskningsetiska krav har uppfyllts vid studien.

Bearbetning och analys
Bearbetningen av transkriberingarna inleddes med genomläsningar. Därefter lades arbete på att

hitta mönster, likheter och skillnader. Detta var en process som tog en hel del tid i anspråk. Så

småningom kunde olika kategorier urskiljas som till exempel känslor och åtgärder. För att

underlätta analysarbetet användes färgmarkeringar, en färg för varje kategori. På detta vis var

det lätt att se hur föräldrar uttryckt sig inom olika områden. Även variationer var lätta att

identifiera.

Kvale (1997) beskriver fem olika sätt att analysera intervjuer på. Vilka här nämns kortfattat,

meningskoncentrering som innebär att de meningar som respondenterna uttryckt pressas

samman till kortare uttalanden. Meningskategorisering, innebär att intervjun kodas i kategorier

och att en stor mängd text reduceras till några få tabeller. Narrativ strukturering, inriktar sig på

de berättelser som framkommit under intervjun och söker utveckla deras strukturer och intriger.

Meningstolkning, handlar om att tolka djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar som

till exempel psykoanalytiska tolkningar. Ad hoc-metoden är den som använts i denna studie. I

detta fall har intervjuaren olika angreppssätt och tekniker för att skapa mening av det som

uttryckts. Det finns ingen standardmetod för analysen utan den växlar under arbetets gång. Till

exempel kan djupare tolkningar göras av speciella uttryck.
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Resultat
Presentation av deltagande föräldrar

Fredrik och hans fru Diana är det enda föräldraparet som deltagit i undersökningen. Deras son

har haft en social problematik. Idag går det bättre för honom i skolan men föräldrarna beskriver

åren hitintills som en kamp att orka med. Vad gäller utvecklingssamtal och samtalet om

åtgärder, är det klassläraren som varit drivande. Specialpedagog involverades först efter två

läsår.

Amina är mamma till en flicka med läs- och skrivsvårigheter. Hon upplever att den jobbigaste

kampen varit att motivera sin dotter. Hon anser att skolan varit ett bra stöd men att stödet inte är

självklart och att det är varierande beroende på vilka lärare som är involverade. I detta fall har

klassläraren fört utvecklingssamtalen fram till dess att eleven ansetts vara i behov av särskilt

stöd. I samtalen om åtgärder har speciallärare deltagit.

Berit har en tvåspråkig son som inte nått målen i svenska för år tre. Hans läs- och

skrivutvecklings problematik upptäcktes sent. Mamman har stort förtroende för skolan även om

hon kan tycka att det är något märkligt att sonens problematik uppdagas först i samband med de

nationella proven i år tre. I detta fall har speciallärare och klasslärare tillsammans fört både

utvecklingssamtal och samtal om åtgärder. Denna förälder jobbar själv inom skolvärlden och

har en viss förförståelse för skolans uppdrag.

Caroline är mamma till en flicka som haft svårigheter med läsning samt matematik, en

utredning för dyskalkyli är på gång. Mamman upplever att skolan varit ett bra stöd, framförallt i

avseendet att veta hur hon som förälder ska agera på hemmafronten när det gäller att motivera

sin dotter i skolarbete. Både utvecklingssamtal och åtgärdsprogramssamtal har sedan

problematiken uppdagades, förts av både klass- och speciallärare. Även denna förälder har en

viss förförståelse för skolans uppdrag då hon är verksam inom förskola.

Evelinn är relativt nyanländ till Sverige och har varit här i snart två år. Hennes son har en

social problematik som påverkar skolarbetet. Mamman är utbildad lärare i ett annat land med en

annan kunskapssyn än den i Svenska skolan, denna mamma har således helt andra erfarenheter

av skolan som institution. I samtliga samtal har både klass- och specialpedagog deltagit.

Samtliga föräldrar har barn som går i årskurs fyra eller fem vid intervjutillfällena.

Mötet med skolans personal
Vid analys av intervjuerna har två teman tydligt framträtt och utifrån dessa kommer resultatet att

presenteras. Det första temat berör föräldrars känslor i mötessituationen, och handlar om hur

barnets problematik framkommit/uppdagats i mötet med skolan. Det andra området handlar om

föräldrars beskrivningar om vem som är ”problembärare”.
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Känslor i mötessituationen

Samtliga föräldrar beskriver att barnets problematik introducerats eller framkommit under ett

utvecklingssamtal. Hur skolan efter samtalet gått vidare är varierande och beroende på hur

läraren agerat samt avgörande för om stöd satts in eller inte. Policyn på skolan är att koppla in

specialläraren i de fall där särskilda behov finns. Det är dock inte säkert att det sker eftersom

läraren är den som bedömer och i så fall engagerar specialläraren i berörda fall. Med andra ord

hålls utvecklingssamtal där ingen problembild finns, av klassläraren. I de fall där ett uttalat

behov finns ska specialläraren eller specialpedagog delta. Oftast handlar dennes roll om att höra

förälder, elev och lärare om problematiken och tillsammans komma fram till en fungerande

lösning. Att upprätta ett åtgärdsprogram tillsammans med elev och förälder ingår i

speciallärarens eller specialpedagogens uppdrag.

Känslor i mötessituationen är något alla föräldrar refererar till under intervjuerna. Känslorna

som beskrivs handlar om frustration, oro, förväntningar, nervositet, panik och att det är

betungande. Känslorna som föräldrarna uttrycker ger ett negativt intryck vilket handlar om att

problembilden av barnet som ges på mötet är oväntad från föräldrarnas sida.

Fredrik går alltid på alla skolmöten tillsammans med sin fru Diana, detta för att de hör och

uppfattar olika saker under ett möte. Han beskriver att det var på ett utvecklingssamtal som det

framkom att sonen hade en social problematik. Detta dock först efter att båda föräldrarna

påtalade att de upplevde en problematik hemma med sonen. Tillsammans med läraren kunde en

dialog föras kring barnets beteende. Upplevelsen från pappans sida var att dialogen infann sig

på grund av en ömsesidig respekt mellan föräldrar och lärare, han kände att han blev lyssnad på.

Detta var början till en rad möten som skulle komma att ske under närmare tre års tid framöver.

I dessa möten deltog inte specialpedagog. Fredrik säger:

Det har överlag varit positiva samtal, jag kände aldrig något fördömande eller något sånt från
hennes sida. /…/ Men att på mötena har jag inte upplevt att någon har dominerat eller stått
med pekpinne, överlag positivt och en dialog, absolut. Det har alltid funnits en respekt mellan
oss.

Diana som är gift med Fredrik upplever även hon, att det var i utvecklingssamtalet som barnets

beteende aktualiserades, mycket tack vare den bild som de som föräldrar levererat om sitt eget

barn och om hur han var hemma. Mamman lyfte att sonen mer än vanligt hade tics för sig och

ett aggressivt beteende mot familjen. I samtalet med läraren (och sonen), kunde de se att pojken

var utsatt under skoltid. Mamman berättar:

Där i det mötet blev det tydligt att vi skulle göra någonting åt saken, att det fanns ett problem.

Mamman var inte medveten om att det funnits en skolproblematik innan mötet.



22

Amina beskriver det utvecklingssamtal där hon fick veta att dottern troligen inte skulle nå målen

för år fem som tungt. Tillsammans gick man igenom samtliga skolämnen och läraren hade vid

ämnet svenska stannat upp och enligt mamman: ”hon ryckte på axlarna”. Mamman upplevde

detta som mycket frustrerande då hennes tolkning var att hennes dotter var hopplös i svenska.

Det framkom att hennes dotter hade vissa svårigheter men det blev ingen vidare diskussion

kring hur skola och hem skulle gå vidare. Snarare upplever mamman stor frustration över det

som framkommit i mötet. Det nämndes ingenting vid detta tillfälle om några speciella

stödåtgärder, åtgärdsprogram eller ett nytt möte. Klassläraren höll i detta möte. Mamman

uttrycker sig såhär:

Jag kände det när vi hade samtal, att läraren inte brydde sig egentligen. /…/ Jag kände inte
viljan att hjälpa till, jag ville ha hjälp men här kände jag att jag faktiskt inte kunde göra
någonting” (Amina).

Denna förälder skulle komma att vänta ett år innan stödåtgärder sattes in för hennes dotter.

Berit berättar att hon till en början blev lite stött och tyckte att det var lite knepigt att ingen

upptäckt hennes sons läs- och skrivproblematik förrän vid de nationella proven i år tre. Vidare

uttrycker hon att efter att både klass- och specialläraren förklarat innebörden av vad problemen

bestod i – en förståelse för att skolan faktiskt inte sett något tidigare. Under detta

utvecklingssamtal framkom en problembild kring barnet men också som föräldern beskriver

tydligt att: ”någon form av stöd måste sättas in”. Denne förälder upplevde mötet som positivt

tack vare att ett nytt möte bokades in inom det snaraste för fortsatt diskussion kring vilket stöd

och vilka åtgärder som skulle sättas in, hon säger:

På samtalet var det mer en information om vad skolan hade sett och kommit fram till kring
hans kunskaper i läs- och skriv. Det var absolut en dialog om hur vi skulle gå vidare på bästa
sätt för att hjälpa XX. Vi bokade även ett nytt möte där vi skulle diskutera hur stödet skulle se
ut.

Caroline beskriver att det var på något av de första utvecklingssamtalen som hon förstod att

hennes dotter ”behövde något mer än det ordinarie”. Hon är tacksam för att skolan

uppmärksammat att hon var i behov av speciella åtgärder,

Jag tycker att det är så bra att man har sett att här behövs det speciella åtgärder, att man har
sett det, det är jag bara glad över, det är min känsla (Caroline).
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Denne förälder upplevde att kontakten med skolan var mycket viktig för dotterns fortsatta

kunskapsutveckling och menar att sedan det uppdagats att det fanns inlärningssvårigheter alltid

funnits en tät och kontinuerlig kontakt mellan skolan och hem.

Frustration

Utvecklingssamtalet är det första steget till att informationen om att barnet är i behov av stöd

aktualiseras för föräldrarna. En av känslorna som förmedlas i samband med informationen är

frustration. Denna frustration beskrivs av tre föräldrar och bottnar i en slags hjälplöshet över att

befinna sig i en situation.

Amina beskriver hela processen om att få veta att dottern har svårigheter inom läs- och skriv

som frustrerande i sig men egentligen är den stora frustrationen riktad mot läraren som tydligt

förmedlar att det finns en problematik i barnets kunskapsinhämtande men att hon inte är beredd

att göra någonting åt det. Föräldern beskriver frustrationen över att inte komma vidare i

processen och säger:

Ja, hon liksom ville visa mig med de här frågorna att min dotter inte kunde det hon skulle
kunna. Men hon gjorde ingenting för att det skulle bli bättre” (Amina).

Även Diana beskriver frustrationen över att ha en son med sociala svårigheter och upplevelsen

av att det inte händer tillräckligt, hon känner att det går långsamt att förändra. Hon anser att

skolan varit bra på att kalla till regelbundna möten men ifrågasätter alla mötens funktion

eftersom att det inte händer någonting, hon säger:

Jag upplever att skolan har lyssnat på det jag säger, men jag funderade mycket på varför
händer det ingenting!? Alltså, jag hade alltid hoppats på att nu ändrar vi på något, och att det
ger resultat” (Diana).

Fredrik nämner frustrationen över att vara pappa till ett utsatt barn och säger:

Det var ju frustrerande, jag menar som förälder skulle jag vilja gå till skolan och buffla på en
del barn. Det är lite grann sådär att man kan inte göra någonting, som att cykla utan styre. Så
är det ju såhär att lite kan man påverka men inte till den graden jag skulle önska (Fredrik).

En annan typ av frustration som Diana beskriver består av att vara mamma till:

ett speciellt barn /…/ nej, han är bara lite speciell, men vad ska jag göra av det speciella?
(Diana).
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Hon uttrycker en frustration över att ha ett speciellt barn och hur svårt det är att veta hur det

speciella ska kompenseras eller avhjälpas, både i skolan och hemma. I detta avseende upplever

mamman att det varit mycket svårt att veta hur hon skulle gå vidare med en problematik som

innebär att någon är speciell.

Nervositet/Oro/Panik

Andra känslor som förmedlas är nervositet och oro framförallt i avseendet att komma till skolan

på samtal samt när det gäller barnets fortsatta kunskapsutveckling. Samtliga föräldrar pratar om

att de kommer till samtalen för att få veta hur det går för barnet, vilken utveckling som har skett.

Caroline beskriver både utvecklingssamtalet och åtgärdsprogramsmötet som nervöst att

komma till som mamma, men att nervositeten sedan man kommit igång och börjat prata -

släpper. Men hon menar att känslan av nervositet alltid infinner sig innan mötet:

Det är ALLTID nervöst att komma till skolan, ja, alltid, det brukar släppa när man kommer
igång och börjar prata. Man undrar ju hur det går. /…/ Nej men alltså, det man vill få reda på
är ju framstegen, man vill ju veta att de utvecklas och händer något. Det tycker jag att jag fått
veta (Caroline).

Aminas oro bottnar i annat än Carolines, hon uttrycker:

Jag ville bara veta vilken utveckling som hade hänt, veta vilken nivå hon var på. Är ni nöjda
med henne? Är ni fortfarande oroliga? Det var det jag ville veta (Amina).

Amina är den förälder som också uttrycker känslan av panik om dotterns skolsvårigheter. Denna

känsla infann sig då ett annat arbetslag mottagit dottern och upptäckt att svårigheterna skulle

kunna avhjälpas om flickan fick stanna ett extraår på skolan, mamman säger:

Sen ringde skolan för att de hade sett vissa svårigheter och erbjöd ett extraår, då fick jag
panik! Hon ska INTE gå om. Hon SKA kämpa. Så minns jag att jag tänkte. Jag ville att hon
skulle vara duktig i skolan, men då brydde hon sig inte. Sen nästa samtal var det samma sak
igen, skolan erbjöd ett extraår men jag stod fast vid att hon inte skulle det, jag kände att hon
skulle kämpa. Hon brydde sig inte. Du ska inte gå och bli ingenting. Jag vill inte ha en dotter
som ska gå om. (Amina om sin dotter).

Betungande

Det jobbiga uttrycks i samband med att man som förälder får veta att barnet har någon

skolsvårighet eller under ett möte där ett åtgärdsprogram skall upprättas. Föräldrarna har innan

utvecklingssamtalet egentligen ingen vetskap om att deras barn är i behov av stöd utan det är

något som lyfts för första gången i mötet med skolan. Det framkommer dock av en förälder att
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det funnits tankar kring hur det går för barnet i skolan då det för barnet varit jobbigt eller

problematiskt hemma. Fredrik säger:

Det märktes väldigt tydligt på hans beteende hemma, han hade stressblinkningar och tics och
rörelser som märktes att de var stressrelaterade. Sedan fick vi ju veta att han hade problem i
skolan med mobbning.

Berit blev förvånad när hon på ett utvecklingssamtal i slutet på år tre fick veta att sonen inte

skulle klara de nationella proven. Hon säger följande:

Det var ju inget roligt möte, det var en jobbig känsla. Eftersom att jag heller inte hört något
tidigare så antog jag ju att allt var bra. Så länge man inte hör något är väl allt bra? (Berit).

Evelinn tyckte att det var jobbigt att höra om sonens problematik och säger:

Det var inte trevligt för mig som mamma att komma på samtalet för jag förstod att min son var
i farozonen.

En annan slags jobbighet som Diana beskriver handlar om en känsla av ensamhet, i allt det

jobbiga kring barnet. I och med ett projekt som startades på skolan - i samband med att sonens

problematik framkom - fick hon liksom Fredrik chansen att träffa andra föräldrar till barn med

något utöver det vanliga. Diana säger:

Projektet gjorde att man inte kände sig ensam med problematiken, samtalet med andra
föräldrar gjorde att man fick stöd och kände att andra också har det jobbigt. Jag kände att ja,
nu kanske det händer någonting. Nu ska det hända någonting, inte bara hysteriskt hela tiden
(Diana).

Andra känslor i mötessituationen

Alla föräldrar uttrycker att det är positivt att även barnet deltar i både utvecklingssamtalet och

mötet där åtgärdsprogrammet upprättas. Berit säger:

Jag var inte begränsad av att han eller de andra var med. Kanske beror det på att XX och jag
har en bra relation, vi pratar om allt.

Även Amina uttrycker:

Nej, det kändes bra. Vi pratar om allting, vad ni tycker, vad jag tycker. Det är bra att hon är
med för hon kan berätta och svara själv på era frågor. Det är bra att hon är med och att vi
bestämmer tillsammans och att hon bestämmer (Amina).
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En mamma uttrycker att hon inte upplevt någon begränsning i att kunna yttra sig fritt i samtalet,

utan känt att klimatet varit gott. Däremot har hon tyckt att det varit jobbigt eftersom att dottern

varit med på mötet (mötena), hon säger:

Ibland infann sig känslan av att jag skulle ha velat fråga mer än vad man kunnat, om XX, men
jag har känt en begränsning där för att XX varit med. Då har det handlat om andra saker, saker
runt omkring, inte bara inlärningen. Samtidigt tycker jag att det är jätte bra att hon är med,
kanske skulle det ha varit ett delat möte där XX var med i början men sen kanske man hade
kunnat sitta kvar bara vuxna och så att säga prata klart utan henne. Det tror jag hade varit bra
(Caroline).

Även Fredrik nämner att det hade varit önskvärt med ett delat möte, för hans del handlar det inte

om att yttra sig fritt när sonen är med. I det här fallet föredrar pappan ett delat möte med

anledning av att han upplever att sonen tar det mesta som sägs i dessa möten som negativt för

honom själv. Pappan tror att sonen kunnat hantera situationen bättre om han sluppit höra vissa

diskussioner om diverse händelser i skolan, även om pappan anser att det är högst relevant att

pojken är med på mötena:

Jag tycker nog att han skulle vara med på alla mötena, men sen är det ju det att jag tycker man
ska dela upp i två halvor. Som typ – nu vill jag prata med dina föräldrar, och så får han gå
ifrån” (Fredrik).

Det delade mötet menar föräldrarna skulle ha avhjälpt en del av frustrationen i själva mötet där

det funnits en viss begränsning på grund av att barnet deltagit.

Problembärare – Varför mitt barn?

Under intervjuerna var det flera föräldrar som nämnde att de hade funderat över hur det kom sig

att just deras barn var ett barn i behov av stöd. Tankarna och uttrycken hos föräldrarna var

liknande i avseendet att söka roten till problemen. Alla möten som skett över tid mellan dessa

föräldrar och skolan väcker funderingar hos föräldrarna om vem som äger problemen.

Diana beskyller till viss del sig själv för att sonen har den sociala problematik han har, hon

säger:

Jag har funderat mycket, jag var sjuk mycket under hans barndom och funderar på hur det har
bidragit till att han inte är så social. Jag började leta i mig själv. När han började skolan
hoppades jag på att skulle hitta kompisar som var lika honom. Sen började jag tänka att det var
hans sätt att uttrycka sig och vara på, att det var han. Men sen började jag fundera varför han?
Varför blev det ALLTID fel? Vad är det som gör att han alltid blir utsatt?
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Vidare berättar hon att sonen under en period i skolan hade svårt att komma överens med en

fritidspedagog, det handlade om att pojken kände sig kränkt av pedagogen och lyfte det med sin

mor. Det kommer även fram en önskan om att skolan hade gjort mer, varit mer aktiv i att hjälpa

sonen. Diana tog vidare kontakt med fritidspedagogen som menade att sonen missuppfattat det

som uttryckts av henne, mamman uttrycker sig såhär:

Jag försökte prata med henne men hon förklarade bort att hon uttryckt sig på ett visst sätt mot
XX.

Det löste sig på så sätt att XX slutade gå på fritids, han blev ju en kille som innebär problem.

Jag tänkte att vi skaffar egna nya fritidsaktiviteter. /…/ Jag kan tycka att problemet är skolans,
okej XX har svårt att ta kontakt men skolan hade kunnat göra mer.

Evelinn berättar att det varit en tuff period för sonen, att bryta upp i hemlandet för att komma

till något helt annorlunda med allt vad det innebär:

Det har varit jobbigt för alla, hela familjen. Svårt med språket, svårt att få jobb… Kunde vi ha
gjort något annat, men vi hade inget val, vi måste flytta.

Fredrik uttrycker i olika sammanhang att han funderat över hur det kommer sig att just hans son

har sociala svårigheter. De funderingar som uttrycks är ambivalenta i sig, å ena sidan vet pappan

att det egentligen är en skolproblematik, å andra sidan är hans son ett annorlunda och speciellt

barn men till viss del anklagar pappan både sig själv och sonen för problemen.

Det var ju inte så lätt hemma heller, för vi var inte så förstående /…/ När de råkar ut för
konflikter med varandra så är det ju så att jag menar att någonstans när han hamnade i
underläge så var det ju så att han såg mera skyldig ut. Då var det nästan lättare att lägga det på
honom.

Jag vet inte om det är, men i efterhand så känns det så, men alltså, nu vet vi ju att han hade
problem som inte han var skuld till. Jag tror att det var olika händelser som gjorde att han
hamnade i den sitsen han var i. /…/ Jag kan tänka mig att han är en sån där som inte rör sig
gruppmässigt, och då är det så lätt att plocka ut honom, så jag tror att det var bara olyckliga
omständigheter att han hamnade där han hamnade.

Barnen hamnar på något sätt i den här virveln också. Med territoriet kommer ju att det hela är
hans fel, det var ju någonting. Det känns som att han har ett stort behov av att få bekräftelse,
han gillar ju att synas. Men varje gång han syns så är det ju någon som säger någonting, jag
vet inte om det är för att någon vill vara dum eller elak, men han tolkar det så automatiskt.
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När vi pratar om skolan och hur de agerat säger pappan:

Ja alltså, skolan har ju stöttat väldigt mycket. Men sen märker man ju även där hur olika en del
kan tolka. Med den förra klassläraren så var det ju sådär, jag menar att när vi märkte att det
fanns problem så var det ju så att hon gick på samma linje som vi, vi förutsatte ju att det var
han som hade problem.

I dagsläget går pojken på samma skola men tillhör ett annat arbetslag, pappan har märkt en stor

skillnad vad gäller de nya lärarnas elevsyn, han menar att den är mer hälsosam och att lärarna

snarare ser barnen som olika individer än att de är annorlunda. Senare under intervjun kryper det

ändå fram tankar om att det är pojken som är annorlunda, pappan säger: ”Hans sätt liksom, hur

han tolkar situationer”. Fredrik själv känner skuld för att sonen har haft det svårt, dels anklagar

han sig själv men han tycker också att han borde ha agerat mer, krävt mer av skolan nu när han

insett att problemen inte ligger på sonen.

Carolines funderingar över dotterns skolsvårigheter går tillbaka till skolstarten, mamman

menar att det varit många lärarbyten hittills och funderar över vilken påverkan det kan ha haft.

Det har varit många lärarbyten för XX del, jag kommer inte ens ihåg alla hon har haft, väldigt
mycket, man tänker ju lite såhär HUR kommer det sig att det är såhär? Hur kan det komma
sig? Är det fel på mitt barn? Är det omgivningen? Miljön? Hur mycket har hon påverkats av
förskolan och så vidare.

Det har varit väldigt mycket… Men sen resonerar man med sig själv /…/ man går ju liksom
igenom allting. En bild man tänker sig, har det varit bra med alla dessa olika lärare? Hur har
dom haft tid att uppfatta och kunnat bilda sig en uppfattning om mitt barn och hur hon lär? Det
kunde jag irritera mig på, även om jag förstår att det är så. Det kan ju ha med att man är inne i
yrket att göra, det är ingen stor grej, det bara är så.

Berit uttrycker som tidigare nämnts att beskedet om att sonen inte nådde målen i år tre i

svenska, var överraskande. Även om hon förstår att ingen upptäckt detta tidigare efter

förklaringar från skolan så har hon svårt att acceptera. Hennes funderingar rör övriga klassen

samt tidigare erfarenheter:

Jag har funderat lite över det här med stöd, det verkar bero på hur det ser ut i övriga klassen,

jag menar att det också styr behovet. Eller, jag menar, är alla på samma nivå kanske det är

svårt att se något behov alls. Det är kanske lättare att märka när någon är mycket sämre en

övriga klassen, jag vet inte men det känns så. Sen är ju XX tvåspråkig, så egentligen så är det

inte så konstigt. Men jag upplever ändå att det var ett bra möte där vi kunde diskutera oss fram

till vad som behövdes göras, det var bra, jag tycker vi kunde prata om problemet utan att göra

XX till problembärare. /…/ Jag har andra erfarenheter av den här typen av samtal där skolan

hanterat det som att det är eleven som är ansvarig för alla problem. I det fallet var det ingen



29

direkt kontakt mellan oss och skolan, vi fick verkligen kämpa som föräldrar för att storebror

skulle få det bra.

Sammanfattning

Det är i utvecklingssamtalet som barnets svårigheter introduceras för föräldrarna. I

samband med detta möte beskriver föräldrarna olika känslor som främst har negativ

betingelse. Känslorna som beskrivs handlar inte enbart om själva mötessituationen utan

kan även avse en känsla inför ett möte eller efter ett möte med skolan. Vilka som närvarar

under mötet lyfts också som väsentligt från föräldrarnas sida och i detta avseende handlar

det om mötesatmosfären.

Samtliga föräldrar uttrycker att de funderat över vem som äger problemet. Det är en

tanke som verkar oundviklig då mötena mellan hem och skola i en ”problemsituation” är

mer frekventa än annars. Det föräldrarna reflekterar över är om de själva på något sätt

bidragit till att barnet har skolsvårigheter. De uttrycker också funderingar kring hur

skolsituationen sett ut för barnet och hur det eventuellt påverkat att barnet är i behov av

stöd. I detta fall resonerar föräldrarna kring lärarbyten och klassrumssituationen.

Barnets delaktighet i mötet där åtgärdsprogram lyfter samtliga föräldrar och alla anser att

det är bra att barnet är med. Däremot önskar en del föräldrar ett delat möte där barnet kan

gå ifrån för att lärare och föräldrar ska kunna föra dialog kring känsligheter som barnet inte

behöver höra.

Föräldrarnas upplevelser om samtalet om

åtgärder
Inom området föräldrars upplevelser av samtalet om åtgärder har även här två teman

utkristalliserat sig vid analys av intervjuerna. Första temat är att bli lyssnad på och beskriver

värdet av ett bra bemötande för fortsatt dialog mellan skola och hem. Det andra området handlar

om redskap för förändring och syftar till hur åtgärder utarbetas. Föräldrarna beskriver hur de

upplever själva åtgärderna som tecknas samt vilken påverkan de har över åtgärdsprogrammet.

Att bli lyssnad på

Bemötandet från lärares, speciallärare eller specialpedagogs sida beskrivs som avgörande av

föräldrarna, beroende på hur man som förälder bemöts skapas antingen goda förutsättningar för

att ha en dialog kring åtgärder eller inte. Samtliga föräldrar har erfarenheter som de relaterar till

som mindre bra möten. Dessa erfarenheter kan gälla ett syskon i skolan eller annat institutionellt

samtal med någon myndighet.
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När problematiken uppdagats är det således dags att i ett initierande möte träffa skolan och

diskutera tillsammans med barn och föräldrar hur fortsättningen ska se ut.

Ett samtal med värde

Känslan av att bli lyssnad på eller inte är avgörande för fortsatt god kontakt mellan hem och

skola i samtalssituationen, även i avseendet att ha en dialog kring barnets problematik utan att

anklaga varandra. En god miljö och atmosfär för samtal har också kommit fram under

intervjuerna. Det bör sägas att de flesta föräldrarna i dagsläget har, enligt deras egna

upplevelser, en god kontakt med skolan. Föräldrarna relaterar dock eller lyfter fram andra

mindre bra exempel på en samtalssituation.

Amina har uttryckt stor frustration över att känna till dotterns skolsvårigheter utan att ha fått

någon hjälp från skolan. Vändningen kom när dottern bytte arbetslag, där upplevde mamman en

annan attityd till skolsvårigheter men framförallt att hennes oro blev tagen på allvar från

lärarnas sida, hon säger:

Det blev skillnad sen, när XX kom till ett annat arbetslag. Då kunde jag berätta. Det har varit
många lärare med, men jag kände att de lyssnade. Så fort jag började prata kände jag att man
lyssnade på mig och jag behövde hjälp. På en gång lyssnade man och det var inte jobbigt alls.
De ville lyssna och var positiva liksom.

Vidare lyfter hon att alla lärare är olika och att ”det är inte alla lärare som lyssnar” (Amina).

Evelinn lyfter lyssnandet till en annan nivå och tar in den språkliga aspekten:

Ja, jag kände det från första ögonblicket jag kom in här på skolan. Om man får den rätta
känslan direkt, att lärarna vill hjälpa ens barn så spelar inte förståelsen så stor roll. Visst kan
man få hjälp att förstå av tolk men när man känner att atmosfären är öppen så känns det inte
som man behöver behärska språket på högsta nivån för att förstå. Jag förstår språket så pass att
jag förstod situationen.

Om man känner sig välkommen och trygg, när man förstår att lärarna är här för att hjälpa – då
släpper man på stoltheten och berättar gärna och på ett ärligt sätt. /…/ Jag tror att alla föräldrar
vill hjälpa sina barn. Det är bättre att lärarna får den rätta bilden, jag kände igen bilden av mitt
barn när lärarna beskrev honom på samtalet.

Berit nämner inget specifikt om lyssnande eller mötesatmosfär, hon är nöjd med skolans

agerande:

Nej, jag tycker att det hela har skötts mycket professionellt. /…/ Det är klart att under samtalet
kände jag att läraren försökte lugna mig på ett sätt genom att säga att problematiken inte var så
farlig och att det skulle lösa sig. Och jag kände hela tiden att skolan tog fullt ansvar och inte la
det på min son.
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Berit har andra erfarenheter av att ha ett barn i behov av stöd som inte är lika positiva och säger:

Det är så beroende på vilka som jobbar i skolan, hur man… I den andra skolan fick jag
känslan av att ingen egentligen brydde sig. Dom ringde inte ens om det hade hänt något som
jag tyckte var allvarligt. Jag minns att man fick jaga och ligga på för att ett möte
överhuvudtaget skulle bli av. Även på mötet kände jag att ingen engagerade sig, till slut
orkade vi inte, vi bytte skola. (Berit om sin andra son på högstadiet).

Diana har goda erfarenheter av samtalen i skolan, upplever inte några begränsningar i att

uttrycka sina synpunkter. Hon ifrågasätter dock funktionen med mötena när hon säger:

Jag upplever att skolan har lyssnat på det jag säger, men jag funderade mycket över varför
händer det ingenting?! Jag tycker, jo, de har lyssnat på mig, det har varit en dialog, absolut. Vi
har bidragit med olika bilder av XX. Det har varit lätt att komma överens med klassläraren på
ett naturligt sätt, det har inte varit något problem med kommunikationen. Jag har kunnat säga
vad jag tycker. /…/ Jag har alltid varit välkommen på alla möten och väl mött, det var bra
samtal. Ibland kan jag tycka att det var väl många möten utan att det egentligen inte hände
någonting. Det gick ganska långt innan det väl hände någonting, innan… Det hade kunnat gå
fortare att ringa in problemet, komma fram till var problemet egentligen låg.

Fredrik är nöjd med bemötandet i samtalen och nämner inget specifikt mer än att han är nöjd

med läraren som sonen haft (se tidigare citat s.22). Däremot har Fredrik andra erfarenheter av

lärare, kopplade till dottern, som han upplever inte lyssnar alls. Han menar att dialogen uteblir

och att samtalsklimatet är otillåtande, dialogen uteblir från förälderns sida för att upplevelsen är

att läraren ändå inte lyssnar:

Däremot XX lärare nu, hennes lärare är en annan typ, hon kommer med sånt här…ja till
exempel det första mötet var det såhär. XX ville inte göra läxorna, så var det ju så att det kom
fram att hon hade slarvat mycket med läxorna. Det kom också fram att hon slarvat för att
läxorna var svåra. Då sitter läraren och säger att sköter man inte läxorna, då får man dåliga
betyg och då blir man städare på coop. Jag menar, jag och min fru satt där och tänkte att är
det så dåligt jobb det då? Man får vibbar om att hon inte vill ge, för mig känns det som hon
befinner sig i en miljö hon inte vill vara i. Jag vill inte ta några konflikter nu men hade det
varit XX som haft den klassläraren hade jag plockat ut honom direkt, men syrran fixar det.

Caroline har uttryckt sig positivt om samarbetet mellan skola och hem överlag, hon uttrycker

inget speciellt om just atmosfär eller samtalsklimatet, detta troligen för att hennes upplevelser

av mötena med skolan varit positiva. Hon lyfter dock bekräftelse som särskilt positiv i

mötessituation:
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Det jag tycker man gör bra är att man alltid plockar fram de bra sakerna, får man det bra klarar
man av det som är lite jobbigare att ta, det tycker jag är en jätte viktig sak.

Redskap för förändring

Enligt de erfarenheter föräldrarna uttryckt är det inte helt säkert att man kommer till ett möte där

ett upprättande av åtgärdsprogram sker. Det är beroende på hur kontakten etableras mellan

föräldrar och skola och om läraren i utvecklingssamtalet anser att en problematik finns i enlighet

med föräldrarna, då bokas ett nytt möte för åtgärder. Som tidigare nämnts är den intervjuade

föräldragruppen positiva till samarbetet mellan hem och skola, i dagsläget. Det är inte förrän

kriterierna för ett gott samtalsklimat är nådda, där föräldrarna känner att de blir lyssnade på -

som ett möte om åtgärder kan bli ett redskap för förändring.

Caroline beskriver alla möten som mycket viktiga för henne i relation till att veta vilka

”insatser som ska sättas in och jobbas lite extra med”. Vidare anser hon att regelbundenheten är

av betydelse för att kunna hålla koll på vilka framsteg som görs av dottern men också för att

kunna stötta och hjälpa dottern själv som inte berättade hemma om hur det gick i skolan.

Caroline säger:

Det som var svårt var att XX inte berättade någonting hemma om hur det gick i skolan, jag
kände ett behov av att få veta från skolans sida hur det faktiskt gick för henne och det tyckte
jag att jag fick. Ja, på alla möten gick vi igenom hur långt hon hade kommit. Jag tyckte
mötena var viktiga för jag hade behov av att veta hur det gick och beskrivningar kring XX och
skolan, eftersom hon själv inte sa något.

Mamman berättar vidare om själva åtgärdsprograms samtalet och hur viktigt hon ansett det vara

i bemärkelsen att själv stötta dottern:

Jag ville ju gärna veta hur man skulle sätta in åtgärder även hemma. Det har varit bra för då
har jag kunnat hålla mig till det som förälder, till exempel läsningen, då har jag kunnat säga att
nu är det dags att läsa innan du går och lägger dig. Att se till att det blir gjort. Helt enkelt veta
vad man kan sätta in hemma för då kan man vara lite hård, jätte viktigt.

När det gäller tecknandet av åtgärderna upplever Caroline att det funnits ett samarbete och även

att hennes åsikter tagits tillvara. Hon upplever att hon kunnat påverka när hon velat, däremot

uttrycker hon att det inte är helt lätt att som förälder veta vad som är en bra kontra mindre bra

åtgärd:

Jag har aldrig känt mig begränsad av lärarna, det har fungerat bra. Jag känner ju att jag har
förlitat mig på det pedagogiska att man liksom ordnar eller tar hand om den biten, att skolan
vet. Det har jag helt lämnat över men sen det här med att gå om känner jag att jag helt
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påverkat som förälder, det var skönt. Då har skolan tagit tillvara eller bekräftat min åsikt kring
XX. Jag kände ingen prestige i ett omår utan snarare att hon skulle få en chans att hämta upp
lite av det här. Jag kände och litade på att lärarna kunde se och förstå vitsen med att hon var
kvar ett år. Jag kände att de kunde se att det här var något för XX.

Vidare upplever Caroline en trygghet i det som hänt genom åren. Hon uttrycker att det handlar

om ”den regelbundna kontakten” som funnits under dotterns skolgång. När det gäller åtgärderna

upplever mamman att inga åtgärder varit tecknade på förhand från skolans sida utan att de

uppkommit i dialog. Hon tycker att det fungerat bra med själva åtgärdsprogrammet och gången

kring det:

Nej men alltså, det har inte varit några konstigheter. Efter mötet har det dröjt ett tag innan
åtgärdsprogrammet kommit hem, då har jag läst igenom och kollat att det stämmer överens
med det vi pratat om. Sedan har jag skrivit på och skickat tillbaka det.

Att följa dotterns utveckling pekar Caroline på som en mycket viktig faktor i att träffa skolan

men också för att kunna fullfölja åtgärderna som satts in. När det gäller själva åtgärderna så har

det varit många genom åren, Carolines dotter har haft särskilt stöd sedan årskurs två, idag är

åtgärdsprogrammet avskrivet (eleven går nu i årskurs fem).

Amina upplever samtalen där åtgärdsprogrammet upprättats som positiva, framförallt i

avseendet att slippa tjata på sin dotter om vad som ska göras i skolarbetet. Hon menar att

eftersom läraren, specialläraren, hon själv och dottern deltagit i mötena blev

ansvarsfördelningen tydlig och därmed lättare att hantera. Det framkommer också att Amina

upplever att åtgärderna skett i dialog med skolan. Hon säger:

Nej men det här med att inte tjata hemma om läsningen, att vi enkelt löste det genom att hon
fick sin regelbundna läsning i skolan varje dag. Vi bestämde att XX istället fick sitta kvar i
skolan och läsa när skoldagen var slut och att hon fick gå till öppna när hon var klar. Det har
fungerat bra. Nu är jag så glad, det har hänt någonting med XX. Det syns att hon har fått hjälp,
det tog tid men nu är hon igång.

Vidare beskriver Amina till vis del det som Caroline nämnt om att veta vad en bra eller en

mindre bra åtgärd är. Hon uttrycker att hon släppt den pedagogiska biten till skolan:

Sen blev det ett möte där vi kunde prata om vilka böcker hon skulle läsa och hur vi skulle gå
vidare. Tidigare hade hon fått fel böcker och då ville hon inte läsa, det var för svårt. Det som
hände var att vi fick börja om, från början. Jag minns att jag tänkte: Vilka konstiga böcker och
vilken låg nivå, men jag litade på att man kunde hantera det där. Sedan fick hon nya böcker
hela tiden som utvecklade läsningen.
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Om själva mötet säger Amina: ”Vi kom fram till sakerna tillsammans. Jag tycker att jag fick den

hjälp jag behövde hemma. Vi jobbade tillsammans liksom”. Upplevelsen från mammans sida är

att hon har möjlighet att vara med och påverka i mötessituationen vad gäller åtgärder. Precis

som Caroline är upplevelsen från Aminas sida att åtgärderna tecknas under mötets gång för att

sedan skickas hem för genomgång och påskrift av föräldern.

Evelinn upplever att det infunnits en diskussion kring hennes son och den problematik som

varit. Hon uttrycker en tacksamhet över att lärarna inte förmildrat skolproblemen utan att de har

varit tydliga:

Men jag är tacksam mot lärarna för att de var så raka mot mig om hur han låg till
kunskapsmässigt. De förskönade ingenting men erbjöd en chans för min son att stanna ett
extra år eller något annat alternativ som vi diskuterade kring. Det som var skönt var att
beslutet låg hos oss som föräldrar, vi avböjde men förstod hur mycket vi också behövde jobba
med vår son för att han skulle ha en chans att klara målen.

Berits upplevelse av samtalet där åtgärdsprogram upprättades är positiv, hon anser att mötet

hanterades på ett professionellt sätt och att åtgärderna skett i dialog med lärare och speciallärare.

Vidare har hon svårt att säga mer då det vid intervjutillfället inte skett någon utvärdering eller

uppföljning av åtgärderna.

Diana upplever mötena där åtgärdsprogram upprättas som möten där dialog kring barnets

problematik funnits. Som tidigare nämnts har det alltid funnits en tät och kontinuerlig kontakt

mellan skola och hem. Hon anser att kommunikationen fungerat bra. Däremot ifrågasätter hon

tidsaspekten från det att det infunnit sig ett problem till dess att det faktiskt händer någonting.

Hon menar att det borde ha gått fortare från skolans sida att ringa in problemet. Sedan infinner

sig ambivalenta känslor kring att hennes son faktiskt fått stöd, hon säger:

Det hade kunnat gå fortare att ringa in problemet, komma fram till var problemet egentligen
låg. Problemet var ju egentligen idrotten och omklädningsrummet. Jag önskar fortfarande att
han hade en kompis. Skolan kan ju inte…det finns ju så många barn. Jag har ju fått hjälp,
kanske inte så fort som jag hade velat.

Fredrik anser precis som sin fru att villkoren för samtalen varit bra. Han tycker att något som är

särskilt bra är de frågor som läraren och specialläraren ställer under mötets gång, han säger:

Det finns ju ändå det här tänket, att man plockar ut det bästa av varandra. Vad jag upplever är

att lärarna ställer mycket bra frågor under samtalen. Den här vad menar du? Eller hur menar

du? Det är jätte viktigt. När man får sådana frågor tvingas man tänka ett steg till, det är bra.

Jag menar, det är ju vi vuxna som styr barnet och begränsar, jag upplever att jag är bra på att
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begränsa XX. Frågorna gör ju ändå så att man tvingas tänka till för att tillsammans komma

fram till något som kan fungera.

Sammanfattning

För att en god kontakt mellan skola och hem ska infinna sig lyfter föräldrarna att bli lyssnad på

som en avgörande faktor. Föräldrarna behöver känna att de i samtalssituationen vid upprättande

av åtgärdsprogram blir bemötta med respekt och blir bekräftade. När kriterierna för en god

samtalsatmosfär finns kan dialog kring åtgärder skapas mellan skola och hem. Samtliga

föräldrar upplever att de har möjlighet att påverka utformandet av deras barns åtgärdsprogram.

De lyfter även att skapandet av klimatet under samtalet om åtgärder är beroende på vilka lärare

som deltar. I detta avseende hänvisar föräldrar till andra erfarenheter i samtalssituationer som de

anser ha varit mindre bra.
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Diskussion

Undersökningen bygger på hur sex föräldrar har upplevt samtalet där åtgärdsprogram upprättas.

Studiens huvudfrågor är föräldrarnas beskrivningar och upplevelser av mötet med skolans

personal och föräldrarnas upplevelser av samtalet där åtgärder tecknas.

Metoddiskussion
Distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa metoden är inte helt enkel att utröna men

Starrin (1994) lyfter mätprecision som en skillnad. Data som ges en grov skattning är kvalitativa

medan data som ges precis skattning är kvantitativa. Det finns även en filosofisk skillnad där

kvantitativa metoder kopplas till positivismen och kvalitativa anses vara icke positivistiska. En

alternativ metod för studien hade kunnat vara en enkätundersökning av kvantitativ art.

Möjligheten att ställa uppföljningsfrågor saknas dock i en enkätstudie vilket ansetts som en

viktig del i datainsamlingen för studien, därför har intervjuer föredragits framför enkäter.

Ett alternativ till enskilda intervjuer hade kunnat vara fokusgrupper. I en sådan intervju får

respondenterna diskutera frågeställningarna tillsammans med andra i gruppen (Bryman, 2002).

Fördelen med denna typ av intervju är interaktionen mellan deltagarna som kan leda till större

insikt hos de enskilda deltagarna. Till nackdelarna hör att de språksamma helt kan dominera

intervjun och att endast deras åsikter kommer fram, de tysta kan ställas åt sidan. Vidare kan det

vara problematiskt att registrera och dokumentera det som sker (Trost, 1997). I denna studie har

strävan varit att låta varje enskild respondent komma till tals och kunna fundera och uttrycka

sina svar utan påtryckningar från andra. För datainsamlingens skull har det varit relevant att låta

de intervjuade få tala om sina upplevelser öppet och fritt, i en grupp riskeras öppenheten. Av

denna anledning har den kvalitativa forskningsintervjun föredragits framför fokusgrupper.

Kvalitativ forskning har utsatts för en del kritik vad gäller generaliserbarhet, svårigheten att

replikera samt bristande transparens. När det gäller generalisering avser kritiken främst att

resultaten är svåra att generalisera utöver den situation i vilken de producerats. Replikation

handlar om att minimera den påverkan som forskare har på respondenterna. Forskarna ska

kunna reproducera varandras experiment, om en sådan replikation blir omöjlig kan resultatens

validitet ifrågasättas. I fråga om transparens handlar det om att kvalitativ forskning brister i att

informera om hur en undersökning konkret har planerats och genomförts, detta i kontrast till de

omfattande redogörelserna för urvalsmetoder i kvantitativa studier (Bryman, 2002). Strävan i

studien är att nå hög transparens vad gäller beskrivning av genomförande och urval.

Bryman (2002) menar att en provintervju inte bör ingå i urvalet, en anledning till detta är att

om man vill göra ett sannolikhetsurval måste pilotundersökningen väljas bort. Trost (1997)
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anser att om provintervjun fungerat och resulterat i ett material, så kan den användas. I denna

studies fall har intervjuguiden omarbetats något efter provintervjun. Relevant information har

mottagits av intervjuaren som ansetts värdefullt för undersökningen. Detta tillsammans med att

inget sannolikhetsurval har gjorts, har medfört att pilotstudien ingår i undersökningen.

En begränsning i studien kan vara tidsperspektivet, då i avseendet för respondenterna att

minnas hur turerna varit inför det insatta stödet. Detta gäller främst de föräldrar vars barn varit

föremål för åtgärdsprogram under flera år. Dock verkar det som att det under intervjun klarnar

upp minnen, vilket kan ha med intervjuns längd att göra eller att samtalet i sig väcker minnena.

Vidare ska sägas att de respondenter som deltagit tillhör en grupp medvetna och aktiva

föräldrar. Detta märks i avseendet kontakten med skolan där föräldrarna aktivt försöker finna

lösningar på deras barns skolsvårigheter.

Citaten som återges i resultatet har en tendens att bli långa. Detta är medvetet från

intervjuarens sida då funktionen är att inte tappa sammanhanget samt för att respondenterna inte

ska bli misstolkade. Studiens fenomenologiska perspektiv kommer in i detta avseende, med

betoning på att beskriva föräldrarnas upplevelser och göra deras mening tydlig.

Alla intervjuer utom två genomfördes på skolan, i de fall där intervjuerna skett i annan lokal

har avskildhet varit ett viktigt kriterium. Villkoren för intervjuerna bedöms som likartade varpå

tillförlitligheten bör vara god. Det strategiska urvalet väcker dock frågan om hur det kommer sig

att just dessa föräldrar valt att delta. Gruppen i sig är inte representativ. Att resultatet är påverkat

av att just denna grupp föräldrar deltagit i studien är sannolikt då föräldrarna är medvetna och

aktiva i skolvärlden. Troligen skulle resultatet se annorlunda ut om gruppen föräldrar var av

mindre aktiv karaktär. Samtliga respondenter uttryckte att de uppskattade att bli intervjuade och

ville dela med sig av sina erfarenheter för att det i förlängningen kan komma att hjälpa andra.
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Resultatdiskussion

Mötet med skolans personal

Samtliga föräldrar berättar att barnets problematik uppkommit i ett utvecklingssamtal

tillsammans med klassläraren. I deras utsagor framkommer olika känslor förknippade till

utvecklingssamtalet. Det handlar bland annat om frustration och oro. Denna grupp av föräldrar

förmedlar främst känslor med negativ klang i förhållande till utvecklingssamtalet. Det kan bero

på att den där gången kom de till skolan på ett utvecklingssamtal och fick information om att

deras barn inte befann sig där han/hon borde, har väckt en nervositet och oro inför detta samtal.

Samtidigt visar undersökningen att det inte alltid är klassläraren som lyfter att barnet har en

problematik. I vissa fall framkommer det under samtalets gång, genom diskussion mellan lärare,

föräldrar och elev och i andra fall för att föräldrarna påtalar att de har en oro kring barnets

skolgång.

Utvecklingssamtalet är ett svårt samtal vilket flera forskare för fram (Adelswärd et al., 1997;

Hofvendahl, 2004; Linell, 1990; Lindh och Lindh-Munther, 2005). De menar att samtalet i sig

skapar olika dilemman. Samtalet är ett pliktsamtal vilket betyder att läraren är beordrad att hålla

utvecklingssamtal en gång per termin. Vidare är det elevens prestationer som hamnar i fokus

vilket kan sätta föräldrar i sitsen att känna sig dåliga och otillräckliga. Även läraren kan känna

skuld för att han/hon inte utvecklat barnet tillräckligt. I denna föräldragrupps fall har inte någon

nämnt skuld i bemärkelsen att vara en dålig skolförälder. Detta kan bero på att skolan i dessa

fall lyckats med mötet, det vill säga att villkoren för mötet varit jämlika och att

skuldbeläggningen därför uteblir.

Fem av sex föräldrar uttrycker att det infunnits en dialog under utvecklingssamtalet, där

upplevelsen är att man blir lyssnad på och att respekt mellan parterna finns. Detta infinner sig i

nästan alla fall. Andersson (2004) pratar om värdet av att bli lyssnad på för ett lyckat samtal. En

förälder upplever att ingen samsyn kunde nås under utvecklingssamtalet utan snarare lämnas

denne med en känsla av frustration. Det som föräldern främst lyfter som faktor till att dialog

uteblev är känslan av att inte bli lyssnad på och därmed blev villkoren för mötet värdelösa. I ett

sådant samtal har allas röster inte lika värde. Förutsättningarna för ett ”bra” samtal infann sig

aldrig under detta utvecklingssamtal. Att känna sig lyssnad på och bemött på ”rätt” sätt i

mötessituation är beroende på läraren, vilket samtliga föräldrar i studien nämner.

Utvecklingssamtalet är det samtal som föräldrarna ska komma till för att få veta hur

utvecklingen för barnets lärande går men även för att få information om barnets trivsel. Många

tankar har ägnats kring att ett barns problematik introduceras vid ett sådant samtal. Ett
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utvecklingssamtal ska sträva framåt. Vad har dessa föräldrar för förväntningar på ett samtal där

åtgärder ska diskuteras när de tidigare fått en problembild presenterad? Många av de känslor

som föräldrarna beskriver kan vara ett direkt resultat av att de kommunicerats en problembild av

barnet på ett utvecklingssamtal. Å andra sidan är det svårt för skolan att göra på ett annorlunda

sätt, i läroplanen står det tydligt att skolan ska: ”/…/ informera föräldrarna om elevens

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling” (Lpo 94, s. 14). När och hur ska skolan annars

informera? Det bör nämnas att även om barnets problematik uttrycks för första gången i ett

utvecklingssamtal, har föräldrarna oftast en aning om att det inte går bra i skolan. Vilket inte

betyder att det skulle vara mindre betungande att få besked om att ens barn har svårigheter.

Detta gäller dock inte alla föräldrarna i undersökningen. En förälder i undersökningen var helt

ovetandes om sin sons problematik innan utvecklingssamtalet.

En förälder nämner att hon i beskedet om sitt barns svårigheter upplever att läraren och

specialläraren försöker mildra problemet genom att uttrycka att problematiken inte är så farlig

och att det kommer att lösa sig. Detta påminner om Faircloughs ”konversationalisering”, där

lärarna väljer att strategiskt avleda från själva problemet (Fairclough, 1995).

Problemskapare

Den föreliggande undersökningen visar att problembäraren är beroende på vem som gjort

bedömningen av ett behov eller inte, det vill säga vem som skulle kunna uppfattas som

problemskaparen. Det är inte självklart att skolan är den institution som gjort barnet till bärare

av problemen. En central tanke i SIA-utredningen var att komma ifrån korrigeringar av

individers brister. Kritik riktades mot skolor för att det enskilda barnet ansågs vara ensam bärare

av problemen. Det framkommer av intervjuerna att även föräldrarna lägger problematiken på

barnet. Detta efter att de sökt efter förklaringar om hur problemen uppkommit inom sig själva.

När föräldrarna sedan anser att det är en skolproblematik förlägger de problematiken på barnet

snarare än på skolan. Det motiveras av föräldrarna med att barnet faktiskt är annorlunda och

speciellt. Roten till problemen söks i första hand hos föräldrarna själva, i andra hand hos barnet

och allra sist i skolan. Det är intressant att föräldrarna väljer att leta inom sig själva och hos sina

barn snarare än i skolan. Det verkar till och med förenat med lite skam att yttra sig om att skolan

hade kunnat göra mer. Tankar om att skolans organisation inte får kritiseras infinner sig och vad

det kan bero på. Skolan har varit en auktoritär institution, i vissa fall upplevs skolan troligen av

vissa föräldrar fortfarande auktoritär. Det kan vara en orsak till att problemen söks hos föräldrar

och barn innan skolans agerande granskas.

Redan under SIA-utredningen fanns tankar om att verksamheten skulle förändras snarare än

eleven. Skolverket (2002) menar att skolan sällan försöker förstå elevens svårigheter ur ett

relationellt perspektiv, det vill säga på grupp- och organisationsnivå. Westling Allodi (2009)

lyfter även hon att energi från skolans sida läggs på att mäta och kontrollera prestationer på
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individnivå medan granskningen av skolans organisation ännu inte är självklar. Är detta något

som skolan omedvetet förmedlat till föräldrarna eller kan det bero på att föräldrarnas skolgång

såg annorlunda ut. Har maktaspekten något med detta att göra? Oavsett vilka orsakerna är, är

det intressant att föräldrarna inte uttrycker sig mer kring skolans agerande där de ansett att det

varit bristande. Detta har troligtvis att göra med att urvalet föräldrar i undersökningen är

övervägande positiva till skolan.

Något positivt som framkommit i studien är ändå föräldrarnas upplevelser av att kunna

diskutera kring barnets behov utan att göra barnet till problembärare, detta tillsammans med

skolans personal. Dock gäller detta inte överlag, även detta verkar vara beroende på vilken

lärare som varit involverad i barnet.

Dyson (2001b) nämner social inkludering som en viktig faktor till att inte bli marginaliserad.

En förälder berättar hur de väljer att plocka bort sin son från fritids för att han inte kommer

överens med en av pedagogerna. Pojken ansågs innebära problem från fritids sett. Här finns

tankar från mammans sida om att skolan hade kunnat göra mer. Hur kommer det sig att en elev

med ett aktivt åtgärdsprogram tvingas bort från en skolverksamhet? En faktor skulle kunna vara

att åtgärdsprogrammet drevs av klassläraren. Ingen speciallärare eller specialpedagog var vid

denna tidpunkt knuten till ärendet. Troligen hade både åtgärdsprogram och samtalen kring

åtgärderna varit annorlunda om speciallärare eller specialpedagog medverkat.

Samtalet där åtgärdsprogram upprättas

Samtliga föräldrar i studien har varit med på möten där åtgärdsprogram upprättas. Utifrån deras

erfarenheter verkar de relativt nöjda med samarbetet och dialogen som infinner sig i just den

samtalssituationen. Men det bör poängteras att även här har läraren en styrande roll i att lyfta

ärendet och se till att stöd sätts in, då åtgärdsprogrammen förgås av ett utvecklingssamtal där

problematiken introducerats.

Föräldrarnas upplevelser vittnar om att de känner sig delaktiga i processen om åtgärder, det

vill säga diskutera sig fram till ett stöd som passar barnet. De känner även att de har möjlighet

att påverka om de vill. Asp-Onsjö (2006) som undersökt föräldrar och elevers inflytande i

samtalssituationen där åtgärdsprogram upprättas menar att möjligheten att påverka programmet

från förälder och elevs sida är svagt. Ofta är åtgärderna tecknade från skolpersonalens sida vid

mötestillfället och förälder och elev behöver egentligen bara skriva under dokumentet.

Föräldrarna i denna undersökning motsäger Asp-Onsjö (2006) då föräldrarna får

åtgärdsprogrammet hemskickat en kort tid efter mötet för genomgång av anteckningar och att de

stämmer överens med det som sagts på mötet. Påskrift sker från förälders sida om de anser att

åtgärdsprogrammet är formulerat på överenskommet sätt. Vidare lyfter Asp-Onsjö (2006) att

skolan har mycket att vinna på i lyssnandet på föräldrar i denna mötessituation då hennes studie

tydligt visar att det gör en skillnad för elevens framgång om skolan låter föräldrar vara
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delaktiga. Denna uppfattning delas av flera (Andersson, 2004; Roll-Pettersson, 2003;

Skolverket, 2008; Swick och Hooks, 2005).

En förälder nämner att det hade kunnat gå fortare att ringa in problemet, och det är intressant

med hänsyn till att Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram utgivits för att

skolor har svårt att hantera de utredningar som ska ligga till grund för åtgärdsprogrammet. I

detta specifika fall har eleven haft åtgärdsprogram sedan årskurs två och går i dagsläget i

årskurs fyra. Åtgärdsprogrammet var aktivt hela tvåan och trean, avskrevs efter första terminen i

fyran. Under hela tvåan och trean var det klassläraren ensam som drev arbetet med

åtgärdsprogrammet (tillsammans med föräldrarna), i årskurs fyra kopplades specialläraren in.

En spännande tanke är om speciallärarens funktion påverkat något och om denne kopplats in

tidigare, hur hade problembilden sett ut då?

Det ligger ett nytt skollagsförslag, en del av det behandlar åtgärdsprogram och rätten att

överklaga ett befintligt program eller att ett åtgärdsprogram inte upprättas. En förälder i

undersökningen skulle kunna vara en förälder som överklagar att ett åtgärdsprogram inte

upprättas. Mamman i detta fall har varit medveten om dotterns läs- och skrivsvårigheter i ett

läsår innan hon upplever att hon får den hjälp hon behöver. Lagförslaget handlar om rätten till

en likvärdig utbildning samt en rättssäkerhet för individen. Dock rör sig funderingar kring hur

föräldrar får denna information.

Specialpedagogens roll

Som nämnts tidigare är deltagande föräldrar i denna studie medvetna och aktiva vad gäller sina

barns skolgång och är troligen föräldrar som gör skillnad för sina barns skolgång. Problemet är

hur man ska komma åt de föräldrar som anses icke aktiva. Tankar har infunnit sig om föräldrar

som inte engagerar sig i skolan och vad det kan bero på. De föräldrar som har svårt att göra sig

hörda eller av annan anledning engagera sig i skolan kanske har sämre skolerfarenheter själva.

Hur kan skolan nå dessa och få en dialog med dem? Utvecklingssamtalet är det samtalet som de

flesta föräldrar kommer till. Det är på så sätt ett avgörande samtal i bemärkelsen att nå föräldrar

och etablera kontakt. Att verkligen lyssna till vad föräldrarna yttrar och ta det som sägs på allvar

är viktigt. En annan tanke kring utvecklingssamtalet rör lärarna. De förväntas klara av att föra

detta samtal, men egna erfarenheter från grundutbildningen vittnar om att det inte fanns någon

säkerhet i att föra samtal av denna typ - med allt vad det innebär – efter utbildningens slut.

Därför ställer jag mig frågande inför huruvida lärare ensamma ska hantera utvecklingssamtalet.

I detta avseende kan specialpedagogens handledande funktion göra sig gällande, att genom

pedagogiska forum på skolan, stärka lärare i att hantera utvecklingssamtalets olika dilemman.

Specialpedagogens kompetens i att föra kvalificerade samtal, samt förmåga att se olika

perspektiv är värdefullt i alla samtalssituationer. Både för lärarkollegiet samt i föräldrasamtal.
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Jakobsen (2007) menar att en av orsakerna till att lärare i Norge håller föräldrarna på avstånd

handlar om just lärarutbildningen. Att utbildningen inte är inriktad på hem och skola samarbete,

och därför utvecklar lärare strategier för att hålla föräldrar på avstånd. Osäkerheten i att föra

samtalet är för stort för lärarna. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2008) som har

presenterat olika principer för relationen mellan hem och skola, skulle detta med att hålla

föräldrarna på avstånd kallas isärhållandets princip. Den går helt enkelt ut på att bevara

skillnaderna mellan skola och hem. Denna princip känns mindre bra då flera forskare framhåller

samarbetets värde för barnens utveckling i skolan (Andersson, 2004; Asp-Onsjö, 2006; Roll-

Pettersson, 2003; Skolverket, 2008; Swick och Hooks, 2005).

Undersökningen visar att den intervjuade föräldragruppen är positiva till samarbetet med

skolan och framförallt övervägande positiva till samtalen. Den princip man kan prata om att

denna skola har uppnått är partnerskapsprincipen (Myndigheten för skolutveckling, 2008).

Denna princip handlar om att minska gapet mellan hem och skola samt ses den som en

möjlighet att förverkliga jämlikheten. Föräldrarna upplever att de blir lyssnade på och att

bemötandet är värdigt. Detta i sig skapar förutsättningar och villkor för ett bra samtal där alla

parter får komma till tals. Det hela tar sin början i utvecklingssamtalet.

Det finns situationer som föräldrarna beskriver och refererar till som mindre bra samtal. Det

intressanta är egentligen att få dessa mindre bra samtal till ”goda” samtal. Vad är det som krävs

för att nå detta goda samtal? Hur får skolan det pliktsamtal som Lindh och Lindh-Munther

(2005) pratar om, det institutionella samtalet som Linell (1990) beskriver – att bli Assarsons

(2009) deliberativa samtal? Det deliberativa samtalet beskrivs som ett samtal där ett ömsesidigt

möte uppstår och handlar om att alla röster har lika värde vilket är en förutsättning för ett lyckat

samtal. Parterna i samtalet behöver erkänna varandra för att kunna kommunicera och nå

samsyn. Assarson (2009) menar vidare att ansvaret för skapandet av förutsättningarna ligger på

pedagogerna.

Tankarna går till åtgärdsprogramssamtalet. Det gäller att skapa de förutsättningar som

föräldrarna uttrycker om de samtalen de är nöjda med. En god atmosfär, en känsla av att det

som uttrycks mottas med respekt. Lyssnandet framhålls som särskilt viktigt av föräldrarna, även

om lyssnandet i sig är en av faktorerna som ingår i ett bra bemötande. Men, detta är ingenting

som helt naturligt infinner sig i ett samtal, varken det samtal där åtgärder tecknas eller i

utvecklingssamtalet. Att skapa dessa förutsättningar som Assarson (2009) menar är skolans

ansvar, kräver förberedelse från skolans sida.

Det handlar egentligen om organisation inför samtalen. Specialpedagogens handledande

funktion har tidigare nämnts som ett sätt att förbereda lärare inför samtalssituation. Även

handledning från specialpedagogs sida enskilt kan hjälpa lärare att bli mer trygga inför

samtalssituationen. Enskild handledning där lärare på förhand har en farhåga om att kommande
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samtal är ett särskilt svårt eller problematiskt sådant. Vidare är det relevant att i ett samtal där

åtgärder upprättas, ha med en speciallärare eller en specialpedagog.

Förutom att det är en organisatorisk fråga handlar det om ledningen på skolan. För att en

specialpedagog ska kunna implementera fasta forum och handledning till lärare på en skola

krävs mandat från ledningens sida.

Formerna för samtalen är något som framkommer i undersökningen. Vilka ska delta i

respektive samtal? Ett par föräldrar nämner att det kan vara problematiskt att ha sitt barn med

under hela samtalet. Detta avser främst samtalet där åtgärdsprogram upprättas. Detta är

ytterligare något som specialpedagogen kan lyfta till diskussion på skolan tillsammans med

lärarna. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar att föra ett samtal om åtgärder med

enbart föräldrar? Ska eleven vara med under hela mötet? Vilka ska från skolans sida sett vara

med i mötet? Räcker det med ett samtal för att komma fram till passande åtgärder? Behöver

lärare och specialpedagog ett eget förberedande möte inför föräldrasamtalet? Frågorna är

många. Något som kan vara styrande för formen i mötet kan vara problembilden som finns

kring barnet men också vilka föräldrar som är kopplade till barnet. Troligen bör skolan anpassa

mötet efter föräldrar och elever.

Dabkowski (2004) lyfter att föräldrar kan tycka att det är betungande att komma till ett möte

med ett helt team av professionella. Hon menar att antalet deltagare i mötet där ett

åtgärdsprogram tecknas noggrant bör övervägas. Detta med anledning av att en dialog ska

kunna skapas mellan skola och hem.

En annan tanke berör rättighetsaspekten för föräldrar och barn, vilken hänger ihop med det

nya skollagsförslaget och en förälder i undersökningen. Specialpedagogens roll i

åtgärdsprogramssamtalet kan ses som en säkerhet i bemärkelsen att informera lärare och

föräldrar om deras rättigheter i skolsammanhang. Frågan om hur föräldrar till exempel ska få

informationen om rättigheten att överklaga att ett åtgärdsprogram inte upprättats skulle kunna

komma fram i ett samtal där åtgärder diskuteras.

På det vis som skolan idag är uppbyggd, kring elever i behov av stöd och de viktiga möten

som uppstår mellan skola och hem är specialpedagogen en nyckelperson. Rollen som

specialpedagog i detta sammanhang handlar om att skapa förutsättningar för alla parter att

komma till tals.

Eftertankar och vidare forskning

Det har varit mycket spännande och intressant att få ta del av dessa föräldrars utsagor om

samtalet och mötet med skolan där åtgärder tecknas. Det som blivit tydligt under arbetets gång

och i och med färdigställande av uppsatsen är värdet av samtalet. Nyvunnen kunskap om hur

viktigt bemötandet verkligen är i föräldrasamtal är något jag kommer att bära med mig.
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Det skulle vara mycket intressant att undersöka utifrån elev- och lärarperspektiv kring

upplevelserna av åtgärdssamtal.
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Bilaga 1

Hej!

Jag heter Radia Örtenblad och läser min sista termin på specialpedagogiska
programmet vid Stockholms universitet.
Denna termin ska jag skriva uppsats som handlar om föräldrars upplevelser om
samtalet där ett åtgärdsprogram upprättas.

Jag söker dig som är förälder till en elev som har ett åtgärdsprogram och vill
delta i en intervju om dina upplevelser.
Ditt deltagande har ett stort värde för mig som blivande specialpedagog. Allt
deltagande är anonymt.

Hör av dig till mig om du vill delta i intervjun:

Mobil: 070-4934205
Mail: radja.ortenblad@edu.upplands-bro.se
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Bilaga 2

Intervjuguide

Inledande fråga
Kan du berätta lite om hur det sett ut med samtalen i skolan

Samtalet
Hur började det
Hur såg fortsättningen ut

Inflytande
Beskriv hur samtalet gått till
Du som förälder känner ditt barn bäst, kan du kommunicera den bilden av
barnet
Hur upplever du att det du förmedlar tas emot

Påverkan
Känner du att du kan påverka de åtgärder ditt barn anses behöva
Hur
Upplever du att åtgärderna är klara på förhand eller kommer ni i samtalet
tillsammans fram till hur det ska arbetas vidare med barnet
Finns det något i samtalet/samtalen du skulle vilja vara annorlunda, hur,
varför

Tidsaspekten
Hur upplever du tiden för samtalet
Hinner ni prata ”klart”
Känner du att det skulle behövas mer eller mindre tid
Om ni inte pratat klart – vad gör ni då
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