
Susan Sonesson 

Ht 2013 

Examensarbete, 30 hp 
Speciallärarprogrammet svenska, 90 hp 

 

En kvalitativ studie av hur föräldrar 
till barn med läs- och 
skrivsvårigheter upplever stöd och 
samverkan med skolan. 

 

Susan Sonesson 
 

 

 

 





 

Abstract 

 
The main purpose of this essay was to find out how parents that have children with reading- and 

writing disabilities perceive their participation in their children’s schooling and the support the 

school is giving. Six parents to children with reading- and writing disabilities were interviewed. All 

parents were asked the same questions, with follow-up questions that were individually adapted. The 

results showed that these parents perceived that both participation and support relied and depended a 

lot on the teacher. The parents wanted better routines from the schools to make sure that their 

children got the help they need and have the right to. They also wanted to know about various 

methods to be able to help their children more, and they wanted that their children should learn 

methods in study techniques.  Schools therefore need to educate teachers to ensure satisfactory 

competence to make sure that children with reading- and writing disabilities are recognized and 

examined,  and that children and parents get the support and participation they want and need.  
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1 Inledning 

 

En av de vanligaste funktionsnedsättningarna är olika former och grader av läs- och 

skrivsvårigheter. Samtidigt har kraven på skriftspråklig kompetens ökat under de 

senaste årtiondena. Utbildning och arbetsliv har höga krav på och förutsätter 

välutvecklade läs- och skrivfärdigheter. Lärare, men även föräldrar, har ett stort ansvar 

och en stor betydelse för att barn får en god start in i den skriftspråkande världen 

(Samuelsson, 2009).  

 

Om det visar sig att ett barn får svårigheter i sin läs- och skrivutveckling finns en rad 

lagar och förordningar som skolan har att förhålla sig till. Skolan är skyldig att sätta in 

särskilt stöd till eleven, informera föräldrar och involvera dem i processen och åtgärder 

för barnet. Gerrbo (2012) och Fletcher, Greenwood och Parkhill (2010)  menar att det är 

viktigt att föräldrar blir behandlade som experter på sina barn. Föräldrar behöver även 

bli involverade och engagerade i sitt barns läsutveckling. Forskning visar att skolor som 

lyckas föra en konstruktiv dialog med föräldrar kring barnets skolsituation lyckas ge 

mer adekvata stödåtgärder, vilket leder till bättre skolresultat (Asp-Onsjö, 2006). 

Speciallärare och specialpedagoger bör därför se till att det finns väl inarbetade rutiner 

på varje skola för att upptäcka, utreda och stödja barn som riskerar att få läs- och 

skrivsvårigheter samt samarbeta med deras föräldrar.  

 

Trots alla goda intentioner kan man via media ta del av Skolinspektionens kritik kring 

skolor som inte följer skollagen, som inte involverar föräldrar när åtgärdsprogram ska 

skrivas, inte tar föräldrars oro på allvar och som inte ger elever med läs- och 

skrivsvårigheter det stöd de har rätt till. Därför ska denna studie handla om hur föräldrar 

till barn med läs- och skrivsvårigheter upplever skolans sätt att hålla kontakten med 

hemmen och hur delaktiga föräldrar vill vara och får vara i sitt barns skolgång samt 

vilket stöd de tycker att de får från lärare och speciallärare.  

1.1 Begrepp 

 

I studien kommer begreppet föräldrar att användas även om det i vissa fall vore mer 

korrekt att använda begreppet vårdnadshavare. Detta eftersom både nationell och 

internationell forskning använder sig av begreppet föräldrar.  

 

I kommunen och länet som studien utförs, görs inga dyslexiutredningar. Istället utförs 

läs- och skrivutredningar av vissa utvalda specialpedagoger och speciallärare. Dessa 

använder sig av begreppet ”påtagliga läs-och skrivsvårigheter”. Jag kommer därför att 

använda mig av begreppet ”läs- och skrivsvårigheter”. Eftersom dyslexi är en del av läs- 

och skrivsvårigheter och begreppet används som ett generellt begrepp för läs- och 

skrivsvårigheter i stora delar av världen, kommer litteratur som behandlar dyslexi att 

finnas med i studien. 
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1.2  Syfte 

Barn med läs- och skrivsvårigheter behöver ofta en anpassad studiegång och olika 

stödinsatser. En samverkan av specialpedagogiska insatser mellan skola och hem bör då 

ske. De flesta undersökningar av hur sådan samverkan fungerar är gjorda ur 

skolpersonals eller elevers perspektiv. Syftet med denna studie är därför att undersöka 

samarbetet ur föräldrars perspektiv, hur deras uppfattningar, erfarenheter och 

resonemang kring vilket samarbete och stöd de har fått, har och skulle vilja ha från 

skolan vilket leder till följande frågeställningar: 

Vilka uppfattningar har föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter om stöd från 

lärare och speciallärare?  

Vilka uppfattningar har föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter om sin 

delaktighet i sitt barns skolgång? 
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2 Litteraturgenomgång och forskningsbakgrund 

Nedan redovisas litteratur och forskning som en bakgrund till studiens syfte. Först görs 

en genomgång av vad aktuella styrdokument och lagtexter säger om föräldrasamverkan 

och barn i behov av särskilt stöd, därefter följer en genomgång av begreppen dyslexi 

och läs- och skrivsvårigheter. Avsnittet avslutas med en översikt över 

specialpedagogiska insatser i ett historiskt perspektiv samt vad tidigare forskning har 

kommit fram till vad gäller stöd och samverkan mellan skola och föräldrar. 

2.1 Styrdokument och myndighetstext 

Alla som arbetar i svensk skola är skyldiga att följa de lagar och förordningar som 

regering och riksdag har beslutat om. I den aktuella läroplanen, Lgr 11 (2011) 

poängteras samarbete med föräldrar och hem på ett flertal ställen. Bland annat står det 

uttryckt att skolan ska utveckla former för samarbete mellan skolan och hemmen så att 

föräldrarna får tydlig information om skolans mål, innehåll, sätt att arbeta och sitt barns 

skolsituation och kunskapsutveckling. Detta ska vara en grund för vårdnadshavares 

inflytande och påverkan.   

I Lgr 11 (2011) trycks det även på att skola och hem ska samarbeta för att främja 

elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska även vara ett stöd för familjerna 

i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete 

med hemmen. 

I Lgr 11 (2011) kan man läsa om skolans uppdrag. Bland annat ska skolan se till att 

eleverna lär sig att orientera sig i dagens och ett framtida samhälle, en komplex 

verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 

metoder för att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Lgr 11 (2011) 

betonar även att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Varje elev 

ska därför ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva, utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

I skollagen (SFS 2010:800) kap 3 kan man finna lagtext angående barn och elevers 

utveckling mot målen. I flera paragrafer betonas skolans samverkan med föräldrar: 

 

4 § Eleven och elevens vårdnadshavare och vårdnadshavare för ett barn i förskolan ska fortlöpande 

informeras om elevens eller barnets utveckling. 

  

8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 

skyndsamt utreds… 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. 
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9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det 

framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

 

Enligt skollagen ska skolan även ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål 

mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Föräldrar har rätt att överklaga rektors beslut om åtgärdsprogram, särkskilt stöd och 

anpassad studiegång till skolväsendets överklagandenämnd. 

 

I Salamancadeklarationen (2006) som antogs 1994 behandlas bland annat barn och 

ungdomars rätt till särskilt stöd i skolan. Representanter från 92 regeringar, däribland 

Sveriges, och 25 internationella organisationer deltog. Deklarationen hävdar även 

föräldrars rätt att bli rådfrågade om sitt barns skolgång, att föräldrar bör bjudas in att ta 

en aktiv del i skolans arbete samt att skola och hem ska samarbeta för att skapa de bästa 

förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd. Deklarationen lyfter fram att skolan ska 

arbeta på ett sådant sätt att föräldrarna lätt kan förstå hur de tillsammans med skolan kan 

hjälpa sitt barn på bästa sätt, och att skolan ska behandla föräldrar utifrån att föräldrarna 

är de personer som bäst känner sitt barn och dess behov. Elever i behov av särskilt stöd 

ska med hjälp av en anpassad pedagogik kunna delta i den ordinarie undervisningen. 

Salamancadeklarationen trycker även på att regeringar ska främja föräldrars rätt till 

engagemang och samverkan med skolan genom olika policys och lagstiftning. 

Salamancadeklarationen är således synnerligen relevant för barn med läs- och 

skrivsvårigheter eftersom föräldrars insatser och delaktighet visat sig ha stor effekt för 

barnens vidare läs- och skrivutveckling Asp-Onsjö (2006) . 

 

2.2 Läsning 

Läsning är beroende framför allt av komponenterna avkodning och förståelse, beskriver 

Høien och Lundberg (2004). Avkodningen kan vara en mödosam och tidskrävande 

omkodningsprocess (ljudning, bokstavering eller stavelseläsning) eller ett automatiserat 

och tidsbesparande igenkännande av ord (ortografisk läsning). Förståelseprocessen, där 

man kopplar det lästa till egna erfarenheter och referensramar, drar slutsatser och tolkar, 

kräver mer kognitiva resurser. Relationen mellan avkodning och förståelse är enligt 

Gough och Tunmer (1986) multiplikativ: 

L(äsning) = A(vkodning) x F(örståelse) 

Det innebär att både A och F är nödvändiga stimulerar varandra, men att de var för sig 

inte är tillräckliga villkor för läsförmågan.  

 

Läsförståelse är därför delvis en fråga om att avkoda ord och foga samman dem till 

meningar, menar Reichenberg och Lundberg (2011). De anser att man även måste ta 

hänsyn till läsarens tolkningsramar, föreställningar och förförståelse samt vilka 

önskningar och mål som läsarna har med sin läsning.  Författarna menar att barn kan få 

en bättre läsförståelse om de får lära sig verktyg/strategier genom strukturerade samtal 

med lärare i klassen. I samtalen får barnen försöka förutse vad texten handlar om, ställa 
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frågor om sådant de inte förstår, prata om ord de inte förstår och göra sammanfattningar.  

Reichenberg och Lundberg (2011) beskriver några faktorer hos individen och/eller 

texten som kan påverka en god läsförståelse: 

 avkodning 

 flyt och läshastighet 

 ordförråd 

 förmåga att kunna aktivera egna erfarenheter och förkunskaper 

 förmåga till inferenser (läsa mellan raderna) 

 förmåga till textbindning (hur ord, meningar och stycken hänger ihop) 

 motivation och metakognition 

 meningsbyggnad  

Det är viktigt att barn får lära sig att använda olika hållbara lässtrategier för olika sorters 

texter, anser Westlund (2013) och beskriver även hur läraren ska ge stöd till barnen så 

att de till sist på egen hand ska veta när, varför och hur de ska använda olika strategier 

som kan hjälpa dem att förstå. Barnet ska kunna använda kognitiva tankeprocesser som 

att värdera, kontrastera och argumentera i relation till olika sorters texter.  

 

Barn lär sig läsa och skriva olika snabbt och på olika sätt. För en del går det lätt och för 

andra innebär det stora svårigheter. Stanovich (1986) har påvisat något som han kallar 

”Matteuseffekten”:  

Ty den som har, han skall få, och 

det i överflöd, men den som inte  

har, från honom skall tas också det han har. 

Citatet är hämtat ur Matteusevangeliet kapitel 13, och enligt Stanovich (1986) innebär 

det i det här fallet att det finns barn som tidigt och snabbt upptäcker och knäcker den 

alfabetiska koden som skriftspråket bygger på och därefter får en god läsutveckling där 

avkodningen snart blir automatiserad och läshastigheten ökar. Barnen utvecklar ett 

ortografiskt lexikon (lexikon av ord som de läser som ordbilder) som gör att det blir 

lättare och roligare att läsa, vilket medför att de börjar läsa allt mer och bygger upp ett 

ökat ordförråd. Dessutom brukar föräldrar och andra vuxna i barnets närhet uppmuntra 

och visa stolthet över barnet.  Barn som däremot får svårigheter i sin läsinlärning 

försöker undvika dessa svårigheter. De undviker läsning och utökar inte sitt ordförråd, 

vilket leder till att de ofta känner sig misslyckade när de inte hinner eller kan ta sig 

igenom de texter som skolan erbjuder. Länsingen blir också ett hinder i fler skolämnen. 

Många av dessa barn får ofta lite eller ingen uppmuntran i sin läsutveckling från 

föräldrar och vuxna. Svårigheterna med läsning och skrivning kan ha många orsaker 

och kan vara svåra att definiera, men problem av dyslektisk karaktär kan vara en orsak. 

2.3  Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 

Gränsen mellan vad som ska definieras ”dyslexi” eller ”läs- och skrivsvårigheter” är 

flytande. Det som är det mest typiska för dyslexi, till skillnad från andra läs- och 

skrivsvårigheter, är att det förekommer en stor ärftlig faktor och att det främst orsakas 

av stora fonologiska svårigheter. Detta kan i sin tur leda till problem med avkodning 
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och läsförståelse samt att det även kan visa sig genom dålig stavning. (Höien och 

Lundberg, 2004). Det finns en rad olika definitioner av dyslexi. Svenska 

Dyslexiföreningen (2013) menar att definitionerna finns i olika nivåer och fyller olika 

funktioner. De menar att man vanligen skiljer på utvecklingsdyslexi och dyslexi 

förvärvad genom en hjärnskada. En av de vedertagna definitioner som Svenska 

Dyslexiföreningen tar upp är den internationella definitionen från 2002 ”The 

International Dyslexia Association”. Den trycker främst på en otillräcklig fonologisk 

bearbetningsförmåga som inte får vara beroende av en utvecklingsstörning eller 

sensorisk funktionsnedsättning. Även Høien och Lundberg (2004)  menar att svårigheter 

med avkodningen är det viktigaste kriteriet för att definiera dyslexi. De anser däremot 

att det inte föreligger någon diskrepans mellan avkodning och begåvning när det gäller 

definitionen dyslexi, vilket innebär att dyslexi kan förekomma på alla begåvningsnivåer. 

På så vis skiljer sig alltså den svenska definitionen mot den internationella.  Høien och 

Lundberg (2004) menar att den första läsinlärningen har lite med intelligens att göra och 

att endast 10-15% av variationen i läskunnighet kan förklaras utifrån variation i 

intelligensen. Med detta drar de slutsatsen att man kan finna alla intelligensnivåer bland 

dåliga läsare.  

 

Dyslexi är ett komplext begrepp med många olika definitioner och förklaringar, menar 

Frith (1999). Hon menar att dyslexi både kan ha direkta och indirekta orsaker och att 

dyslexi kan bedömas och beskrivas i fyra olika nivåer och att dessa kan påverka 

varandra: 

 Beteende – svårigheter med en eller flera av dessa faktorer; avkodning, 

läsförståelse, stavning, arbetsminne, fonologisk medvetenhet, ljudsegmentering, 

bokstavskännedom 

 Biologiska – gener, magno-cellulär teori, hjärnans anatomi 

 Miljömässiga – undervisning, attityder, behandling, kompensatoriska hjälpmedel 

 Kognitiva – informationsbehandlingsprocesser, fonologisk förmåga.  

Dessutom, menar Frith (1999), finns en mängd andra faktorer som kan spela roll för en 

individs läs- och skrivförmåga som t.ex. ålder, kön, motivation, personlighet, fysiska 

resurser, typ av språk- och bokstavssystem, förväntningar, begåvning, kulturella 

faktorer och socialt stöd. Hon menar, att inte förrän alla dessa faktorer kan bedömas 

tillsammans kan en tillfredsställande definition av dyslexi uppnås. Frith (1999) har 

dessutom kommit fram till att det finns en skillnad mellan vad tester avser att mäta och 

vad de faktiskt mäter. Tillfälliga faktorer som attityd, pigghetsgrad och humör kan 

dessutom påverka resultatet. Beroende på vilken inriktning testet har, kan man få olika 

förklaringar och bedömningar.  

 

Enligt Nelson-Zetterqvist och Sandin (2005) råder en oenighet mellan forskare huruvida 

man ska räkna in nivåer av personers intelligens i diagnosen dyslexi. Denna komplexa 

situation, och den vaghet som råder, har medfört att det finns en stor diskrepans 

beträffande definitionen dyslexi. Författarna anser att det i Sverige inte är klart 

definierat vilka yrkesgrupper som har rätt att ställa diagnosen dyslexi. Därmed finns en 
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diskrepans mellan vilka yrkesgrupper som utfärdar diagnosen, olika testmaterial som 

används och vad man grundar diagnosen på.  

 

Det pågår en hel del forskning kring hur den genetiska faktorn kontra miljön påverkar 

läs- och skrivinlärningen. Christopher, Hulslander, Byrne, Samuelsson, Keenan, 

Pennington et al. (2013) har jämfört hur stor del av tvillingars första läsning i 

Australien, USA och Skandinavien (Norge och Sverige) som påverkas av genetiska 

respektive miljömässiga faktorer. Studien visar att miljön i alla tre länderna har stor 

inverkan på barnens allra första läsning, s.k. pre-läsning. Därefter visar studien att 

miljöns betydelse minskar fram till årskurs fyra, att läsförmågan med stigande ålder blir 

allt mer beroende av den genetiska faktorn och att den genetiska påverkan i slutänden är 

mycket stor. Studien fann dock vissa variationer i de tre länderna. I de Skandinaviska 

hade miljön en något större inverkan än i de båda andra länderna.   

 

Samulesson (2009)  påvisat att dyslexi i hög grad kan förklaras av ärftliga faktorer. 40-

80% av undersökta barn med dyslexi har familjemedlemmar som också har problem 

med att läsa och skriva. Svensson (2009) menar att det råder stor enighet bland forskare 

att det inte är en specifik gen som orsakar dessa problem utan att det är ett flertal gener 

som är inblandade och att dessa påverkar den skriftspråkliga förmågan olika mycket. 

Dessa geners påverkan på läs- och skrivförmågan samt miljöns påverkan kan innebära 

att det uppstår variationer inom familjer och mellan familjer.  I en studie visar Rutter, 

Caspi, Fergusson, Horwood, Goodman och Maughan et al. (2004) att det är klart fler 

pojkar än flickor som får läs- och skrivsvårigheter. 

 

Frith (1999) beskriver att dyslektiker med rätt miljö kan utveckla goda lässtrategier, 

stava relativt bra och få utmärkta resultat på tester, men att de kan behöva mer tid på sig 

än barn utan svårigheter. Hon menar också att individer utan dyslexi kan få dåliga 

läsresultat på samma tester och att miljömässiga faktorer som undervisning och stöd bör 

tas med och utvärderas när individer testas. 

 

Enligt Samuelsson (2009) visar en rad undersökningar att det föreligger komorbiditet 

(samsjuklighet) dvs. ett genetiskt samband mellan ADHD och läs- och skrivsvårigheter. 

Det är dock svårt att teoretiskt förklara detta samband. Oavsett vad detta beror på, har 

barn med både läs- och skrivsvårigheter och ADHD extra svårt att läsa och skriva 

eftersom det är en ansträngande och tidskrävande uppgift. Dessutom kan det vara svårt 

för dessa barn att avskärma sig från alla intryck, lyssna och förstå instruktioner och 

sammanhang, stå emot impulser och kontrollera sitt humör, vänta på sin tur och tåla 

motgångar. Barn med både läs- och skrivsvårigheter och ADHD använder således 

mycket energi till sådant som för andra barn inte innebär någon ansträngning. Oavsett 

hur läs- och skrivsvårigheterna definieras, och oavsett orsaken till dem, är dessa barn i 

stort behov extra stöd, uppmuntran och specialpedagogiska insatser från både skola och 

hem. 
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2.4  Specialpedagogisk historik för barn med läs- och 
skrivsvårigheter  

Under 1800-talet ansåg man att läs- och skrivsvårigheter till största delen orsakades av 

föräldrars vårdslöshet, fattigdom och okunnighet i stavning, medan vissa barn ansågs 

vara födda med ett naturligt fel, s.k. medfödd ordblindhet. Att låta en elev gå flera år i 

samma årskurs var vid den här tiden den vanligaste lösningen på problemet, vilket 

medförde att en del elever inte kom längre än småskolan. Den allmänna åsikten var att 

dessa barn var obegåvade, och att varje normal människa kunde lära sig att läsa om hon 

eller han bara ansträngde sig. Från slutet av 1800-talet var skolan en differentierad 

skola. I strävan efter att få så homogena grupper som möjligt, använde man sig av olika 

grupperingar som t.ex. hjälpklasser, läsklasser för barn med skriftspråkliga svårigheter, 

skolmognadsklasser, specialklasser och specialskolor. Många barn med läs- och 

skrivsvårigheter placerades därför i någon av dessa (Ericsson, 2008).  

 

Tidigare hade man trott att lässvårigheterna berodde på en medfödd eller förvärvad 

hjärnskada, och att man därför inte kunde övervinna sina svårigheter. Under 1900-talet 

fann man att läs- och skrivsvårigheter kunde bero på ett flertal andra faktorer som t.ex. 

dålig syn eller hörsel, dålig skolundervisning, dålig miljö, dålig perception, medfödd 

eller förvärvad neurologisk defekt eller begränsad inlärningsförmåga. Dessa faktorer 

kunde verka enskilt eller i kombination. Med ett vidgat antal orsaksfaktorer ökade 

förutsättningarna till hjälp (Ericsson, 2008).    

 

Definitioner av läs- och skrivsvårigheter har förändrats under 1900-talet enligt Nelson- 

Zetterqvist och Sandin (2005). De konstaterar att skolgången under detta århundrade har 

utökats avsevärt. Det har med andra ord blivit allt viktigare att kunna läsa och skriva. 

Under 50- och 60-talet utvecklades olika tester för att kontrollera barns läs- och 

skrivförmåga. Med hjälp av dessa utredningar kunde man kartlägga vilka faktorer som 

kunde ligga bakom varje barns problem samt föreslå adekvata åtgärder. Därför började 

man inrätta läsklasser, där barn med specifika läs- och skrivsvårigheter oftast gick, och 

läskliniker där barn med lättare läs- och skrivsvårigheter kunde få gå. Det var meningen 

att barnen endast skulle gå i dessa klasser tillfälligt, men det visade sig att många barn 

tenderade att stanna permanent.  

 

Från och med 1970-1980-talen började man enligt Nelson-Zetterqvist och Sandin 

(2005) att titta på skolan utifrån ett sociologiskt perspektiv där man fokuserade mer på 

skolans sociala miljö, skolans organisation och den pedagogiska miljön. Alla elever 

skulle vara inkluderade i den ordinarie undervisningen, och lärare förväntades hitta 

pedagogiska strategier så att även barn med läs- och skrivsvårigheter skulle kunna delta 

i den ordinarie undervisningen. Stöd skulle ges i ordinarie undervisning, och ett 

specialpedagogiskt synsätt skulle prägla all skolverksamhet. I praktiken innebar detta att 

skolan inte anpassade sig efter eleverna, det var istället eleverna som fick anpassa sig 

till ett existerande skolsystem. Under 1990-talet kom motreaktioner på hur man såg på 

och behandlade barn med läs- och skrivsvårigheter. Bland annat fick lärarhögskolorna 

kritik för att ha försummat problematiken i lärutbildningarna. En debatt kring 
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definitioner av dyslexi blossade upp under 1990-talet och pågår fortfarande. Nelson-

Zetterqvist och Sandin (2005) menar att konflikten inte enbart handlar om olika 

vetenskapliga perspektiv på läs- och skrivsvårigheter, utan även om hur utbildning 

organiseras och att det blivit en ekonomisk fråga. De senaste 20 åren har 

decentraliseringen och ekonomiska neddragningar lett till stora förändringar i skolan. I 

kampen om resurser kan det bli viktigt och användbart att definiera 

inlärningssvårigheter i medicinska termer.  

2.5 Specialpedagogiska perspektiv 

Specialpedagogisk forskning brukar delas in i två grundläggande perspektiv; det ena 

mer traditionellt, individualistiskt perspektiv med rötter i medicin och psykologi, och 

det andra som betonar sociala faktorers betydelse för elevers problem i skolan (Nilholm, 

2005). Nilholm (2007) menar att man kan urskilja och beskriva tre olika 

forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: Ett kompensatoriskt eller 

kategoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett dilemmaperspektiv.  

I det kompensatoriska eller kategoriska perspektivet beskriver Nilholm (2007) att 

individer kompenseras för sina problem. I detta perspektiv står normalitetsbegreppet i 

fokus, och det som är avvikande kan kompenseras enligt principen problem – diagnos – 

bot. Problemen tillskrivs individen själv, och man söker ofta medicinska förklaringar till 

problemen. De specialpedagogiska åtgärderna anpassas efter dessa och försöker främst 

kompensera de brister som framkommit. 

 

Det som främst utmärker det kritiska perspektivet, menar Nilholm (2007), är missnöjet 

med begreppet ”normalitet”, kategoriseringen av individer samt att utesluta grupper ur 

gemenskapen. Man är dessutom kritisk till begreppet ”specialpedagogik” eftersom det 

förutsätter en föreställning om vad som är normalt och onormalt. Man menar att 

specialpedagogik värderar och marginaliserar. Det är inte individens egenskaper som 

ger upphov till specialpedagogik, det är sociala processer som orsakar det. Utopin i det 

kritiska perspektivet är en skola där specialpedagogik upphör, och där verksamheten 

klarar av att möta varje barn utifrån sina förutsättningar.  

 

Nilholm (2007) beskriver dilemmaperspektivet som en motreaktion mot det kritiska 

perspektivet, en kompromiss mellan det kompensatoriska eller kategoriska perspektivet 

och det kritiska perspektivet. Enligt dilemmaperspektivet ska utbildningssystem kunna 

erbjuda samtliga elever liknande erfarenheter och kunskaper genom att anpassa 

undervisningen till vars och ens individuella förutsättningar. I dilemmaperspektivet 

uppmärksammar man inte barnens brister, utan framhåller deras olikheter. Nilholm 

(2007) menar att skolans värld är fylld av dilemman som man måste kunna förhålla sig 

till och hitta lösningar på.  
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2.6  Stöd och samverkan mellan föräldrar och skola 

2.6.1  Historik över föräldrars delaktighet i skolan  

Intresset för att involvera föräldrar mer i sina barns skolgång uppstod enligt Asp-Onsjö 

(2006) först i USA på 1940- och 1950-talet. Demokratiska värderingar betonades allt 

mer och intentioner att skapa jämlika möjligheter för alla barn uppstod. Barnets egen 

förmåga att tillgodogöra sig utbildningen skulle vara avgörande, inte deras 

familjebakgrund. En diskussion om ett utökat samarbete mellan hem och skola för att 

uppnå detta mål ledde till att man utvecklade ett kompensatoriskt system vars syfte var 

att stärka elever som kom från socialt underpriviligierade grupper. I detta system ingick 

att utveckla en kommunikation mellan skola och hem.  

 

Under 1960-talet spreds enligt Asp-Onsjö (2006) dessa rön även till Sverige, där man 

talade om att ta tillvara på begåvningsreserven. I en del av detta sociala 

utjämningsprojekt betraktades föräldrars delaktighet som en viktig förutsättning för att 

nå resultat. Även om skolan tog stora steg i denna riktning, har det dock visat sig svårt 

att förändra gamla mönster. Från 1980-talet började det fokuseras mer på effektivitet 

och den enskilde individens lärande. Föräldraengagemanget kunde under den här tiden 

bestå i att delta i skolans styrelse, och föräldrar och elever var att betrakta som kunder.  

Erikson (2004) menar att sedan 1980-talet har det fria skolvalet bidragit till att man kan 

se en ökning av föräldraengagemang eftersom allt fler aktivt väljer skola till sina barn. 

Han har även kommit fram till att föräldrars roll har förstärkts under de senaste 

årtiondena, såväl i Sverige som internationellt. Parallellt som föräldrar fått en mer 

framskjutande plats, hålls skolan också i högre grad ansvarig inför föräldrarna.   

 

2.6.2  Hur föräldrasamverkan fungerar 

Erikson (2004) har granskat om, och på vilket sätt, föräldrar vill engagera sig i sitt barns 

skolgång och skolan. Han menar att det inte alls är självklart att föräldrar vill ha mer 

inflytande i skolan. Hans slutsats är att föräldrar har stort intresse för att välja skola och 

påverka områden som berör förutsättningar för undervisningen, i synnerhet om det 

gäller möjligheterna för det egna barnet och speciellt om barnet är i behov av särskilt 

stöd. Däremot är intresset tämligen svalt när det gäller undervisningens innehåll, 

schema, undervisningssätt, resursanvändning eller att delta i den lokala skolans 

föräldraråd.  Erikson (2004) kan se att den svenska skolan följer en internationell trend 

där skolans förväntningar på föräldrainflytande och samverkan mellan föräldrar och 

lärare kring barnens utbildning ökar, vilket i sin tur förutsätter en ökad ömsesidigt 

ansvarstagande förbindelse mellan föräldrar och skola. I och med detta förväntas 

föräldrarna att stödja skolan och sitt barn, medan lärarna parallellt förväntas ”göra rätt 

för sig”.  

 

Det ideala vore om skola och hem kunde ha en dialog kring varje elev och ett 

ömsesidigt utbyte av erfarenheter och ömsesidigt lärande, anser Gerrbo (2013). Han har 

kommit fram till att kontakten mellan hem och skola till största delen handlar om att 

skolan sporadiskt lämnar information till hemmen. Initiativen till samtal kommer också 

i huvudsak från skolans håll. I vissa fall rådfrågas dock föräldrar för att vidga 
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perspektivet i ett barns situation, men detta sker huvudsakligen i utredande 

sammanhang. Gerrbo (2013) beskriver även fall där det kan slå åt andra hållet. I sin iver 

att rapportera till hemmet, vilket kan vara en del i en elevs åtgärdsprogram, kan det vara 

lätt att glömma bort hur informationen tas emot av föräldrarna. Det kan leda till 

bristande tillit och svårigheter att bygga upp nytt förtroendet. Vid lämnande av 

information, och i samtal med föräldrar, bör skolan ha förståelse för föräldrarnas 

utsatthet och tänka på att uttrycka sig med omsorg. Det finns annars en risk att 

aningslöst eller illa formulerade yttranden kan få besvärliga konsekvenser för den 

fortsatta relationen mellan skola och hem. Gerrbo (2013) menar att det är viktigt att se 

och behandla föräldrar som experter på sina barn.  

2.6.3 Svårigheter kring föräldrasamverkan 

Många lärare upplever enligt Andersson (1999) svårigheter att prata med föräldrar vars 

barn har problem i skolan utan att anklaga, såra eller att uppfattas som elak. Författaren 

beskriver hur lärare anser att det kan vara svårt att samarbeta om föräldrarnas 

värderingar kring uppfostran, pedagogik och vad som är viktigt i livet skiljer sig från 

lärarnas egna. Många lärare har även svårt att samarbeta med föräldrar som är osäkra 

eller rädda inför skolan då dessa föräldrar kan ha förutfattade meningar, gå i 

försvarställning eller lägga hela ansvaret på läraren. Lärare anser också att det kan vara 

svårt att motivera föräldrar som inte känner att samarbetet med skolan är viktigt, 

nödvändigt eller meningsfullt eller föräldrar som känner sig hjälplösa inför barnets 

problem. Många lärare upplever att det finns en hel del praktiska problem i samarbetet 

med föräldrar som t. ex svårigheter att hitta tider för möten och att hitta fungerande 

kommunikationskanaler mellan skola och hem. Andersson (1999) menar att lärares och 

föräldrars olika sociala klasser eller kulturella grupper kan medföra att samarbetet 

försvåras. Hon anser att en bra förutsättning för samarbete mellan lärare och föräldrar är 

att de känner sig trygga nog för att vara sig själva och respektera varandras roller. Om 

ett gott samarbete uppstår tidigt mellan de parter som har med barnet att göra, kan 

problem förebyggas.   

 

När dokumentation utarbetas för barn som är i behov av särskilt stöd har föräldrar svårt 

att göra sig hörda, påvisar Lisa Asp-Onsjö (2006). Hon menar att läraren och föräldern 

delvis har olika bild av barnet. Läraren har en syn på barnet i skolans sociala 

sammanhang, medan föräldern känner barnet privat och dess bakgrund. Dessa båda 

bilder bör komplettera varandra så att man ser på barnets skolsituation ur olika 

perspektiv, men eftersom läraren är den som har kunskap om skolan och mer inflytande 

över undervisningen, brukar denna få ett övertag i diskussionen. Författaren menar att 

detta kan göra föräldrar passiva och leda till att de inte deltar aktivt i processen. 

Författaren tar även upp hur språket som skolan använder kan bidra till att föräldrar 

känner sig exkluderade. Asp-Onsjö (2012) menar, att trots intentionen från 

styrdokument och lagar har föräldrarnas inflytande i realititeten blivit mindre. Även om 

skolan fått ökade krav på att dokumentera, har inte lärarna fortbildats i detsamma. Den 

ökade dokumentationskulturen har snarare stärkt skolans inflytande i relation till 

föräldrarnas. 

 

Det är vanligt att skolans personal pratat sig samman i förväg, konstaterar Asp-Onsjös 

(2006). Detta gör att de tenderar att låsa fast sig vid vissa åsikter, får svårt att se 



16 

problem ur andra perspektiv och ofta redan har fattat beslut om åtgärder som de vill att 

eleven och föräldrarna ska samtycka till. Även Hjörne och Säljö (2012) beskriver hur 

elevhälsoteamsmötens dominerande samtalstradition är väldigt generaliserande, abstrakt 

förklarande och sällan konstruktivt kritisk till information som presenteras, vilket leder 

till en allt för snabb enighet i teamet. De menar, att de olika professionerna som ingår i 

ett elevvårdsteam borde se på informationen/problemet med sin specifika kunskapssyn 

och att det skulle leda till konstruktiva diskussioner med ett flertal lösningsförslag. 

 

För barn som fått en diagnos, menar Hjörne och Säljö (2012) kan det medföra 

konsekvenser för dess identitetsskapande genom att barnet då kan se sig som avvikande 

eller speciell och att det finns risk för att barnet kommer att bemötas av omgivningen 

med utgångspunkt från diagnosen Det finns även en risk för att en sådan stigmatisering 

kan få konsekvenser för barnets karriär och möjligheter i livet.  Även Asp-Onsjö (2012) 

beskriver hur fokuseringen på barnets individuella egenskaper vid upprättande av 

individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram kan få djupgående konsekvenser för 

dess självkänsla och identitet.  

 

2.6.4  Positiva effekter av föräldrasamverkan och stöd 

När skola och föräldrar lyckas föra en konstruktiv dialog kring barnets skolsituation och 

behov av stöd, kan det enligt Asp-Onsjö (2006) leda till mer adekvata stödåtgärder från 

skolans håll, med bättre skolresultat som följd. Hon fann även att föräldrars delaktighet 

är en av de viktigaste faktorerna för att eleven ska uppfylla kunskapskraven. 

 

Det är viktigt att föräldrarnas åsikter tas tillvara tidigt i processen kring arbetet kring 

barnets dokumentation, och att de blir delaktiga i olika sorters samtal som 

elevvårdskonferenser, utvecklingssamtal och upprättande av åtgärdsprogram, menar 

Asp-Onsjö (2012).  Hon påpekar dock att individuella utvecklingsplaner och 

åtgärdprogram som skrivs i den svenska skolan, men även internationellt, är alltför 

fokuserade på elevens individuella egenskaper. Detta, menar författaren, kan bero på att 

lärare som skriver dokumenten inte vill bidra till en negativ bild av sin skola eller sig 

själv, därför utpekas den enskilde eleven som den främsta orsaken till sina svårigheter i 

skolan.  Författaren ifrågasätter hur dessa dokument egentligen används, att det verkar 

som om de används främst som administrativt verktyg och mindre som ett pedagogiskt 

verktyg, och att de politiska ambitionerna inte överensstämmer med praktiken.  

 

Finland har mycket höga resultat i den internationella kunskapsutvärderingen PISA 

(Programme for International Student Assessment) medan Norge har betydligt lägre 

resultat OECD (2010). Hausstätter och Takala (2011) beskriver huruvida ett lands 

organisation av den specialpedagogiska stödundervisningen kan bidra till hur ett land 

lyckas i PISA-undersökningen. Författarna bygger sin argumentation på en analys av 

Norges och Finlands resultat på PISA och ländernas sätt att driva specialpedagogik. 

Författarna kommer fram till att Finlands modell, där en stor del av eleverna får tidiga 

insatser och särskilt stöd i tal, läsning, skrivning och matematik, är en tänkbar förklaring 
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till Finlands mycket goda kunskapsresultat. I Finland deltar 30 procent av eleverna i 

specialpedagogisk undervisning jämfört med Norges 7.5 procent. I artikeln beskrivs 

dock inte vad de olika länderna menar med specialpedagogiskt stöd och på vilket sätt 

det bedrivs.  En annan skillnad är att Finland har en betydligt mindre andel elever med 

”beteendeproblem” än Norge.  Hausstätter och Takala (2011) menar att även denna 

skillnad kan bero på att de tidiga stödinsatserna förebygger att beteendeproblem uppstår.  

2.6.5 Stöd och delaktighet med föräldrar till barn med läs- och 

skrivsvårigheter  

I en studie från Nya Zeeland beskriver Fletcher, Greenwood, och Parkhill (2010) hur 

barns läsutveckling påverkas positivt av en rad faktorer där hemmet har en viktig roll: 

 Ett gott samarbete mellan skola och hem där läraren har en viktig roll att 

engagera, involvera och informera föräldrarna. Föräldrarna bör vara med när 

utvecklingsplaner skrivs. 

 Föräldrars och lärares höga förväntningar på barnet. 

 Föräldrar som i 10-15 minuter varje dag läser högt, lyssnar på sitt barns läsning 

samt diskuterar och engagerar sig i det lästa. 

 

Studien menar att en föräldrarnas, en eller bådas, läsförmåga och intresse för läsning 

påverkar barnets läsutveckling. Författarna lyfter fram att fäders intresse för läsning och 

engagemang i sina barns (framför allt söners) läsning kan ha stor betydelse. En del av de 

deltagande föräldrarna i studien hade själva läs- och skrivsvårigheter, och hade dåliga 

erfarenheter från sin skoltid. Författarna till studien har funnit att detta kan leda till en 

cyklisk process; föräldrar som är negativt inställd till skolan och läsning → är mindre 

intresserad av läsning → blir sämre förebilder → och har sämre vilja och förmåga att 

hjälpa sitt barn → vilket kan leda till att barnet blir negativt inställd till, och mindre 

intresserad av läsning.  

 

Enligt Fletcher et al. (2010) är de flesta föräldrar som har/haft läs- och skrivsvårigheter 

dock måna om att deras barn ska lyckas bättre inom detta område än vad de själva gjort. 

De uttrycker en frustration över att inte kunna hjälpa sitt barn på det sätt de önskar.  

Författarna lyfter fram att föräldrar därför efterlyser rutiner från skolan för att 

säkerställa att alla elever får de specialpedagogiska insatser som de behöver.  

 

Föräldrarna har enligt Fletcher et al. (2010) varierade erfarenheter från skolan. De flesta 

föräldrar efterlyser en förbättrad relation och kommunikation med skolan och anser att 

rutiner för detta behöver utvecklas.  Författarna beskriver och framhåller skolans, men 

framför allt den enskilde lärarens, betydelse för att hålla kontakt med föräldrar och 

underlätta och stödja deras engagemang, attityd och förståelse för sitt barns 

läsutveckling. Även Barber och Mourshed (2007) påvisar lärarens stora betydelse för 

elevers skolframgångar. De har forskat kring vilka faktorer som är mest betydelsefulla 

för framgångsrika skolsystem runt om i världen. De fann att kvaliteten på lärare i är den 

största avgörande faktorn i ett utbildningssystem, och att lärare i framgångrika 

skolsystem får kompentensutveckling så att de blir duktiga didaktiker. Fletcher et al 

(2010) menar att lärare ska se till att varje barn ges möjlighet att utvecklas så långt det 
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är möjligt utifrån sina förutsättningar. Författarna framhåller föräldrarnas viktiga del i 

ett barns läsutveckling och beskriver att det är bra om kontakt mellan lärare/skola och 

föräldrar byggs upp i de tidiga skolåren och att den fortgår under barnets hela skoltid. 

Denna kontakt mellan föräldrar och skola kan ske via samtal, föräldrabesök i 

klassrummet, skriftlig kontakt och delat ansvar för lästräning. Även Conlon, Zimmer-

Gembeck, Creed och Tucker (2006) beskriver hur föräldrar, framförallt mödrar, 

tenderar att ägna mycket tid åt att undervisa sina barn som har läs- och skrivsvårigheter, 

något som kan vara svårt om föräldern själv har svårigheter. Enligt studien påverkas 

barnets läsutveckling av antalet böcker som finns i hemmet, hur stor vikt föräldrarna 

lägger vid läsning samt läsförmåga och läsintresse hos både föräldrar och barn. Barn 

som hade en mer positiv inställning till läsning ansträngde sig mer och engagerade sig 

mer, även när svårigheter uppträdde. 

 

Mot bakgrund av forskningsgenomgången ovan är det därför intressant att ta reda på 

vad föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter anser om samarbete, delaktighet 

och stöd i några svenska skolor.  
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3  Metod  

Det här är en kvalitativ undersökning vilket innebär att den intresserar sig för hur 

fenomen och företeelser uppfattas, förstås och beskrivs i omvärlden. Informanternas 

svar har delats in i olika kategorier/teman utifrån hur de upplever, resonerar kring och 

förhåller sig till dem (Stukát, 2011; Kvale, 2007).  

 

I det här avsnittet kommer teoretisk ram, val av metod och tillvägagångssätt att 

presenteras, liksom en beskrivning av hur urvalet av informanter gått till och vilka 

etiska principer som använts.  

3.1 Deltagare 

Det fanns inte ett tillräckligt stort urvalsunderlag för att göra en kvantitativ studie, och 

med tanke på syftet passar det dessutom bäst att göra en kvalitativ studie. Detta är 

således en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med sex föräldrar till barn med 

dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Intervjuerna är inriktade på att lyfta fram varje 

förälders upplevelser, känslor, erfarenheter och tolkningar av att ha ett barn med läs- 

och skrivsvårigheter och deras kontakter med skolan.  

 

Kommunen där studien utförts är en typisk glesbygdskommun med långa avstånd och 

flera små skolor. Invånarna har enligt SCB (2010) en av landets lägsta utbildningsnivåer 

och några av landets lägsta genomsnittslöner.  

 

För att hitta rätt informanter – föräldrar till barn med dokumenterade läs- och 

skrivsvårigheter − togs kontakt med det centrala elevhälsoteamet i kommunen. Detta 

eftersom det är de som har den övergripande informationen om resultaten från en 

screeningplan. Det är även de som utför alla läs- och skrivutredningar i kommunen och 

har kontakt med föräldrar. I kontakten med det centrala elevhälsoteamet gavs en 

förklaring om syftet med studien och dess tänkta genomförande. Det centrala 

elevhälsoteamet ombads att skicka ut ett missivbrev (bilaga 1) med information om 

studien till tänkbara informanter (föräldrar till barn med dokumenterade läs- och 

skrivsvårigheter) och en förfrågan om deras eventuella deltagande i studien. Brevet 

innehöll även information om syftet med studien, om hur intervjumaterialet skulle 

behandlas, att föräldrarna utlovades anonymitet och att de när som helst skulle kunna 

avbryta sin medverkan.  

 

Av åtta tänkbara och tillfrågade informanter, anmälde sex stycken sitt intresse att delta. 

På grund av olika omständigheter avstod en förälder senare från att delta. Däremot ville 

båda föräldrarna till ett av barnen vara med, så antalet informanter blev ändå sex 

stycken till antalet. 

 

Alla informanter är föräldrar till barn som är mellan tio och fjorton år gamla och har 

dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Tre av barnen går på samma skola medan de 

andra två går på två andra olika skolor. På var och en av de tre skolorna går mellan 100-
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250 elever. Informanterna är av olika kön, två är män och fyra är kvinnor, men någon 

jämförelse mellan kön kommer inte att ske i studien. Alla fem barnen är pojkar, men 

eftersom det centrala elevhälsoteamet inte förklarade hur det totala urvalet såg ut på 

grund av sekretesskäl, är det oklart om detta är en tillfällighet. För att skydda 

informanternas identitet har de givits fiktiva namn i alfabetisk följd: 

 

Anders, pappa till Aron, 10 år 

Anna, mamma till Aron, 10 år 

Bertil, pappa till Bengt, 11 år 

Cecilia, mamma till Calle, 14 år 

Doris, mamma till David, 10 år 

Eva, mamma till Erik, 11 år 

 

Gemensamt för alla deltagare i studien är att de är föräldrar till barn med läs- och 

skrivsvårigheter. Studien syftar inte till att ta reda på hur dessa läs- och skrivsvårigheter 

tar sig uttryck och/eller om det föreligger någon annan problematik. Att vissa intervjuer 

har handlat en del om annan problematik beror på att informanterna själva har valt att 

tala om det. Studiens fokus ligger istället på resonemanget kring stöd och samverkan 

med skolan. 

3.2  Material 

Den här studien bygger på informanternas uppfattningar och erfarenheter och då passar 

kvalitativa forskningsintervjuer bäst. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att 

förstå ämnet utifrån den intervjuades livsvärld. Även om forskningsintervjun i stort 

liknar ett vardagligt samtal utnyttjar den intervjuteknikens fördelar. Rent tekniskt är den 

kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett helt öppet 

samtal eller styrt av ett strängt formulerat frågeformulär. För den här studiens del 

innebär det att teman med förslag till frågor (bilaga 2) har använts som en grund, men 

under intervjuns gång har det funnits möjligheter att göra förändringar av frågornas 

form eller ordningsföljd samt att ställa följdfrågor för att klargöra vissa svar och för att 

följa upp den intervjuades svar och berättelse. För att följa upp informanternas svar och 

ställa relevanta följdfrågor är det viktigt att den som intervjuar har goda kunskaper i 

ämnet som ska diskuteras (Kvale, 2007). 

 

I studien har hänsyn tagits till, att man som intervjuare bör vara medveten om 

dynamiken som kan uppstå mellan människor och att intervjusituationen kan påverka 

resultatet, i den kommande analysen. Det ömsesidiga inflytande som båda parter utövar 

på varandra behöver inte ses som något negativt, utan som en styrka i den kvalitativa 

forskningsintervjun. Det finns dock risk för att forskaren får ett visst övertag eftersom 

forskaren till största delen styr samtalet (Kvale, 2007). 

 

Det finns inga absoluta normer eller kriterier för hur en intervjuare ska vara, eller vilken 

typ av frågor man ska ställa. I den här studien är den förberedda intervjumallen (bilaga 

2) skriven utifrån syftet med studien. Förutom en del klargörande frågor är de flesta 
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frågor enkla, korta och öppna med förhoppningen att informanterna lätt skulle förstå 

dem och kunna ge utvecklande svar. Utifrån informanternas svar följdes vissa aspekter 

upp genom följdfrågor. Som intervjuare vet man således aldrig på förhand vilken 

riktning samtalet kommer att få. I studien har det inte bara lyssnats på vad som sagts, 

utan även på hur det sagts och vad som inte blivit sagt. I slutet av intervjuerna har det 

även gjorts tolkningar eller sammanfattningar av vad som sagts och som den intervjuade 

har kunnat bekräfta eller bestrida (Kvale, 2007). 

 

3.3  Procedur och design 

Via telefon togs kontakt med informanterna som hade stora möjligheter att påverka 

tidpunkt och plats för intervjun. Vid ett av dessa telefonsamtal avstod, som tidigare 

beskrivits, en informant från att delta. Vid kontakt med en annan informant, visade det 

sig att båda föräldrarna till barnet ville medverka. Alla sex informanterna valde att 

träffas på sitt barns skola där ostörda samtalsrum hade bokats i förväg.  Intervjuerna 

beräknades ta ungefär en timme i anspråk. De tog mellan 50 minuter och 70 minuter. De 

fem intervjuerna spelades in via datorn, något som informanterna informerats om och 

accepterat i brevet de fick när de tillfrågades om deltagande. Anledningen till att 

inspelning valdes som metod är att informanterna och samtalet lättare kan stå i fokus, 

och att samspelet mellan informanterna och den som intervjuar blir smidigare. 

Informanterna gavs tillfälle att ställa frågor angående studien både före och efter 

intervjun. (Kvale, 2007). 

 

Efter intervjuerna har relevanta delar, sådant som svarar mot syftet av studien, av det 

inspelade materialet valts ut och transkriberats. Genom att strukturera upp och 

transkribera inspelat material, ges en större överblick och under arbetet påbörjas en 

process för analys och tolkning. Vid transkriberingen av intervjuerna skrevs samtalet ut 

så ordagrant som möjligt, men en viss anpassning till skriftspråk gjordes. Därefter lästes 

det skrivna materialet igenom upprepade gånger tills vissa mönster började kunna 

urskiljas. Dessa mönster märktes med olika färger och delades till slut in i sex olika 

huvudkategorier/teman. I vissa fall delades dessa kategorier/teman in i olika 

undergrupper. Arbetet följdes därefter av att urskilja likheter och skillnader av olika 

åsikter i de olika kategorierna/teman och att dessa jämfördes och tolkades. Ur detta 

material identifierades vissa centrala och prioriterade data framför andra vilket skrevs 

ned, vilka presenteras under resultat- och analysdelen. Även forskningskvalitén har 

bedömts genom att titta på studiens validitet, reliabilitet och tillförlitlighet (Kvale, 2007; 

Denscombe, 2009). 
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3.4  Tillförlitlighet 

Eftersom syftet i studien var att mäta vilka uppfattningar föräldrar till barn med läs- och 

skrivsvårigheter har om delaktighet, stöd och samarbete med skolan har intervjuer 

genomförts med sex sådana föräldrar. I dessa intervjuer har en frågemall där 

utgångspunkten varit att hitta sådana frågor som kan ge svar på syftet använts. I svaren 

från informanterna har det framgått att undersökningen i stort mätt det som avsetts mäta 

(Kvale, 2007). 

 

I den här studien har samma intervjumall använts vid samtliga intervjuer. Frågorna har 

varit öppna och relativt få, vilket innebär att de intervjuade till stor del har kunnat styra 

innehållet själva. Det innebär att intervjuerna delvis fått olika inriktning, och att 

föräldrarna lagt fokus på sådant som de ansett som mest angeläget. Om intervjuerna 

varit mer styrda, och antalet informanter varit fler, hade troligen informanternas svar 

blivit mer jämförbara och tillförlitliga. Intervjuerna har spelats in, och det har funnits 

chans att lyssna på materialet flera gånger. Relevanta delar har transkriberats, vilket kan 

öka reliabiliteten, medan man kan ifrågasätta objektiviteten i det faktum att det endast är 

en person som gjort tolkningar och analyserat materialet (Kvale, 2007). 

3.5          Forskningsetiska principer 

Under arbetet med studien har Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) följts. I dessa riktlinjer 

poängteras individskyddskravet som innebär att individer inte får kränkas eller skadas. I 

den här studien har informanterna, som alla är myndiga, fått information, både i 

informationsbrevet och vid intervjutillfället, om studiens syfte, vilken funktion deras 

medverkan fyller samt att deras medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas 

om de så önskar. Informanterna försäkrades om att ingen annan kommer att få ta del av 

vare sig det inspelade eller det skriva materialet. Informanten fick också information om 

hur det insamlade materialet ska hanteras, att det kommer att vara inlåst under tiden som 

arbetet skrivs, och att det därefter kommer att raderas och förstöras. Informanterna 

garanterades total anonymitet, även kring uppgifterna de lämnade. Alla informanterna 

har liksom sitt barn fått ett fiktivt namn. Informanterna fick information om att det 

insamlade materialet endast används för forskningsändamål. 
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4.  Resultatredovisning 

Här har empirin delats in i olika teman/rubriker under vilka informanternas svar 

presenteras.  

4.1    Föräldrars och barns läsning 

Samtliga informanter i studien läser periodvis, både för egen del och för barnen. De 

kvinnliga informanterna berättar att manliga familjemedlemmar främst brukar läsa 

facktidningar, sällan böcker. I alla hemmen finns böcker för barnen att läsa. Samtliga 

föräldrar i studien beskriver att barnen visar totalt ointresse för läsning och inte finner 

det lustfyllt, oavsett vilken sorts text det är. När barnen läser ger de oftast upp efter ett 

kort tag. Eva berättar: 

Erik tycker att det är svårt. Om du måste ljuda varje bokstav och sen ta om och ljuda igen, tappar 

du glädjen. Det tar för lång tid, och han får svårt att förstå. Han kommer inte in i handlingen helt 

enkelt. 

Även Cecilia beskriver Calles svårigheter med sin läsning: 

När han inte kan blir det ointressant, och så blir det som en negativ spiral. Det som tar tio minuter 

för andra barn att läsa, kan ta en timme för Calle. Lärarna tycker nog inte att det är så mycket text, 

men för Calle är det det. Dessutom kodar han bara av, så han förstår ingenting. 

Textremsan på TV brukar föräldrarna läsa om barnen önskar det, men ofta undviker 

barnen att titta på sådana program.  

 

Alla barn som deltar i studien har släktingar med läs- och skrivsvårigheter. Tre av 

föräldrarna känner igen sig själva när de ser sina barns svårigheter. De berättar att de 

själva haft problem att lära sig läsa som barn, men att relativt lite av svårigheter kvarstår 

idag. Ingen av föräldrarna uttrycker att de har svårigheter att hjälpa sina barn på grund 

av sina tidigare läs- och skrivsvårigheter.  

 

Samtliga föräldrar upplever att svårigheterna med läsningen påverkar flera ämnen i 

skolan. Fram för allt ämnen där man av tradition ska läsa mycket, som SO- och NO-

ämnen, men även matematik. Två föräldrar upplever att deras barn även har svårigheter 

att förstå siffersymbolerna.  

 

Samtliga föräldrar beskriver hur barnen verkar kompensera sina svårigheter genom att 

utveckla andra förmågor, t.ex. att minnas muntligt tal. Fyra av sex föräldrar beskriver att 

skolan försöker använda barnens starka sidor genom ett förändrat undervisningssätt med 

mer muntliga genomgångar och användning av kompensatoriska hjälpmedel. Tre 

föräldrar uppger dock att barnen uttrycker att det kan vara svårt att hantera de 

kompensatoriska hjälpmedlen, och att de har svårt att lyssna på/förstå de datorstyrda 

röster de brukar få lyssna på.  

 

Hälften av föräldrarna beskriver att deras barn kan bli bråkiga eller ”klassen clown” när 

de inte kan eller orkar följa med i skolarbetet på grund av sina läs- och skrivsvårigheter.  
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4.2  Identifiering av barnens läs- och skrivsvårigheter 

Studien visar att både skolan och föräldrar upptäcker och påtalar läs- och 

skrivsvårigheter. I tre av fem fall har skolan tagit initiativen till att påtala och utreda 

barnens läs- och skrivsvårigheter. I två av fem fall har föräldrar upptäckt att något inte 

stämt med deras barns läsning när de deltagit i sina barns läxläsning. Därefter har de, 

mer eller mindre i samverkan med skolan, konstaterat läs- och skrivsvårigheter. De sex 

föräldrarna har mycket olika uppfattningar och erfarenheter när det gäller att upptäcka 

och utreda barnens läs- och skrivsvårigheter.   

 

Cecilia beskriver att hon reagerade med aversion och förnekelse när skolan först 

påtalade Calles svårigheter med läsinlärningen i slutet av årskurs ett. Cecilia ansåg att 

Calle ännu var ett litet barn, och att det var en mognadsfråga. När skolan ändå stod på 

sig, insåg hon så småningom att de hade rätt. Cecilia beskriver hur tiden därefter har 

följts av åtskilliga möten där lärare, rektor, centrala elevhälsoteamet och föräldrarna har 

försökt ta tag i problemet, hur stödinsatser satts in och utvärderats och diskussioner förts 

kring vad hemmet kunnat bidra med. Cecilia har upplevt stor delaktighet kring Calles 

läs- och skrivsvårigheter under hela hans skoltid, men också att hon tagit ett större 

ansvar över Calles skolgång ju äldre han blivit. På vårterminen i årskurs fyra utreddes 

Calles läs- och skrivsvårigheter. I och med det utökades Calles extraresurs.  

  

Två av barnen, Aron och David, hade vissa problem med sin tal- och språkutveckling 

redan i förskolan och förskoleklassen. Föräldrarna till dessa barn beskriver hur 

svårigheterna med att läsa och skriva blev som en förlängning av de tidigare problemen 

med tal och språk. Aron och David har fått stödinsatser i princip varje dag sedan årskurs 

1 då lärarna uppmärksammade och påtalade problemen med läs- och skrivinlärningen. 

Både Aron och David utreddes för läs- och skrivsvårigheter på vårterminen i årskurs 3. 

Doris funderar kring sin delaktighet i Davids läs- och skrivsvårigheter: 

Jag vet inte om skolan fått bättre rutiner att följa upp barn med svårigheter… eller om det är jag 

som får vara med mer. Det känns som om jag vet mer om Davids svårigheter och vad som måste 

göras åt det, än något av de andra syskonen. Det känns jättepositivt. 

Anders och Anna menar, att trots att de visste att Aron hade problem med att läsa och 

skriva, hade de ändå inte förstått hur komplext det var.  Anders berättar om upplevelsen 

när han fick reda på vad Arons läs- och skrivutredning visat: 

Jag hade ju egentligen inte upplevt det som ett problem. Man blir ju liksom hemmablind. Men när 

läsutredningen visade att… Då tänkte man, jaha är det så! Ska han få gå om nu? 

Resultatet från läs- och skrivutredningen visade på en tydlig gräns där föräldern blev 

medvetandegjord över sitt barns svårigheter. Känslan av en större medvetenhet kring 

sitt barns läs- och skrivsvårigheter efter läs- och skrivutredningen är något samtliga 

föräldrar i studien beskriver. De uttrycker en känsla av förskräckelse, men samtidigt en 

positiv känsla av lättnad, över att få veta vilka svårigheter just deras barn har, över att 

det finns hopp och att det finns metoder/hjälpmedel som kan hjälpa barnet. Samtliga 

föräldrar upplever det centrala elevhälsoteamet som professionella, att kontakten med 

dem varit god samt att de blivit tagna på allvar.    
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Bertil och Eva är de föräldrar som upplever att de har mycket stor del i identifikationen 

av deras barns läs- och skrivsvårigheter. De beskriver hur de insåg att något måste vara 

fel när de var tvungna att kämpa med läxor tillsammans med sina barn två till tre 

timmar varje kväll, och att barnen inte hann med några fritidsintressen. Eva upplever att 

lärarna lyssnade direkt och tog hennes oro på allvar när hon påtalade problemet för dem, 

och att det var i samråd mellan föräldrar och skola som Eriks läs- och skrivsvårigheter 

uppdagades. Skolan satte direkt in insatser för att förenkla Eriks läxläsning och hans 

arbete på skolan. De tog också initiativ till en läs- och skrivutredning som gjordes 

relativt snabbt.  

 

Bertil, däremot, upplever att han som förälder fick driva processen fram till en utredning 

av Bengts läs- och skrivsvårigheter i princip helt själv. I slutet av årskurs två påtalade 

Bertil problemet för skolan och att han även att han misstänkte att Bengt kunde ha 

någon annan diagnos, som ADHD. Skolan bekräftade att de haft samma misstankar, 

speciellt de om ADHD. Skolan inledde därför med att göra en utredning kring ADHD 

ganska snart, men Bertil upplever att han fick stå på sig angående en läs- och 

skrivutredning och fick vänta till vårterminen i årskurs 3 innan den gjordes. Bertil 

berättar: 

Jag kan tycka att det känns lite konstigt och otäckt att jag som förälder ska behöva upptäcka att 

Bengt har problem i skolan. Men skolan är ju ändå de… De som jobbat med Bengt är ju ändå 

professionella och utbildade. I och för sig har nog Bengt dolt det ganska bra. För det första lär han 

sig ju väldigt lätt när han hör saker, och sen dolde han det med att bråka. Ja, Bengt har nog gjort 

sitt till för att skolan inte skulle upptäcka det. Fokus har legat på att han varit en bråkstake istället 

för läs- och skrivproblemen. Men… Folk är ju inte bråkiga utan anledning, ingen vill vara bråkig 

och elak och illa omtyckt. Det gäller att titta på varför den här personen beter sig så här. Det gäller 

att tänka ett steg till, och det tycker jag inte att skolan gjorde.  

Bertil och Eva anser att läs- och skrivsvårigheter är en så pass vanlig funktionsned- 

sättning att skolan och lärarna borde ha bättre rutiner för att upptäcka det tidigare.   

Eva säger: 

Skoltiden är ju så värdefull och svår att ta igen. Tid som går förlorad är liksom borta… det har ju 

försvunnit en massa år, och när det blir så, kommer han någonstans på vägen tappa intresset för 

skolan. 

Aron, Bengt och David deltog i läs- och skrivutredningen på vårterminen i årskurs 3. 

Erik och Calle deltog i läs- och skrivutredningen på vårterminen i årskurs 4. Ingen av 

föräldrarna har åsikter om tidpunkten för läs- och skrivutredningen eller upplever att 

utredningen borde ha gjorts tidigare. Bertil säger: 

Jag är hoppfull! Bara omgivningen kan acceptera och anpassa sig efter att Bengt har problem med 

bokstäver och att han kan behöva lära sig på annat sätt. Jag ser fram emot att det centrala 

elevhälsoteamet gör en uppföljning av metoderna och insatserna sen läs- och skrivutredningen. Att 

man kollar med Bengt, läraren och oss. Att de fortsätter att hjälpa till att forma den hjälp som 

Bengt fortsättningsvis behöver och ska ha. 

Samtliga föräldrar i studien upplever att stödinsatserna till barnen blivit mer riktade, 

effektiva och utökade efter läs- och skrivutredningen.  
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4.3  Läxor/skolarbete hemma 

Eftersom de flesta av barnen som ingår i studien gör relativt mycket skolarbete hemma, 

har alla föräldrar i studien en hel del åsikter om läxor och studier hemma. Ingen av 

föräldrarna emotsätter sig läxor, bara de är så pass enkla att föräldrar och barn klarar att 

lösa dem tillsammans och att de inte tar alltför lång tid att göra. De anser att deras barn 

helst inte ska ha fler läxor än de andra i klassen. 

 

De sex föräldrarna har olika uppfattningar huruvida skolan lyssnar på deras åsikter kring 

läxor. Cecilia upplever att hon spenderar alltför stor del av Calles fritid med hemstudier, 

medan Anna, Anders och Doris anser att skolan ger en lagom mängd läxor och att läxor 

hela tiden varit en naturlig del av skolgången. Eva och Bertil anser att de tidigare ägnat 

alltför mycket tid till hemstudier, men att skolan har lyssnat på dem och att de numer 

inte upplever det problemet längre.  

 

Bertil önskar att läxor vore sådant skolarbete som är relativt välbekant för barnet redan, 

där man repeterar det de redan gått igenom på skolan, istället för förberedelser inför 

sådant som de inte påbörjat ännu. Han beskriver också hur de under ett läsår satt mellan 

två och tre timmar varje kväll med allt skolarbete som Bengt inte hunnit med under 

skoldagen. Bertil beskriver att han anser att det ingår i föräldrarollen att vara delaktig i 

barnen skolarbete, men inte hur mycket som helst: 

Det är ett heltidsjobb att vara förälder, och om man dessutom måste vara pedagog så tar man lite 

av föräldraskapet till det… Bengt och jag kom ju varandra väldigt nära men det är ju tråkigt också 

att vi bara skulle göra tråkiga saker istället för roliga saker som vi egentligen ville. Ibland hade det 

varit bättre för föräldraskapet att åka till badhuset än att traggla läsning. Läsning som han borde ha 

gjort i skolan. I början tänkte vi att det här är nog vårat fel att det är så här. Jag lade ingen skuld på 

skolan men efterhand började jag tänka att varför kan de inte göra det här? Han sitter ju här med 

mig. 

Samtliga föräldrar i studien beskriver svårigheter att hitta rutiner för läxläsning och att 

det mer eller mindre ofta förekommer bråk och svårigheter kring skolarbete hemma, 

speciellt när det gäller att påbörja läxläsningen. Barnen skjuter ofta upp läxläsningen så 

att både de själva och föräldrar blir alltför trötta. Ingen av barnen läser sina läxor 

självmant, de behöver ofta bli påminda och bara någon enstaka gång kan de påbörja sina 

läxor själva. Cecilia berättar: 

Jag måste ju ändå plåga honom och jaga honom för att få honom att sätta sig. Det är jättebråkigt 

och slitsamt att vara förälder då! Det är det. Jag har många gånger suttit och väntat i timmar. Han 

blir ju aldrig klar och kommer självmant. Han tror att det ska gå fort men det gör det ju aldrig. Vårt 

hemförhållande blir jättejobbigt när det gäller skolbiten och läxor. 

Trots att barnen ofta visar en ovilja att påbörja sina läxor, beskriver föräldrarna att det 

ändå fungerar relativt bra när de väl kommit igång, såvida läxorna tar rimligt lång tid att 

göra. Barnen är även angelägna att kunna sina läxor, och de kan uttrycka en oro när de 

inte arbetat tillräckligt länge med dem. Eva berättar: 

Erik är väldigt plikttrogen. Han vill inte riktigt göra sina läxor, men gör dem alltid. Hinner han inte 

på kvällen sätter han väckarklockan på halv sex och gör klart läxan på morgonen. 
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4.4 Ifrågasatta föräldrar och barn 

Fyra av sex föräldrarna uttrycker att de har blivit ifrågasatta av skolan kring varför deras 

barn verkat trötta vid enstaka eller upprepade tillfällen. Skolan har frågat föräldrarna 

över barnens frukostvanor och läggtider på kvällarna. Att bli ifrågasatt och delvis 

misstrodd i denna fråga upplever vissa föräldrar som tråkigt, men mest reagerar de 

utifrån det faktum att de måste upplysa skolan om att deras barn har läs- och 

skrivsvårigheter, vilket medför att de blir tröttare än andra barn eftersom det är en sådan 

ansträngning att läsa och skriva för dem. Bertil säger: 

När Bengt läste och gäspade efter ett kort tag och att han därefter blev bråkig och hittade på 

tokigheter. Han sliter ju så jädra ont – ett kort tag och han blir jättetrött. Hans hjärna går ju på 

högvarv på sånt som de andra inte ens tänker på att de gör. 

Eva däremot har upplevt att det har varit av omsorg över Erik som lärare har hört av sig 

om Eriks trötthet. Hon beskriver att Eriks trötthet nästan blivit en indikator på hur 

mycket Erik tvingas att läsa.  

 

Cecilia har erfarit att Calles läs- och skrivsvårigheter blivit ifrågasatta av vissa lärare 

sedan han börjat på högstadiet och därmed fått många lärare, att lärare trott att han varit 

lat. Hon har därför drivit frågan att Calle ska få göra en dyslexiutredning, trots att inga 

sådana görs i kommunen i vanliga fall. Hon upplever att det skulle vara tryggt för Calle 

att få en diagnos på papper att visa upp vid behov, både nu och i framtiden, för lärare, 

inför gymnasiet och vid resursfördelningar. Hon berättar: 

Ja, om en lärare börjar tvivla och tro att Calle är lat då… då börjar vi hamna fel. Det var då jag 

började dra i det här igen. De ska inte tro att han gör det av ren lathet. Då kommer det 

varningsflaggor fram. Han vill ju, men kan ju inte. 

Cecilia menar att en dyslexidiagnos kommer att medföra att han lättare kommer att få de 

rättigheter han har rätt till, utan att bli ifrågasatt. 

4.5 Stöd 

Samtliga föräldrar beskriver att deras barn fått mer eller mindre stöd genom åren, och i 

olika former, men att det är svårt att avgöra vilken effekt detta stöd har haft. Föräldrarna 

uttrycker att det är svårt att föreställa sig hur det gått för barnen utan det stöd de hittills 

fått, och de har många åsikter angående fortsatt stöd.   

4.5.1 Önskemål om studieteknik 

Samtliga föräldrar i studien uttrycker oro över att skolan kommer att ställa allt högre 

krav på barnen med stigande ålder, och att skolan kommer att räkna med att barnen ska 

klara sin inlärning själva. Föräldrarna menar, att eftersom samhället idag kräver fler och 

längre utbildningar, har det blivit allt viktigare med att lyckas med sina studier, och att 

skolgången för de flesta blivit allt längre. Föräldrarna inser att deras barn har en lång tid 

framför sig i skolan, och att de inte alltid kommer att kunna finnas till hands och hjälpa 

dem. Doris beskriver: 

Jag vill att David ska få det stöd han behöver… att hitta ett sätt så att han förstår och är rätt för 

honom. När han blir äldre ska han kunna veta – jag lär mig bäst så här. Ja, studieteknik är extra 

viktig för de här barnen. Han ska lära sig att jobba självständigt men få vägledning under tiden. 
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Var och en av föräldrarna efterfrågar därför att deras barn ska få hjälp av skolan att lära 

sig studieteknik. De vill att skolan ska visa på och prova ut olika metoder, att de ska 

hjälpa barnen att prova sig fram till hur just de lär sig bäst och att barnen ska kunna 

använda olika inlärningsmetoder i olika situationer. Föräldrarna upplever det centrala 

elevhälsoteamets läs- och skrivutredning som positiv. Dels för att den beskriver vad 

barnet behöver träna mer på, och hur skolan ska förhålla sig till barnet, men även för att 

den beskriver barnets starka sidor och hur dessa starka sidor kan användas när man 

arbetar med att stödja barnet i studieteknik.  

 

4.5.2 Önskemål om utbildning och metoder 

Samtliga föräldrar efterfrågar att skolan och hemmen bör bli mer samkörda när det 

gäller metoder/arbetssätt. Föräldrar vill ha mer kunskaper om hur skolan arbetar, 

eftersom de ibland upplever att de hamnar i konflikt med barnen när de studerar hemma. 

Tre föräldrar som upplever att de ägnat alltför mycket tid med sina barns läxor och 

inlärning hemma, efterlyser föräldrautbildning i metoder för att kunna hjälpa sitt barn på 

bästa sätt. De tre anser att de numer hittat metoder som oftast fungerar, men att det tagit 

lång tid att nå dit, och att de som föräldrar många gånger varit frustrerade över att de 

inte vetat vad/hur de skulle göra.  

 

En förälder önskar att en specialpedagog skulle göra ett hembesök. Specialpedagogen 

skulle hjälpa till att utforma en arbetsplats, visa hur man kan organisera studier hemma 

samt informera om de dataprogram som är aktuella och se till att de fungerar även i 

hemmet.  

 

Samtliga föräldrar i studien efterfrågar stöd i form av en föräldrautbildning i de 

kompensatoriska dataprogram som skolan erbjudit barnen att arbeta med. De upplever 

att de annars inte kan hjälpa sina barn på rätt sätt eftersom de inte behärskar 

programmen, och att programmen har fler hjälpfunktioner än de klarar av.  

 

En förälder efterlyser mer fortbildning till all personal som arbetar med barn med läs- 

och skrivsvårigheter i skolan. Föräldern vill att klass/ämneslärare ska lära sig att 

anpassa klassundervisningen efter barn med läs- och skrivsvårigheter så att de kan delta 

mer i den ordinarie undervisningen. Föräldern anser även att specialpedagoger/ 

speciallärare/ resurspersoner ska ha extra kunskaper för att barnen ska tillgodogöra sig i 

den vanliga undervisningen. De bör vara kunniga och inlästa i de arbetsområden som 

eleverna arbetar med samt vara extra kunniga på datorer och att hitta på internet, detta 

för att de ska kunna erbjuda elever med läs- och skrivsvårigheter muntliga förklaringar 

eller filmer med samma information som de andra eleverna tillägnar sig genom läsning. 

Föräldern upplever att hennes barn ibland hamnat i kläm, eftersom 

speciallärare/resurspersoner inte haft rätt kunskaper eller förenklat arbetet på ett sådant 

sätt att barnet riskerat att bli underkänd av betygssättande klass/ämneslärare. Föräldern 

vill även att klass/ämneslärare och specialpedagoger ska samplanera och samarbeta mer 

för att underlätta för barn med läs- och skrivsvårigheter.  
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4.5.3   Stöd att hitta bra böcker 

Fyra föräldrar i studien vill att lärare och bibliotekarie hjälper barnen att hitta lämpliga 

böcker. Föräldrarna upplever att barnen ofta kommer hem med alltför svåra böcker som 

gör det ännu svårare och tråkigare att läsa. Tre föräldrar uttrycker att lärare borde välja 

lästräningsböcker med större omsorg, eftersom de ofta upplevs som barnsliga och 

tråkiga och att det är svårt att motivera barnen att läsa dem.  

 

4.5.4   Dilemma kring stöd 

Samtliga föräldrar påtalar olika dilemman kring stöd. Föräldrarna vill att barnet ska få 

de resurser som behövs för att klara större delen av studierna under skoltid. Samtidigt 

inser de att de här barnen ofta behöver mycket mer tid på sig för att läsa/lära sig samma 

saker som de andra. När barnen blir trötta och inte orkar med arbetet i skolan, slutar det 

med att de får med sig uppgifter hem för att hinna med i studietakten.  

 

Föräldrarna uttrycker även ett dilemma kring inkludering/exkludering. Å ena sidan vill 

de att barnen ska få möjlighet att vara med i klassrummet så mycket som möjligt, men å 

andra sidan vill de även att barnen ska få enskild och riktad undervisning. Föräldrarna 

efterfrågar därför resurser i form av extra personal som kan erbjuda andra sätt att lära 

sig och stöd när barnet inte orkar delta i den ordinarie undervisningen både i och utanför 

klassrummet. De efterfrågar också andra arbetssätt från klass/ämnesläraren med fler 

muntliga genomgångar, filmer och diskussioner, så att de här barnen får lättare att delta 

i den ordinarie undervisningen.  

 

Föräldrarna vill att barnen ska få tillgång till kompensatoriska hjälpmedel som till 

exempel datorer. Föräldrarna berättar att barnen däremot brukar uttrycka att de inte vill 

vara annorlunda eller sticka ut genom att arbeta på ett annat sätt eller använda 

hjälpmedel, och att de därför undviker att använda dem. Fyra föräldrar av sex 

efterfrågar därför datorer till alla i klassen, så att det detta blir en naturlig del av 

undervisningen. Barnet med läs- och skrivsvårigheter skulle därmed slippa märka ut sig 

genom att vara den enda som har en egen dator i klassen.  

 

4.6 Delaktighet i skolan 

Fyra av sex föräldrar upplever att de för tillfället är tillräckligt delaktiga i sitt barns 

skolgång, men att det har varierat mycket under barnens skoltid. Föräldrarnas 

upplevelser av delaktighet i skolan skiljer sig mycket. 

 

Anna och Anders anser att de för tillfället inte är tillräckligt delaktiga, och att de 

upplever ett stort glapp mellan lågstadiets och mellanstadiets samverkan. På lågstadiet 

fick de dels veckobrev med allmän information om vad klassen gjorde, dels lämnade 

och hämtade Anders och Anna sitt barn på skolan varje dag, vilket medförde att de 

dagligen hade personlig kontakt med skolan och lärare. På grund av olika 

omständigheter hämtar de inte längre Aron, och de saknar information från skolan. De 
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menar, att med tanke på Arons svårigheter borde skolan informera oftare till hemmet. 

De anser att ett utvecklingssamtal per termin är för lite. Anna berättar: 

Jag tycker att vi blivit mer och mer utanför. Skolan är liksom en egen värld… Vi går bara och 

väntar på att bli kallade. Hur går det för Aron? Jag skulle vilja att det var tätare mellan samtalen 

men jag skulle aldrig be om ett extra samtal. Jag är så rädd att störa jag… 

Cecilia och Bertil upplever däremot att det är de själva som ser till att bli delaktiga i sina 

barns skolgång. Bertil säger: 

Jag sitter inte och väntar på att få saker. Jag ser till att få, och det har jag gjort hela tiden, och det är 

ingen på skolan som har hindrat mig från det. 

Både Cecilia och Bertil har ofta tagit kontakt med enskilda lärare eller själva kallat till 

möten med den personal som de ansett ska delta. För tillfället har båda föräldrarna 

möjlighet till daglig personlig kontakt med skolan, något som förenklar delaktigheten 

och samverkan med skolan och upplevs som positivt. 

 

Bertil menar att skolan i princip aldrig bjudit in för att diskutera undervisning. Han 

upplever att de bara bjudit in honom för att han som förälder skulle hitta lösningar på 

Bengts beteende i skolan.  Bengt beskriver att skolpersonal tidigare tog kontakt via 

telefon, mejl, muntligt på skolan, och i en kontaktbok, men att kontakten i princip 

uteslutande gällt negativa händelser som Bengt deltagit i och de problem som då måste 

lösas. Bertil berättar om ett läsår: 

De lärarna som Bengt hade då, hade ingen förståelse för att föräldrar hade någon som helst 

kompetens. Helt värdelös kände man sig… 

Trots allt upplever Bertil att de flesta lärarna i stort lyssnat på honom och hans åsikter. 

Bertil upplever en stor förändring under nuvarande läsår, eftersom den lärare som Bengt 

har för närvarande klarar att lösa problemen på ett annat sätt, lyssna in och ta tillvara på 

både barnens och föräldrarnas åsikter. Bertil upplever även att det centrala 

elevhälsoteamet verkar ha rutiner för att samverka med föräldrar på ett positivt sätt.  

 

Cecilia upplever att det, trots allt, känns ganska bra att skolan och hemmet har fått 

omvända roller. Hon menar: 

Om inte jag hade varit påstridig hade ingenting hänt känns det som. Jag har förlikat mig med den 

här rollen. Det känns bra att få visa att vi bryr oss och att vi vill. Vi vill ha hjälp! Calle vill ha 

hjälp! Ja, trots allt är jag nog rätt nöjd med att få dra. Om skolan skulle ringa skulle jag kanske 

uppleva det mer negativt. De skulle troligen bara ringa när det var tråkigheter. 

Det Cecilia beskriver går under principen ”bättre förekomma än förekommas” och tyder 

på att både skola och förälder funnit sig i den omvända ordningen.   

 

Eva och Doris är de föräldrar i studien som verkar mest nöjda med skolans sätt att 

samverka med dem som föräldrar. De känner sig välkomna att när som helst ta kontakt 

med personalen på skolan, de tycker att skolan informerar tillräckligt mycket och de 

litar på att skolan hör av sig vid behov. Både Eva och Doris upplever att de har fått 

tillräcklig, konkret och bra information angående barnens svårigheter, och att skolan 

även bjudit in och diskuterat detta med föräldrarna. När Doris jämför med Davids äldre 
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syskon, upplever hon att skolan har fått bättre rutiner för att följa upp barn med 

svårigheter och att skolan bjuder in och lyssnar på föräldrarna mer än tidigare. 

4.7     Åtgärdsprogram 

När det gäller åtgärdsprogram har föräldrarna skilda erfarenheter. Eva, Doris och 

Cecilia upplever att de varit delaktiga och har haft möjlighet att påverka vid 

upprättandet av deras barns åtgärdsprogram.  Anna och Anders vet nästan inte vad 

åtgärdsprogram är, och anser att de skrivit under dem utan att riktigt ha insett dess 

funktion. Bertil har en bestämd uppfattning om sin delaktighet kring åtgärdsprogram. 

Han menar att skolan, som är experter på undervisning, ska utforma dem. Han utgår 

från att skolan skriver in de åtgärder som man utifrån forskning, tester och erfarenhet 

vet att de fungerar, och att skolan därefter tillfrågar föräldrarna vad de tycker. Han 

menar att föräldrarna, som är experter på sitt barn, därefter kan bedöma vilka av de 

föreslagna åtgärderna som kommer att fungera bäst och på så vis få chans att påverka 

åtgärdsprogrammen.  

 

Cecilia upplever att åtgärdsprogrammet främst tar upp vilka extra åtgärder som t.ex. 

hjälpmedel, resurser och metoder Calle ska få tillgång till. Hon menar att man i 

åtgärdsprogrammen inte tar hänsyn till att det dagliga skolarbetet med dess förhör, prov 

och antal läxor har ökat i omfattning i takt med Calles stigande ålder, och att det därför 

blivit allt svårare att styra mängden skolarbete hemma. Eftersom Calle också ska 

försöka ta igen det arbete som han inte hinner under skoltid, blir mängden hemstudier 

alltid väsentligt större än vad åtgärdsprogrammen anger.   

4.8 Lärarens betydelse 

Samtliga föräldrar framhåller den enskilde läraren som den absolut viktigaste faktorn 

för att bygga upp god samverkan och delaktighet och för att barnen ska få det stöd de 

har rätt till. Föräldrarna lyfter fram hur lärarens syn på undervisningen, barnen och 

föräldrarna i mycket hög grad påverkar relationen mellan skolan och hemmet. De 

föräldrar vars barn har haft täta lärarbyten framhåller detta mest.  

 

Bertil berättar att Bengt bytt lärare och resurspersoner varje läsår eller oftare. Bertil 

menar att han därför har stor erfarenhet av olika lärare. Han anser att den enskilde 

läraren har avgörande betydelse för hur hans kontakt med skolan varit:  

Det har egentligen inte med skolan i sig att göra, utan med de individer som har med Bengt och 

oss att göra. 

Även Erik har haft många lärarbyten och vikarier, och Eva har erfarit att varje byte har 

inneburit stora förändringar för både Erik och föräldrarna: 

Erik har bytt lärare så många gånger, och haft så många vikarier. De har inte varit insatta i vad 

Erik behöver, eller varit insatta i de här hjälpmedlen… Ja, mycket faller mellan stolarna när det 

kommer nya lärare. När det byts och kommer nya lärare vill jag ha lite koll eftersom det varit lite 

si och så. 
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Eva efterlyser därför att speciallärare och specialpedagoger på skolan tar ansvar för och 

ser till att nya lärare och vikarier snabbt blir insatta i Eriks behov och vilka metoder som 

fungerar för honom, och att de följer upp och ser till att allt fungerar. Eva vill att de nya 

lärarna snabbt börjar arbeta på ett sådant sätt så att Erik lär sig bäst, och att han inte 

behöver bli utsatt för undervisning som gör att han kommer efter eller känner sig sämre 

än de andra.  

 

Fem föräldrar uttrycker farhågor inför högstadiet och gymnasiet i och med att eleverna 

då får fler lärare som alla ska ha kännedom om och vara insatta i deras barns 

svårigheter, de hjälpmedel de behöver och som ska kunna anpassa undervisningen på ett 

sådant sätt att barnen kan följa sina klasskamrater.  

 

Sammanfattningsvis kan man utläsa att föräldrarna i studien är eniga i en rad frågor men 

att de har skilda uppfattningar i andra. Utifrån resultatet är det därför intressant att 

analysera svaren och se om man, utifrån föräldrars perspektiv och tidigare forskning, 

kan dra slutsatser som kan vara till hjälp att förbättra/förenkla skolans arbete i frågor 

kring samverkan och stöd till föräldrar med barn med läs- och skrivsvårigheter.  
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5.  Analys och diskussion 

Här nedan diskuteras resultatet utifrån litteratur och forskning samt metod. För att 

förenkla har materialet delats in i olika kategorier/teman.  Trots att den här studien är 

relativt liten, och att fler studier skulle behövas för att dra några större slutsatser, kan 

man ändå uppmärksamma det som föräldrarna i studien påtalar och upplever som 

särskiljande, och dra viss lärdom av det.   

5.1 Barnens läsning 

Samtliga föräldrar i studien upplever att deras barn inte känner något intresse eller lust 

för läsning. Både Evas och Cecilias beskrivningar av barnens ansträngande och 

tidskrävande läsning, där de ljudar, tvingas ta om och tappar förståelsen av texten, 

bekräftar vad tidigare forskning, t.ex. Høien och Lundberg (2004), säger om att läsning 

är beroende av både avkodning och förståelse. Erik och Calle ägnar så mycket tid och 

kraft åt sin avkodning att de, som föräldrarna konstaterar, inte förstår vad de läser. 

Läsning blir inte meningsfullt och glädjen försvinner, något som Stankovic (1986) 

beskriver i ”Matteuseffekten”. Han menar, att barn som får svårigheter i sin läsinlärning 

undviker läsning, vilket medför att de tränar mindre, lär sig färre ord och får mindre 

uppmuntran. Fyra föräldrar i studien upplever dessutom att litteraturen/texterna som 

barnen ska läsa/lånar antingen är för svår eller för barnslig. Detta får till följd att 

barnens intresse och lust till läsning inte stimuleras. Föräldrarna efterfrågar därför hjälp 

från lärare och bibliotekspersonal att hitta mer lämplig, lättläst och intressant litteratur 

på barnens nivå, både intellektuellt och språkmässigt.  

 

Med tanke på detta, skulle lärare behöva bli bättre på att precisera och förklara syftet 

med barnens läsning, både för sin egen del, men även för barnens och för föräldrarnas. 

Är syftet lästräning, att förstå en faktatext eller att få njuta av en god berättelse? Om 

läsningen går ut på att få en meningsfull och lustfylld upplevelse av en bok, skulle 

ljudböcker vara ett gott alternativ för barn med läs- och skrivsvårigheter. Detta eftersom 

man kan dra slutsatsen att barnen inte upplever sin egen läsning som varken meningsfull 

eller lustfylld. Ingen av föräldrarna nämner att barnen lyssnat på skönlitterära 

ljudböcker. Viktigt är dock att tänka på att barnen/föräldrarna kan behöva ”skolas in” i 

att lyssna på ljudböcker, och att det kan ta lite tid. Flera av barnen kan dessutom vara 

mer eller mindre ”avskräckta” från att lyssna på texter, i och med att de har dåliga 

erfarenheter från att lyssna på datastyrda röster i kompensatoriska dataprogram. Om 

läsningens syfte är att träna läsning, kan även detta behöva preciseras mer, t.ex. om det 

är avkodningsträning eller ortografisk träning (ordbilder). Det är viktigt att böckerna är 

anpassade textmässigt, men även att handlingen är anpassad åldersmässigt, fångar 

barnens intresse och utmanar dem intellektuellt.   

 

5.2 Diagnosen dyslexi 

Ett flertal studier (De Fries och Gillis, 1993, Grigorenko, 2001; Samulesson et al. 

(2009)  har visat att dyslexi i hög grad kan förklaras av ärftliga faktorer och anger att 
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40-80% av undersökta barn med dyslexi har familjemedlemmar som också har problem 

med att läsa och skriva. I den här studien har samtliga barn släktingar med läs- och 

skrivsvårigheter. Tre föräldrar i studien har själva haft svårigheter att lära sig läsa och 

skriva, men dessa svårigheter kvarstår i princip inte längre.   

 

I kommunen utförs inga dyslexiutredningar, utan specialpedagoger/speciallärare utreder 

barn som riskerar ha läs- och skrivsvårigheter. En förälder, Cecilia, beskriver hur hon 

drivit Calles läs- och skrivdiagnos vidare. Han ska nu få utredas för dyslexi av en 

psykolog, trots att inga sådana utredningar görs i kommunen i vanliga fall. Cecilia 

menar att hon upplever att det krävs tydligare och bättre dokumentation över Calles läs- 

och skrivsvårigheter som ”bevis” när hans läs- och skrivsvårigheter ifrågasätts av nya 

lärare, vid resursfördelning inför framtida skolgång eller i det vardagliga framtida livet. 

Cecilia menar att den pedagogiska läs- och skrivutredningen som gjorts på skolan inte 

verkar räcka till. Nelson-Zetterqvist och Sandin (2005) beskriver en diskrepans mellan 

olika yrkesgrupper som utfärdar diagnosen dyslexi, och att det inte är klart definierat 

vilka yrkesgrupper som har rätt att sätta denna diagnos. Nelson-Zetterqvist och Sandin 

(2005) menar även, som Cecilia påpekar i studien, att det kan bli allt viktigare och 

användbart att definiera inlärningssvårigheter med medicinska termer i kampen om 

resurser.     

 

Calle är det enda barnet i studien som går på högstadiet och därmed har ett större antal 

lärare. De andra föräldrarna i studien uttrycker farhågor kring scenariot med fler lärare 

som ska vara insatta i deras barns läs- och skrivsvårigheter under högstadie- och 

gymnasietiden. Man kan därför fråga sig om de andra föräldrarna kommer att (behöva) 

följa Cecilias exempel, och om efterfrågan av dyslexiutredningar kommer att öka i 

kommunen.  

5.3 Lärarens betydelse 

Barber och Mourshed (2007) har forskat kring vilka faktorer som är mest betydelsefulla 

för framgångsrika skolsystem runt om i världen. De fann att läraren har den största 

betydelsen för elevers skolframgångar och att i framgångrika skolsystem får lärare 

kompentensutveckling så att de blir duktiga didaktiker. Enligt Fletcher et al. (2010) 

efterlyser de flesta föräldrar en förbättrad relation och kommunikation med skolan, och 

att rutiner för detta behöver utvecklas. Föräldrarna anser att den enskilda läraren har stor 

betydelse för att hålla kontakt med föräldrar och underlätta och stödja deras 

engagemang, attityd och förståelse för sitt barns läsutveckling. Fletcher et al. (2010) 

beskriver att det är bra om denna kontakt byggs upp i de tidiga skolåren och att den 

fortgår under barnets hela skolgång. Resultatet i den här studien pekar på att samtliga 

föräldrar upplever att den enskilda läraren påverkar och har en mycket stor betydelse för 

barnens skolgång och kontakten med hemmen något Bertil uttrycker tydligt: ”Det har 

egentligen inte med skolan att göra, utan med de individer som har med Bengt och oss 

att göra.” 
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På grund av tidigare erfarenheter vid byten av lärare, uttrycker föräldrarna farhågor 

inför högstadiet och gymnasiet eftersom eleverna då får fler lärare. De menar att det blir 

fler lärare som ska ha kännedom om och vara insatta i deras barns svårigheter, de 

hjälpmedel de behöver och som ska kunna anpassa undervisningen på ett sådant sätt att 

barnen kan följa sina klasskamrater.  

 

Föräldrar efterlyser därför att speciallärare och specialpedagoger på skolan tar ansvar 

för och ser till att nya lärare och vikarier snabbt blir insatta i de här barnens behov och 

vilka metoder som fungerar för dem, att de följer upp och ser till att allt fungerar och att 

barnen inte blir utsatta för undervisning som gör att de kommer efter eller känner sig 

utpekade och/eller sämre än de andra.  

 

Jag inser att alla lärare är olika och arbetar på olika sätt, men genom att fortbilda lärare 

och arbeta fram goda rutiner inom olika områden, anser jag att risken minimeras för att 

föräldrar och barn kan dra vinst- respektive nitlotter när det gäller vilken lärare de får, 

och i och med det vilken samverkan och stöd de kan få.   

 

5.3.1 Lärarens betydelse att tidigt identifiera läs- och skrivsvårigheter 

Hausstätter och Takala (2011) menar att Finlands modell, där tidiga insatser av särskilt 

stöd i bland annat tal, läsning och skrivning sätts in till en stor andel elever, är en 

tänkbar förklaring till Finlands goda kunskapsresultat i internationella 

kunskapsutvärderingar. I den här studien efterfrågar två föräldrar av sex att skolan ska 

arbeta fram bättre rutiner för att tidigt identifiera barn med läs- och skrivsvårigheter. 

Skolan ska på så vis kunna säkerställa att barnen så tidigt som möjligt får det stöd de 

behöver och har rätt till. Resultatet i studien visar att föräldrarna till två barn av fem har 

haft stor del i att identifiera sina barns läs- och skrivsvårigheter. De menar dock att 

föräldrar inte ska behöva upptäcka sina barns läs- och skrivsvårigheter, utan att lärare 

borde vara utbildade i detta så att de tidigt ska kunna identifiera barn med sådana 

svårigheter. Även i Fletchers et al. (2010) studie från Nya Zeeland framgår det att 

föräldrar efterlyser rutiner för att säkerställa så att alla elever tidigt får det stöd de 

behöver. En förutsättning för detta är att skolan finner rutiner så att dessa barn upptäcks 

tidigt.  

 

Hälften av föräldrarna beskriver att deras barn kan bli bråkiga eller ”klassen clown” när 

de inte kan eller orkar läsa eller följa med i skolarbetet på grund av sina läs- och 

skrivsvårigheter.  Bertil beskriver tydligt hur Bengt dolde sina läs- och skrivsvårigheter:  

I och för sig har nog Bengt dolt det ganska bra. För det första lär han sig ju väldigt lätt när han hör 

saker och sen dolde han det med att bråka. Ja, Bengt har nog gjort sitt till för att skolan inte skulle 

upptäcka det. Fokus har legat på att han varit en bråkstake istället för läs- och skrivproblemen. 

Men… Folk är ju inte bråkiga utan anledning, ingen vill vara bråkig och elak och illa omtyckt. Det 

gäller att titta på varför den här personen beter sig så här. Det gäller att tänka ett steg till och det 

tycker jag inte att skolan gjorde. 

Hausstätter och Takala (2011) menar att tidiga stödinsatser kan förebygga att 

beteendeproblem uppstår och att man i Finland därför har en betydligt mindre andel 
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elever med beteendeproblem än i Norge.  Med tanke på detta skulle skolan behöva bli 

bättre på att tidigt se bakom barns beteendeproblem, försöka kartlägga/utreda 

anledningen till beteendet och sätta in tidiga stödinsatser. 

 

Samtliga föräldrar i studien framhåller den enskilda lärarens betydelse, vilket även 

Fletcher et al. (2010) och Barber och Mourshed (2007) poängterar. Trots att alla lärare 

är olika och har olika förutsättningar, anser jag att lärare som arbetar med barn i 

förskoleklass och i de lägre skolåren bör ha sådana kunskaper eller fortbildas så att de 

kan identifiera barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Skolan bör även ha 

utarbetat rutiner för att följa upp dessa barn extra noga, men även rutiner för att 

kontrollera samtliga elever på skolan så att alla elever med läs- och skrivsvårigheter 

upptäcks tidigt. Kanske kan vi lära oss något av skolpersonal i Finland, av deras rutiner 

och sätt att identifiera vilka elever som har problem med sitt skriftspråkande 

 

Trots att vissa föräldrar efterfrågar att skolan ska identifiera barn som riskerar få läs- 

och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt, har ingen av föräldrarna några åsikter om 

tidpunkten för själva läs- och skrivutredningen eller uttrycker att utredningen borde ha 

gjorts tidigare. Detta är förvånansvärt, anser jag, eftersom alla föräldrar i studien 

upplever att stödinsatserna till barnen blivit mer riktade, effektiva och utökade efter läs- 

och skrivutredningen. 

5.3.2 Kontakt och delaktighet med skolan 

I studien framkommer att föräldrarna upplever vissa problem i kontakten med skolan. 

Två av föräldrarna uttrycker att skolan främst tagit kontakt i samband med negativa 

händelser. Cecilia uttrycker att hon lever efter devisen ”bättre förekomma än 

förekommas”, därför har tagit över i princip alla initiativ till kontakt mellan skolan och 

hemmet. Detta delvis på grund av att hon är rädd för att skolan bara ska höra av sig vid 

negativa händelser. Även Bengt upplever att skolan huvudsakligen tagit kontakt när det 

hänt något negativt. Gerrbo (2013) menar att skolan huvudsakligen informerar 

sporadiskt, och att föräldrar främst tillfrågas i utredande sammanhang. Gerrbo (2013) 

menar att det är alltför lätt att glömma bort hur informationen tas emot, och att det är 

viktigt att skolan tänker på att uttrycka sig med omsorg och har förståelse för föräldrars 

utsatthet. Andersson (1999) beskriver hur lärare upplever svårigheter att ta kontakt med 

föräldrar vars barn har svårigheter i skolan utan att anklaga, såra eller uppfattas som 

elak.  

 

Med tanke på ovanstående, kan man tydligt se att skolan skulle behöva bli bättre på att 

ta kontakt med hemmet även vid positiva händelser, och att det finns ett 

utbildningsbehov för lärare vad gäller att tala om svåra ämnen. Andersson (1999) menar 

att samarbete lättare uppstår om både föräldrar och lärare är trygga nog att vara sig 

själva och respektera varandras roller. Gerrbo (2013) beskriver att det är viktigt att 

skolan kan se och behandla föräldrar som experter på sina barn. 
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I skolans styrdokument och i Salamancadeklarationen poängteras vikten av att skolan 

ska utveckla former för samverkan mellan skola och hem. Föräldrar ska få tydlig 

information om sitt barns skolsituation och kunskapsutveckling. Det framgår att 

föräldrarna upplever att skolan är den part som ska/bör ta kontakt med hemmen. 

Informanterna har olika sätt att hantera detta. Eva och Doris är nöjda med skolans sätt 

att arbeta med delaktighet och samverkan med föräldrar. Anna och Anders anser 

däremot att de alltför sällan bjuds in, och att de får för lite information från skolan. 

Cecilia och Bertil menar att de själva tar initiativ och ser till att de blir delaktiga i den 

omfattning de vill när inte skolan bjuder in. Att föräldrarna i studien har så olika 

uppfattningar kring delaktighet kan ha en rad olika orsaker. Delaktighet kan upplevas 

individuellt, och man kan ha olika behov. Det som en förälder upplever som ”rätt” nivå, 

kan en annan uppleva som för lite. Fletcher et al. (2010) beskriver, att den enskilde 

läraren har stor betydelse för att hålla kontakt med hemmen, något även Bertil uttrycker 

tydligt i den här studien. Man kan dock diskutera huruvida det är självklart att det alltid 

ska vara skolans ansvar att ta initiativ till samverkan. Kanske kan ansvaret delas upp 

mellan både skola och föräldrar, så att det blir samverkan även på det planet. 

 

De olika informanterna har olika sätt att agera i sin delaktighet och samverkan med 

skolan. Vissa väntar tåligt på att skolan ska initiativ, andra är nöjda med och litar på 

skolans sätt att samverka, medan en tredje grupp själva tar initiativ till att få den 

samverkan de vill och behöver.  

 

Eftersom fyra föräldrar av sex uttrycker ett missnöje med skolans sätt att samverka med 

hemmen, kan man dra slutsatsen att detta är ett förbättringsområde för skolor och lärare. 

Skolan bör, som det står i styrdokumenten, utveckla bättre former och rutiner för 

samverkan mellan skola och hem, så att samverkan inte blir lika beroende av vilken den 

enskilda läraren är och hur den arbetar. Jag tror dock att man inte helt kan komma ifrån 

att den enskilda läraren som person har viss betydelse, men det är viktigt att arbeta mot 

en mer likvärdig skola så att den betydelsen minskar. 

5.4 Stöd 

5.4.1  Dilemman kring stöd  

Kommunen i studien väljer att göra pedagogiska utredningar för barn som uppvisar 

stora läs- och skrivsvårigheter. Enligt Nilholm (2007) har kommunens arbetssätt ett 

kompensatoriskt eller kategoriskt specialpedagogiskt perspektiv eftersom de arbetar 

utifrån principen; problem – diagnos – bot.  Föräldrarna i studien berättar att de känt sig 

både förskräckta och lättade när de blivit medvetna om vad deras barns läs- och 

skrivutredning visat. De upplever samtidigt att utredningen har lett till mer utökade och 

riktade stödinsatser för just deras barn. Man kan därför dra slutsatsen att de upplever att 

läs- och skrivutredningen lett till övervägande positiva resultat. Hjörne och Säljö (2012) 

menar att utredningar och diagnoser kan påverka barns identitetsskapande genom att de 

ser sig som avvikande och speciella, något som även föräldrarna i studien oroar sig för. 

I den här studien framkommer det att barnen inte vill använda kompensatoriska 
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hjälpmedel eller bli exkluderade i allt för stor omfattning. Det finns således risk för att 

de redan ser sig som annorlunda. Föräldrarna efterfrågar därför stöd och åtgärder som 

inte exkluderar eller märker ut deras barn i förhållande till andra. Föräldrarna vill att 

deras barn till största delen ska kunna delta i klassundervisningen och att de 

kompensatoriska hjälpmedlen inte ska utmärka dem. Nilholm (2007) beskriver 

dilemmaperspektivet som ett utbildningssystem som ska kunna erbjuda alla elever 

liknande erfarenheter och kunskaper men att undervisningen måste anpassas till varje 

individs förutsättningar.  

 

Jag anser att specialpedagoger/speciallärare kan göra en stor insats för att tillgodose 

barnens behov och föräldrarnas önskemål genom att diskutera/fortbilda lärare så att 

undervisningen utformas på ett sådant sätt att barnen kan delta i klassundervisningen så 

mycket som möjligt utan att utmärka sig. 

5.4.2 Läxor och utbildning 

Erikson (2004) menar att den svenska skolan följer en internationell trend där skolans 

förväntningar på föräldrainflytande och samverkan mellan föräldrar och lärare kring 

barnens utbildning ökar, vilket i sin tur förutsätter en ökad ömsesidigt ansvarstagande 

förbindelse mellan föräldrar och skola. I och med detta förväntas föräldrarna att stödja 

skolan och sitt barn, medan lärarna parallellt förväntas ”göra rätt för sig”. Samtliga 

föräldrar i studien har erfarenheter av och åsikter om läxor och hemstudier. Ingen av 

föräldrarna emotsätter sig läxor/hemstudier, förutsatt att de är så pass enkla att de klarar 

att lösa dem tillsammans med barnen, och att de inte tar för lång tid att göra. För att 

förenkla läxläsningen efterlyser föräldrar information och kunskap från skolan kring 

arbetsmetoder, och en samsyn när det gäller arbetssätt. Föräldrarna efterfrågar även 

föräldrautbildning i de kompensatoriska dataprogram som barnen blivit erbjudna att 

använda. Fletcher et al. (2010) framhåller skolans och föräldrarnas delade ansvar för 

lästräning samt föräldrarnas viktiga del i barnens läsutveckling. Bertil, Cecilia och Eva 

upplever att de periodvis, tillsammans med sina barn, ägnar alltför mycket tid till läxor 

och hemstudier. Även Conlon et al. (2006) beskriver hur föräldrar, framförallt mödrar, 

tenderar att ägna mycket tid åt att undervisa sina barn som har läs- och skrivsvårigheter. 

Jag anser därför att lärare och speciallärare behöver samarbeta mer med föräldrar för att 

underlätta hemstudierna. Detta är en faktor att ta upp vid upprättande av 

åtgärdsprogram. Man bör diskutera vad för sorts läxor/hemstudier som är möjliga för 

barnen och föräldrarna att klara av, och i vilken omfattning. 

 

Som en del i barnens studier/hemstudier kommer även frågan om studieteknik in, något 

som samtliga föräldrar i studien efterfrågar. Föräldrarna menar att barnen har en lång 

studietid framför sig, och att de som föräldrar inte alltid kommer att finnas till hands 

och hjälpa sina barn. I Lgr 11 (2011) poängteras att skolan ska se till att eleverna lär sig 

att orientera sig i dagens samhälle som är en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter samt metoder att 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Reichenberg och Lundberg 

(2011) menar att barn kan träna upp sin läsförståelse genom att lära sig använda olika 
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verktyg/strategier. Författarna menar att metakognition är en viktig faktor för god 

läsförståelse, något som även Westlund (2013) tar upp. Hon menar att läraren ska stötta 

barnen så att de till sist på egen hand ska veta när, varför och hur de ska använda olika 

strategier som hjälpmedel för att förstå en text. Att värdera, kontrastera och argumentera 

olika sorters texter är exempel på kognitiva tankeprocesser som barnet ska kunna 

använda. Jag anser att speciallärare och lärare bör samarbeta med barn och föräldrar så 

att barnen till slut vet hur de ska utnyttja sina starka sidor, och hur de lär sig bäst i olika 

sammanhang.  

5.5  Delaktighet vid dokumentation 

Bertil, Eva och Doris uttrycker att de är nöjda med sin delaktighet kring 

åtgärdsprogram. Anna, Anders och Bertil har inte erbjudits att delta när 

åtgärdprogrammen upprättats; de har istället fått läsa igenom och skriva under dem i 

efterhand. I styrdokumenten poängteras föräldrarnas rätt till delaktighet vid upprättande 

av åtgärdsprogram. Asp-Onsjö (2006) beskriver hur skolans personal ofta har pratat sig 

samman i förväg, och att det leder till att de lätt låser fast sig i vissa åsikter och får svårt 

att se saker ur ett annat perspektiv. Ofta har de fattat beslut som elev och förälder ska 

samtycka till redan innan dokumentationstillfället. Om skolpersonalen får ett övertag i 

diskussionen, och använder ett språk som känns främmande för föräldern, menar Asp-

Onsjö (2006) att föräldern kan bli mer passiv och känna sig exkluderad. Detta är något 

som Anna och Anders verkar ha råkat ut för eftersom de menar att de knappt vet vad 

åtgärdsprogram är, vad det har för syfte och att de inte riktigt har förstått vad de skrivit 

på.   

 

Bertil är däremot nöjd med graden av delaktighet kring barnets åtgärdsprogram. Han 

föredrar att inte delta vid själva utformandet av åtgärdsprogram, eftersom han anser att 

skolan, som har de rätta kunskaperna, ska skriva förslag på åtgärder. Därefter kan han 

som förälder bli delaktig genom att ha åsikter om och ta ställning till de föreslagna 

åtgärderna. Bertils åsikter stämmer delvis överens med Asp-Onsjö (2006) som beskriver 

att läraren och föräldern har delvis olika bild av barnet. Läraren har en syn på barnet i 

skolans sociala sammanhang, medan föräldern känner barnet privat och dess bakgrund. 

Dessa båda bilder bör komplettera varandra så att man ser på barnets skolsituation ur 

olika perspektiv. Däremot menar Asp-Onsjö (2012) att det är viktigt att föräldrars 

åsikter och kunskaper om barnet tas tillvara och att de blir delaktiga vid upprättande av 

åtgärdsprogram. Asp-Onsjö (2006) har kommit fram till att föräldrars delaktighet är en 

stor bidragande faktor att barnet uppfyller kunskapskraven. När skolan och föräldrar 

lyckas föra en konstruktiv dialog kring barnets skolsituation och behov av stöd, har 

skolan kunnat ge mer adekvata stödåtgärder med bättre skolresultat som följd.  

 

Asp-Onsjö (2012) ifrågasätter hur åtgärdsprogram och annan dokumentation skrivs och 

används, om de främst används som ett administrativt verktyg istället för ett 

pedagogiskt. En förälder, Cecilia, upplever att trots att hon deltar vid upprättandet av sin 

sons åtgärdsprogram, efterlevs ofta inte stödåtgärderna. Dessutom upplever hon att det 

oavbrutet tillkommer andra, mer eller mindre oförutsedda, händelser som medför 
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väsentligt mer hemstudier än planerat. Eftersom Anders och Anna inte deltagit vid 

upprättande av åtgärdsprogram, och knappt vet vad åtgärdsprogram är eller vad de 

syftar till, är det troligt att denna dokumentation varit så som Asp-Onsjö (2012) 

beskriver, ett verktyg som är mer administrativt än pedagogiskt. 

 

Sammanfattningsvis visar detta att speciallärare har en viktig roll i att påtala och arbeta 

fram rutiner så att föräldrar blir delaktiga vid dokumentation av barnen. I de utarbetade 

rutinerna bör man försäkra sig om att föräldrarna förstår syftet med dokumentationen, 

och att de får chans att uttala sig och påverka innehållet utifrån att de är experter på sina 

barn och att åtgärdsprogrammet blir ett levande och använt dokument.  

5.6  Metoddiskussion 

Intervjuer har varit ett bra arbetssätt i den här studien då syftet var att ta reda på 

informanternas uppfattningar. Informanterna har känts ärliga och öppna och har delgivit 

mig sina tankar och uppfattningar. Frågorna har visat sig vara öppna och relevanta och 

givit uttömmande svar. Om jag jämför den första intervjun mot den sista, kan jag dock 

märka vissa skillnader. Detta eftersom jag efter hand lärde mig vilken ordningsföljd på 

frågorna som fungerade bäst, och vilka följdfrågor som gav mest uttömmande svar. 

Fyra av fem intervjuer genomfördes inom en vecka, ibland två intervjuer på samma dag. 

Därför kunde det ibland vara svårt att hålla isär informanternas svar och ställa rätt 

följdfrågor. Det hade varit bättre att ha begränsat till en intervju per dag.  

 

Vi har fått prata ostört i lokalerna, och tiden för intervjuerna har varit tillräcklig. 

Intervjuerna spelades in i ett ljudprogram, vilket var positivt eftersom jag då kunde ha 

mer fokus på informanten och själva samtalet vid intervjutillfället. Det har även varit 

intressant att lyssna på samtalen efteråt för att höra nyanser av informanternas tal. Trots 

att jag har haft ambitionen att själv hålla en så låg profil som möjligt, har jag konstaterat 

att jag i samtal med vissa, mer lågmälda, informanter tagit mer talutrymme än jag 

planerat. Att transkribera och kategorisera materialet var bra så tillvida att det satte 

igång analysprocessen. Jag upplevde dock att resultatdelens språk lätt influerades starkt 

av talspråk när jag utgick från det transkriberade materialet. I diskussionsdelen har jag 

upplevt att det är svårt att arbeta ensam och samtidigt vara objektiv när det gäller att 

analysera och tolka resultatet. Det är lätt att man låser fast sig vid vissa tankar.   

 

På vissa ställen har jag valt att skriva en förälder på grund av ett ämnets känslighet och 

om de skulle bli identifierade.   

5.7 Fortsatta studier 

Den här studien bygger på sex föräldrars upplevelser kring stöd och samverkan med 

skolan. Ett utökat antal informanter skulle öka reliabiliteten. Det skulle även vara 

intressant att jämföra föräldrarnas upplevelser med lärares uppfattningar från samma 

skolor. Eventuellt skulle även barnens uppfattningar kunna bidra till en total summering 

av till exempel stöd. 
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Cecilia är den enda i studien som har ett barn som går på högstadiet. I flera av resultaten 

särskiljer sig hennes svar gentemot de andra. Därför hade det varit intressant att 

undersöka om uppfattningarna skiljer sig åt för föräldrar till barn i olika åldersgrupper.  

 

De olika informanterna har mycket olika sätt att agera i sin samverkan med skolan. 

Vissa väntar tåligt på att skolan ska initiativ, andra är nöjda med och litar på skolans sätt 

att samverka. En tredje grupp tar själva initiativ till att få den samverkan de vill och 

behöver. Det skulle vara intressant att studera om något av de olika sätten premieras 

mer och/eller medför mer resurser.  

 

6.  Sammanfattande slutsatser 

Studiens syfte var att ta reda på vilka uppfattningar föräldrar till barn med läs- och 

skrivsvårigheter har om stöd från lärare och speciallärare samt hur de upplever sin 

delaktighet i sitt barns skolgång.   

 

Sammanfattningsvis visar studien att samtliga föräldrar upplever att den enskilda 

läraren påverkar och har en mycket stor betydelse för barnens skolgång och kontakten 

med hemmen. Det är därför viktigt att lärare utbildas/fortbildas och att skolor arbetar 

fram goda rutiner så att skillnaderna mellan barns skolgång utjämnas. 

 

Speciallärare har en viktig roll genom att påtala och arbeta fram rutiner så att föräldrar 

blir delaktiga vid dokumentation av barnen. I de utarbetade rutinerna bör man försäkra 

sig om att föräldrarna förstår syftet med dokumentationen och att de får chans att uttala 

sig och påverka innehållet utifrån att de är experter på sina barn.  

 

Beträffande stöd upplever de sex föräldrarna i studien att det är svårt att utvärdera 

barnens tidigare stöd, men samtliga är överens om att det stöd barnen fick fram till läs- 

och skrivutredningen har påverkat barnens läsprocess positivt, och att utredningen har 

lett till utökade, effektiva och mer riktade stödinsatser. Föräldrarna efterfrågar rutiner så 

att skolan identifierar barn som riskerar läs- och skrivsvårigheter och sätter in 

stödåtgärder tidigt. En intressant slutsats beträffande detta är, att trots att vissa föräldrar 

efterfrågar att skolan ska identifiera barn som riskerar få läs- och skrivsvårigheter så 

tidigt som möjligt, har ingen av föräldrarna några åsikter om tidpunkten för själva läs- 

och skrivutredningen eller upplever att utredningen borde ha gjorts tidigare. Detta är 

förvånansvärt eftersom alla föräldrar i studien upplever att stödinsatserna till barnen 

blivit mer riktade, effektiva och utökade efter läs- och skrivutredningen.  

 

Föräldrarna i studien har önskemål om att speciallärare tar ansvar för och ser till att nya 

lärare snabbt blir insatta i barnens särskilda behov samt metoder så att de inte blir 

utsatta för undervisning som gör att de kommer efter eller känner sig utpekade och/eller 

sämre än de andra. Föräldrarna är kluvna inför typen av stöd, och har önskemål om 

olika framtida stödinsatser som inte exkluderar eller utmärker deras barn. Detta kan 

speciallärare bidra till och vara med att påverka, bland annat genom att fortbilda lärare.  
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Föräldrarna efterfrågar samsyn kring arbetssätt och stöd i form av olika metoder. Dels 

metoder för att föräldrarna ska kunna hjälpa sina barn på bästa sätt vid hemstudier, dels 

metoder för studieteknik så att barnen ska få ett metakognitivt tänkande.  

 

För min egen del, och i min framtida yrkesutövning som speciallärare, har den här 

studien lärt mig att förstå att föräldrar är en större tillgång än jag tidigare som 

klasslärare insett. Skolan bör lyssna på, ta tillvara och i större utsträckning lära sig av 

föräldrars kloka och insiktsfulla uppfattningar. Som speciallärare kommer jag ta lärdom 

av föräldrarnas uppfattningar i den här studien och försöka få till stånd möten där barn, 

föräldrar, lärare och speciallärare kan diskutera.  

 

Som speciallärare kommer jag även att tillsammans med berörda parter arbeta fram 

rutiner för att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter. Jag vill också ordna 

fortbildningsinsatser för klass/ämneslärare så att de får kunskap, verktyg och förståelse 

för att börja arbeta på ett annat och mer inkluderande sätt med barn som har läs- och 

skrivsvårigheter. Detta för att barnen ska få de stödinsatser de har behov av och rätt till.   
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev    

 

Hej!   Hoverberg den 19 september 2013 

 

Jag heter Susan Sonesson och läser sista terminen på Speciallärarprogrammet i svenska 

vid Umeå universitet. Under hösten 2013 kommer jag att skriva ett examensarbete som 

ska handla om samverkan, stöd och möten mellan skola och föräldrar till barn med läs- 

och skrivsvårigheter. Fokus kommer att ligga på föräldrars personliga upplevelser kring 

hur kontakten, mötet och stödet från skolan upplevs. Jag söker därför ett antal föräldrar 

som är intresserade att delta i en studie kring detta.  

 

I min studie kommer jag att samla in information/kunskap genom personliga intervjuer 

som kommer att spelas in på ljudprogram på dator. Vissa relevanta delar av intervjun 

kommer att skrivas ut (transkriberas) för att lättare få en överblick över materialet. Allt 

insamlat material kommer enbart att användas i studiesyfte och kommer att raderas när 

studien är färdigställd.  

 

Intervjun kommer att ta ca 1 timme och som deltagare kommer man att ha stora 

möjligheter att påverka tid och plats för genomförandet. Deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst. Resultatet i uppstatsen kommer att framföras på ett sådant 

sätt att det inte går att identifiera personer eller platser.  

 

De intervjuades åsikter kommer att utgöra ett värdefullt bidrag för mig och mitt 

kommande studieuppdrag. Om du tycker att detta låter intressant och har möjlighet att 

delta i studien, vänligen kontakta mig på telefon eller e-post. 

 

Med vänliga hälsning 

Susan Sonesson 

Tel: 0687-12372 

Mobil: 0730264194 

E-post: susansonesson@telia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

Allmänna klargörande frågor 

 Hur gammalt är ditt barn? 

 Vad har ditt barn för intressen? 

 Hur gammalt var ditt barn när ni började misstänka att det hade läs- och 

skrivsvårigheter? 

 Hur gammalt var ditt barn när barnet utreddes för läs- och skrivsvårigheter? 

 Har ditt barn svårigheter med annat? 

 Hur påverkas familjen/ditt barn av läs- och skrivsvårigheterna?  

 Vad har du för yrke? 

 Har någon annan i familjen läs- och skrivsvårigheter? 

 Läser ni mycket hemma? Tidningar? Böcker? Facktidskrifter? 

 Tycker ditt barn om att läsa? Vad? 

 Upplever du att skolan tar tillvara/möter ditt barns kunskaper och intressen? 

 

Frågor angående stöd och delaktighet med skolan 

 Hur upplever du din delaktighet i ditt barns skolgång? 

 Hur upplever du att skolan bjuder in dig som förälder att delta i ditt barns 

skolgång? 

 Vilket inflytande och vilken delaktighet skulle du vilja ha i ditt barns skolgång? 

 Upplever du att du får stöd från skolan/läraren att hjälpa ditt barn hemma?  

- Lässtimulans 

- Kompensatoriska hjälpmedel som dator/program 

- Rutiner 

 Hur upplever du stödet som skolan, lärare och speciallärare ger/har givit? 

- Fungerar/fungerar inte 

- Tillräckligt/ otillräckligt 

 Vad tycker du att stödinsatserna lett till? 

 Vilket stöd skulle du önska att du fick från skolan i ditt barns skolgång? 

 

Faktorer att ta upp i de olika frågorna 

- Klasslärare/ämneslärare 

- Speciallärare/specialpedagoger 

- Centrala elevhälsoteamet 

- Rektor 

- Annat t.ex. kompensatoriska hjälpmedel, läxläsning på skoltid  

- Utvecklingssamtal/individuella utvecklingsplaner 

- Åtgärdsprogram 

- Uppföljningar 

- Spontana/planerade besök 

- Läxläsning/studier 

- Rutiner 



 

 

- Litter  


