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Abstrakt 

Det övergripande syftet med undersökningen har varit att skapa ökad kunskap kring 

vad föräldrar anser är orsaken till skolsvårigheter samt hur de beskriver framgångsrika 

stödinsatser. Utifrån syftet utvecklades två frågeställningar där svaren söktes i en 

grupp föräldrar med barn i olika åldrar mellan 6-19 år. Metoden som valdes var 

kvalitativ och genomfördes i form av strukturerade intervjuer i intervjupersonernas 

hemmiljö. Föräldrarna hade en ganska klar bild av hur de vill att skolan ska fungera 

och flera menade att då skolsvårigheter uppstår beror det främst på brister i miljön 

kring barnen. Kända svårigheter eller funktionsnedsättningar som vissa barn har när de 

börjar skolan ska enligt flera föräldrar mötas med rätt stöd direkt och behöver därmed 

inte utvecklas till skolsvårigheter. Det är viktigt att rätt person träder in när det blir 

aktuellt med stöd i någon form och att barn och föräldrars upplevelse av situationen 

tas på allvar. Att sätta in stöd utan elevens delaktighet menade många är verkningslöst 

och grunden till delaktigheten är att man får komma till tals direkt och som förälder 

hålls informerad på ett tidigt stadium innan det hunnit bli någon skolsvårighet.  

 

Nyckelord: föräldrar, förväntningar, samverkan, skolsvårigheter, stödåtgärder 
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Förord  
 
”När man känner att man inte riktigt är som alla andra måste man inse att det inte är så 

mycket att göra åt, men då gäller det att omge sig med personer som gillar en som man 

är”  

         (min egen pappa Leif,1994) 

 

Att ett barn mår dåligt i skolan påverkar hela familjen. Det är därför värdefullt att 

fundera på vad som är avgörande för att ett barn ska må bra i skolan. Mitt val av ämne 

syftar till att belysa föräldrarnas uppfattning om varför skolsvårigheter uppstår och 

förhoppningsvis synliggöra den kunskap de besitter i egenskap av föräldrar till de barn 

vi möter som elever. 

 

Tack 
Tack till alla de föräldrar jag mött genom åren genom mitt arbete med barn som 

behövt stöd på något vis. Ni har lärt mig mycket om den berg-och dalbana det innebär 

att har barn i skolan när det inte riktigt går som på räls. 

 

Jag vill också tacka min man, som jag även har förmånen att vara förälder tillsammans 

med, som alltid stöttar mig i mina projekt. Tack till mina egna föräldrar som är de 

bästa på jorden och som under dessa två spännande år på universitetet stått för 

underbara middagar och trevlig samvaro. Tack till er föräldrar som lät er intervjuas 

och för att ni la tid och stort engagemang på mina frågor.  

 

Till sist men inte minst ett stort tack till min handledare Margareta Ekberg, som jag 

har haft förmånen att ha som stöd genom hela utbildningen, för ovärderliga 

kommentarer när jag behövt dem som bäst och ditt stora kunnande i det du gör. 
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1. Inledning 
Som förälder måste man skicka iväg sitt barn till skolan varje dag. De personer som 

barnet träffar i skolan kan man i de allra flesta fall inte välja. För många barn är 

upplevelsen av skolan positiv men ibland uppstår svårigheter i mötet med skolan. En 

del är tillfälliga och en del av mer bestående karaktär. När man talar om barn med 

skolsvårigheter är det lätt att glömma deras föräldrar. Att skicka iväg sitt barn till 

skolan varje dag och veta att det innebär att det inte fungerar som man tänkt sig väcker 

starka känslor hos föräldrar. Det påverkar hela familjen när någon inte mår bra och för 

barnet skadas självbilden fort. I skolan möter vi kanske en stressad förälder som på 

olika sätt försöker hantera insikten om att barnet inte trivs eller fungerar i gruppen. 

Vilka uttryck detta tar sig kan variera men gemensamt för de allra flesta föräldrar är att 

de vill sina barn det bästa. 

 

Styrdokumenten för skolan tydliggör att elever som är i behov av särskilt stöd har rätt 

till det; Det finns ingen definition av begreppet ”behov av särskilt stöd”. Det kan 

finnas många olika orsaker till att en elev är i behov av särskilt stöd. Många elever 

stöter någon gång under sin skoltid på svårigheter och behöver under kortare tid 

särskilda stödåtgärder. Andra elever behöver stöd under hela skoltiden på grund av 

sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra 

sig undervisningen av andra orsaker (Skolverket, 2012). En studie (Andersson, 2003) 

visar på att de föräldrar som har positiva erfarenheter i mötet med skolan har barn som 

är skolmotiverade medan föräldrar till barnen med inlärningssvårigheter för en ständig 

kamp för att få extra resurser till sina barn. Myndigheten för skolutveckling 

konstaterade i sin slutrapport (2005) att föräldrar numera ses som en naturlig del av 

skolans arbete och i en studie av OECD (2006) visar man att en av de viktigaste 

uppgifterna är att ”hålla föräldrarna informerade och involverade”. Då jag som 

specialpedagog på gymnasiet och tidigare speciallärare på högstadiet blir involverad i 

arbetet kring en elev säger ofta föräldrarna att deras barn inte fått den hjälp de har 

behövt. Ofta i dessa samtal dyker det upp någon person som man upplever har lyssnat 

och förstått. Ibland är det så att barnet inte fått relevant hjälp i sina skolsvårigheter 

men ofta finns det en lång historia med möten, åtgärdsprogram och stödåtgärder. Ofta 

beskriver skolpersonalen att de gjort mycket och att de inte riktigt delar föräldrarnas 

upplevelse.  
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Tideman och Rosenquist (2005) konstaterar utifrån studien ”Den stora utmaningen-om 

att vara en avvikande resurs i skolan” att skolledare framhåller föräldrasamverkan och 

utökat föräldrainflytande som en mycket viktig del av verksamheten. Samtliga 

intervjuade personer i studien ger uttryck för att speciallärare/specialpedagoger måste 

finnas på skolan för att verksamheten ska fungera. Skolledaren har också en stor tilltro 

till specialpedagogernas professionalism. I praktiken ser forskarna en svårighet i att 

samordning och samarbete inte fungerar och att det i många fall kan råda 

motsatsförhållanden mellan klasslärarna och speciallärarna (ibid.). För att få en ökad 

kunskap om hur skolans arbete kring elever med olika behov av stöd upplevs ur ett 

föräldraperspektiv, kommer fokus i detta arbete därför hamna på hur föräldrar 

beskriver orsaken till skolsvårigheter samt hur de beskriver innebörden av goda 

stödinsatser. Ur ett speciallärarperspektiv är denna kunskap värdefull och 

förhoppningsvis ett verktyg i ett yrke som alltmer har en handledande funktion. 

 

Begreppsförtydligande: 
I denna studie används begreppet föräldrar på följande sätt; biologiska föräldrar, 

adoptivföräldrar, bonusföräldrar, vårdnadshavare eller fosterföräldrar.  Skolan används 

som begrepp för såväl verksamheten som för de personer som arbetar där oavsett 

profession. 
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2. Bakgrund  
I detta kapitel blir forskningsproblemet belyst i sitt sammanhang dels genom tidigare 

forskning men även av pågående studier och litteratur inom området. Då 

forskningsfrågan är ställd ur ett föräldraperspektiv vore det önskvärt att i större 

omfattning använda detta perspektiv i det teoretiska ramverket, men mycket av de 

studier och den forskning som finns utgår från skolans eller samhällets perspektiv på 

föräldrars samverkan med skolan, varför även bakgrunden domineras av dessa 

perspektiv. Inledningsvis redogörs för två perspektiv på mötet med skolan, därefter 

faktorer som kan vara av betydelse för utvecklingen. Därefter redogörs för samspelet 

mellan hem och skola följt av en internationell utblick på föräldrars delaktighet och 

vilken roll experterna kan ha. Avslutningsvis redogörs för faktorer som kan ha 

betydelse för hur föräldrar upplever samverkan med skolan. 

 

2.1 Perspektiv på mötet mellan föräldrar och skola 

 
Anderssons (2003) har i sin studie ambitionen att belysa två sidor av verkligheten, en 

som beskrivs som den positiva- resursmodellen och den negativa som en bristmodell 

med fokus på svagheter och brister hos individen. Den negativa har hon hämtat från 

den norska ”underskudsmodellen” (Bø, 2000) och brukar även kallas 

eländighetsmodellen. Här söker man förklaringar och insatser görs för att kompensera 

bristerna hos barnet. Den positiva modellen innebär ett förhållningssätt som är hämtat 

från Antonovskys (1991) begrepp salutogenes vilket går ut på att förstärka det 

positiva.  

 

Von Wright (2002) talar om två begrepp och perspektiv av mänsklig subjektivitet; 

relationell och punktuell. Det punktuella är fokuserat på individens enskilda 

egenskaper i likhet med den bristmodell Andersson (2003) utgår ifrån. Med detta 

synsätt kan man bestämma vem en annan människa är utifrån kunskaper om olika 

historiska, biologiska eller sociala faktorer. I det relationella perspektivet ser man på 

människor som samskapade och beroende av varandra. Medan det punktuella 

perspektivet beskrivs som en linjär process med två enskilda subjekt som ska närma 

sig varandra förklarar von Wright (2000) det relationella perspektivet som en triangel. 

Genom den sociala interaktionen blir man någon och man får veta vem den andre är. 
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Om man studerar behovet av att bli sedd och bli någon, ur ett relationellt perspektiv, 

kan önskan att bli delaktig leda till en inbjudan till delaktighet och därigenom blir 

behovet omförhandlat i den sociala situationen (ibid.). Antonovsky (1991) menade att 

människor måste få uppleva att de finns i ett sammanhang, vilket han utvecklade med 

stöd av sin teori om KASAM, som står för känsla av sammanhang, och som han 

menade i hög grad påverkade människors förmåga att klara av vardagen. 

 

2.2 Skolans svårigheter att skapa samverkan kring stödåtgärder 

 
Myndigheten för skolutveckling visar i slutredovisning om elev-och föräldrainflytande 

(2005) att nyutexaminerade lärare inte har någon riktig utbildning kring området 

gällande föräldrakontakter och samtalsmetodik och det finns en rädsla, stress och 

osäkerhet kring föräldrasamarbetet. Samarbetet tenderar också att tunnas ut i de högre 

åldrarna och bristen på handledning av lärare är fortfarande stor i skolan. 

Redovisningen visar även att om handledning hade funnits som tidig åtgärd hade man 

kunnat undvika låsta lägen med föräldrar. Detta menar utredarna är en effekt av att 

lärarna tenderar att ta över föräldraansvaret istället för att samverka. 

 

I Skolinspektionens halvårsstatistik (2013) fick 71 procent av skolorna, både grund- 

och gymnasieskolor, påpekanden om brister i arbetet med särskilt stöd och att behoven 

inte utreds skyndsamt. I många fall gällde också kritiken att eleven och föräldrarna 

inte informeras om hur det går i skolan. Föräldrar ses numera som en självklar del av 

skolans arbete och lärare uppger att det är viktigt (Andersson, 2003). Ett stort antal 

föräldrar med både positiva och negativa upplevelser av skolan intervjuades i 

Anderssons (2003) studie. Hon såg då ett samband mellan negativa möten och då 

barnen uppvisat någon form av svårighet redan vid skolstarten. Föräldrarnas 

berättelser vittnade då om att barnen fått otillräckligt stöd och att de initiativ till stöd 

som tagits kommit från föräldrarnas sida. De beskrev även hur barnen möttes av 

orutinerade och oförstående lärare som hade svårt att ta deras svårigheter på allvar. 

Asp-Onsjö (2006) konstaterar att personalen på skolorna i hennes studie samarbetar i 

relativt hög utsträckning och att klassläraren förefaller ha en nyckelposition. 

Föräldrars och elevers delaktighet är svagare utvecklad. Hon menar att detta är 

allvarligt. När de inte deltar i utarbetandet av åtgärdsprogram riskerar deras perspektiv 
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att inte heller tas tillvara på något annat sätt vilket är en viktig förutsättning för att 

lyckas med arbetet med ”elever i behov av särskilt stöd”. Kristoffersson (2010) menar 

att lärarna har höga förväntningar på föräldrarna. De ska hjälpa sina barn med läxorna. 

Många lärare ser det som en form av stödsamverkan. Hon menar att för att uppnå 

samverkan kring barnets utveckling i skolan måste det finnas möjlighet till dialog och 

plats för synpunkter. Hennes forskning visar på att de vanligaste bristerna i samverkan 

är brist i kommunikationen-att föräldrar och barn inte blir lyssnade på. Risken med 

detta ser hon som en negativ spiral som inte gagnar skolans arbete. Hon menar att de 

flesta föräldrar är idag mycket intresserade av samverkan med skolan. Det viktiga är 

att fånga upp det varje förälder är intresserad av.  

 

2.3 Familjen i samspel med skolan 
 

Familjens och skolans aktuella samspelsmönster påverkas i hög grad av vilket 

utvecklingsstadium barnet och familjen befinner sig i. Det finns dels de ”normala” 

företeelserna i en familjecykel dels de som är mer oförutsedda som ställer stora krav 

på omställning inom familjen. Dit hör t ex. skilsmässor, oväntade dödsfall, svåra 

sjukdomar etc. När yttre eller inre påfrestningar blir för stora i förhållande till övriga i 

gruppen individen vistas i kan symtombeteende utvecklas. En persons individuella 

identitet skapas i ett sammanhang. Vi observerar oss inte själva direkt utan genom 

andras reaktioner (Liljegren, 2000). Som ett naturligt överlevnadsvillkor, då andra 

utmanar ens uppfattningar, måste man markera ett visst motstånd (ibid.), vilket även 

Nilholm (2012) diskuterar i sin senaste bok. I detta sammanhang tänker han sig 

motståndet utifrån tanken att lärarna besitter makten. Makt definierar han i enkel form 

där den är en möjlighet att genom beslut påverka situationen för andra och beskriva 

situationer. Liljegren (2000) menar att som professionell pedagog och problemlösare 

måste man vara medveten om att man även själv försvarar sin egen modell som inte 

heller den är en total sanning om världen.  

 

Andersson (2003) visar i sin forskning att många föräldrar upplever att ansvaret för att 

barnen ska ha det bra i skolan ligger på dem som föräldrar. De beskriver också hur 

familjen påverkas utifrån hur barnen har det i skolan och att man som förälder har en 

oerhört stor betydelse för hur barnet anpassar sig i skolan. Barnets prestationer i 
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skolan inverkar i hög grad på deras självbild. Barnens frustration över skolan får sitt 

utlopp i hemmet vilket leder till negativa relationer hemma. Föräldrarna beskriver 

starka upplevelser av att man inte lyssnat från skolans sida och att det oftast är skolans 

bild som blir den gällande. Barnens skolproblem har mycket påtagligt trängt in i 

familjen (ibid.). Föräldrarna i Anderssons (2003) undersökning beskriver hur de blivit 

betraktade som bråkstakens mamma, en besvärlig förälder. Föräldrar i samma 

undersökning, som beskrivs ha positiva möten med skolan, har barn med goda 

kognitiva och psykologiska förutsättningar, vilket gett ömsesidig interaktion. Detta i 

sin tur skapar positiva spiraler. Den ideala bilden av skolan som många föräldrar 

beskriver är en skola där mötet präglas av ömsesidig respekt. De vill bli tagna på 

allvar och vill bli sedda som vuxna människor, inte bara som mamma eller pappa till 

ett visst barn eller som en problemförälder (ibid.). 

 

Nilholm (2012) ställer frågan om vad inflytandet ska bestå av och hur omfattande det 

ska vara. De föräldrar som är missnöjda med skolan kan byta skola och på så sätt 

utöva sitt inflytande. Inom forskningen  kallas detta ”choice”. Frågan gäller dock hur 

inflytandet ska se ut inom ramen för t ex. ett utvecklingssamtal. Nilholm (2012) menar 

att det är viktigt att skilja på den legitima makten som lärare har i klassrummet för att 

fatta beslut och definiera situationer, från den illegitima makten. Myndigheten för 

skolutveckling konstaterar (2005) att variabeln ”förälders förväntningar” ger högre 

effekt på elevers studieresultat än socioekonomisk bakgrund. Även lärarens 

förväntningar, förmåga att ta kontakt med föräldrar, ordna läxhjälp och hålla en 

levande dialog mellan skola och hem är viktiga variabler för att barnen ska nå bättre 

resultat (ibid.).  

 

Klapp Lekholm (2004) tar i sin artikel Nära gränsen? upp frågor kring föräldrars 

engagemang i sina barns skolarbete. Hon riktar även kritik mot den skrift som sändes 

ut till alla föräldrar i Stockholms stad som syftade till att visa föräldrarna hur de kan 

stödja barnen i skolarbetet. Hennes kritik handlar om sättet man försöker utbilda 

föräldrar till att bli den ”idealiske föräldern” men detta förutsätter att föräldrar har tid 

och kompetens att hjälpa sina barn. Hon menar även att det är inspirerat av den 

amerikanska modellen där många mammor inte förvärvsarbetar och därför passar 

dåligt att föra över till svenska förhållanden. Forsberg (2007) kallar den norm som 

poängterar föräldrars ansvar för sina barn för engagerat föräldraskap och är den norm 
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som återfinns på många håll i det svenska samhället. Från skolans håll uttrycks t ex. 

önskemål om att föräldrar ska engagera sig i det svenska samhället. Även Forsberg 

pekar på skillnaden mellan ”tid för och tid med” barnen, och konstaterar att inte sällan 

har männen en form av ”vikarieföräldraskap” där de tar ansvar men kvinnan har det 

övergripande ansvaret och ett tydligt huvudansvar för allt som rör barnens skolgång.  

 

Eriksson (2008) beskriver hur ökade krav på samverkan mellan hem och skola kan ses 

som ett hot mot jämlikheten och gynna barnen med föräldrar i medelklassen. Han 

pekar även på den tendens som gett föräldrar mandat att utöva ett mer kraftfullt 

inflytande i skolan. Han  ställer då frågan vad relationen mellan föräldrar och skola 

innebär idag. Eriksson (2008) påstår att förståelsen av vad en lärare och en förälder är, 

inte är given och menar att både föräldrar och lärare vill barnets bästa fast på olika 

sätt, vilket försvårar samarbetet. Med utgångspunkt från sociologen Willard Wallers 

ideér menar han att läraren är satt att värdera barnets prestationer i förhållande till en 

standard medan föräldern endast ser den intellektuella utvecklingen som en sida av 

barnets hela utveckling varför konflikter är oundvikliga och nästan inbyggda i 

relationen mellan föräldrar och lärare. Lärarens uppdrag är att värdera och sörja för 

barnets intellektuella utveckling medan föräldrarna ser utvecklingen som en helhet 

med alla komponenter. Dessa olika relationer gör föräldrar och lärare till ”natural 

enemies” enligt Waller (se Eriksson, 2008). 

 

2.4 Internationell utblick: 
 

Frågan om föräldrars inflytande och delaktighet har uppmärksammats i OECD-

rapporten ”Demand-Senisitive Schooling” (2006). Rapporten visar att föräldrar med 

barn i skolan är förhållandevis nöjda. Kvinnor är mer nöjda än män. Föräldrar i 

storstäder är något mer kritiska än föräldrar på landsbygden, dels beroende på 

utbildningsnivå dels även på grund av de skolproblem som är mer vanliga i större 

städer. Rapportens författare pekar på de tendenser som gäller i samtliga länder 

(Österrike, Tjeckien, Danmark, England, Finland, Ungern, Japan och Polen) och säger 

bland annat att föräldrar inte alltid är medvetna om möjligheterna till inflytande eller 

helt enkelt inte är intresserade. Föräldrarna säger också att de ibland kan uppleva att 

om de ”höjer sin röst” så kan detta innebära negativa konsekvenser för deras barn. I ett 
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större internationellt projekt vid Center For Everday Lives Of  Families (2009-2010)  

där Gottzén (2011) deltagit i egenskap av forskare med genusperspektiv, visar 

jämförelserna att svenska män visar, i större utsträckning, egna initiativ att delta i 

hushållsarbetet än amerikanska. I gengäld visar de amerikanska männen ett stort 

engagemang då det handlar om barnens idrottsaktiviteter. Det blir då en skillnad 

mellan tid ”med barnen” och ”tid för barnen”. De amerikanska papporna tycker att 

barnens utbildning är viktig men ändå lämnar de över det praktiska ansvaret till 

mammorna. De förklarar frånvaron med att de behöver försörja familjen eller att 

hävdar att mammorna står i vägen för deras praktiska närvaro. Gottzén har i sin 

forskning sett liknande mönster i Sverige men de svenska männen är något mer 

engagerade än de amerikanska.  

 

2.5 Experternas roll  
 

Över hela 1900-talet kan man se att det avvikande inom skolans värld avskiljs från det 

normala. Skolan kan beskrivas som en katalysator- en upptäcktsmiljö för störningar 

och problem av olika slag (Börjesson& Palmblad, 2003). Ser man på 

lärarprofessionens historiska belastning av rollen som fackman och expert kan 

relationen mellan föräldrar och lärare präglas av distans, oberoende och ett emotionellt 

kontrollerat förhållningssätt (Eriksson, 2008). Foucault talade om makten i olika 

former och som varje epok i historien producerar. De sanningar som är de rådande 

under en epok kan förändras över tid beroende på den för tiden typiska sanningen. De 

som utövar makten vet oftast vad de gör eller vill göra- i den här studien t ex. i mötet 

mellan förälder och lärare kring ett barns skolsvårigheter. Svårigheten enligt Foucault 

är att kontrollera de slutliga konsekvenserna av handlingarna. Denna osäkerhetsfaktor 

gör att handlingarna ofta får andra effekter än de avsedda och att styrkeförhållandena 

därmed förändras eller kastas om (Nilsson, 2008).  

 

Alltsedan sekelskiftet har olika aktörer framträtt och hävdat sin expertis på det område 

som förr benämndes som barnaräddare (Börjesson& Palmblad, 2003). Alla de nya 

experterna har haft behov av att betona sin speciella kompetens gentemot föräldrarna. 

Det har inte enbart handlat om stödjande utan även om ett ifrågasättande av deras 

kapacitet som barnuppfostrare som motsvarar det moderna samhällets krav. Modern 
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kom att betraktas som den viktigaste aktören i barnets utveckling. Hon kan vara den 

viktigaste främjaren men även det största hindret. I och med professionaliseringen 

förändras interaktionen mellan föräldrar och barn och författarna menar att experterna 

kom i en förvaltarroll. Effekten blev en normalisering av ”den goda barndomen”. 

Människoexperternas uppgift blev att definiera kännetecken för den normala individen 

och att utveckla tekniker för att återföra avvikare till normalitet.(ibid.)  

 

Nilholm (2012) diskuterar avvikelse och normalisering och menar att dessa begrepp 

kan betyda ganska olika saker. Det kan låta som om normalisering är en strävan att 

göra alla lika, vilket det inte behöver innebära.  Nilholm (2012) pekar på smal 

normalitet i förhållande till bred normalitet. För att identifiera kategorier av avvikare, 

exempelvis elever med dyslexi eller utvecklingsstörning krävs dock att normalitetens 

gräns finns (ibid.). Rosenqvist och Tideman (2004) menar att i och med det nya 

betygssystemet har det kommit igång en ny diskussion kring gränsdragningen mellan 

”det normala och det avvikande”. Det nu har kommit att bli betyget godkänd som 

avgör om man hamnar i kategorin ”normal”. Om inte så tillhör man den grupp som 

blir föremål för extra stöd i de olika ämnena i skolan. Då nedskärningarna ökat kan 

även det påverkat uppfattningarna om vad som kan accepteras som normalt och även 

ökat behovet av tester och diagnoser för att få svart på vitt vad som behövs i resurser. 

Författarna beskriver förändringen i föräldrarollen, i synnerhet för modern, som ett 

projekt som ska drivas i enlighet med vetenskapligt fastställda principer. Barnets 

utveckling har sedan bedömts av expertis. Föräldrarna har informerats genom så kallat 

informerat samtycke som legitimerat åtgärderna. Nilholm (2012) skriver i sin senaste 

bok att i det amerikanska systemet är diagnos en förutsättning för att få hjälp. Det 

finns även sådana tecken på att Sverige är på väg i samma riktning - något som även 

Isaksson (2009) sett i sin forskning. Föräldrar är positiva till diagnosticering med 

förhoppningen att det ska generera rätt stödåtgärder. 

 

2.6 Förväntningar och stödåtgärder 

 
Forskningen visar att diagnos i större omfattning genererar extra resurser och 

stödinsatser men att allt mindre fokus fästs på skolpersonalens arbetssätt och skolans 

miljö som en bidragande orsak till skolsvårigheter. Även i fråga om stödinsatser 
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kommer föräldrarna in ganska sent i processen och får då uppgiften att godkänna det 

som erbjuds (Isaksson, 2009). Greene (2009) skriver om den oerhörda frustration och 

desperation som lärare och föräldrar känner kring arbetet med barn med 

beteendeproblematik. Lärarna upplever en stor stress av beteendeproblemen i 

klassrummet och i kontakten med föräldrarna men även för att de inte får det stöd de 

behöver för att hjälpa sina elever. Föräldrarna i sin tur vet att det är problem i skolan 

men vet även att det är de som får skulden. Trots att de anar att deras barn blir 

missförstådda och felbehandlade känner de sig maktlösa när de vill göra någonting åt 

det och skolpersonalen får dem att känna sig avspisade och avskräckta (ibid.). Asp-

Onsjö (2006) konstaterar att makten över dokumentationen ligger stadigt förankrad i 

personalens händer och de institutionella intressena väger tungt. Föräldrars perspektiv 

blir i realiteten marginaliserade många gånger (ibid.). 

 

I likhet med Skolverkets (2012) undersökning konstaterar även Isaksson (2009) att 

relationen mellan olika skolsvårighet och de stödinsatser som erbjuds inte varierar 

nämnvärt. Isaksson beskriver även ett mönster i intervjuerna av föräldrar som tyder på 

en stark tilltro till att diagnos utgör ett viktigt instrument för att få stödåtgärder i 

skolan. Många av föräldrarna i studien engagerade sig därför i utformandet av 

stödinsatserna med förhoppning om att även barnets behov skulle förstås i den 

pedagogiska praktiken. Kopplingen blev just till resurser i form av t ex längre provtid 

och egen dator. Relationen mellan diagnos och stödinsatser utgjorde en central del av 

föräldrarnas ambivalenta upplevelser av skolans stödinsatser. Den kan även belysa den 

kamp kring ett ökat erkännande av diagnosens problembeskrivning och för deras 

förslag angående utformningen och innehållet i stödinsatserna. Isaksson konstaterar 

även att flera av de intervjuade i hans undersökning framhöll att om inte diagnosen 

lyftes fram så tenderade skolpersonalen att inte ta behovet av stöd lika allvarligt. Han 

menar att balansakten mellan normalitet och avvikelse förekommer i situationer 

därelever inte vill framställa sig som avvikande men att stödåtgärderna, i synnerhet de 

utanför klassrummet, sätter fokus på det avvikande.   
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3. Syfte och frågeställningar:  

 
3.1  Studiens syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka vad föräldrar anser är orsaken till att barn utvecklar 

skolsvårigheter. Avsikten är vidare att ta reda på hur stödinsatser definieras av 

föräldrar samt vilka faktorer som kan vara avgörande för att man som förälder ska 

uppleva stödinsatserna som framgångsrika. 

 

 

3.2   Frågeställningar: 
-Vilka orsaker kan det finnas till att barn får svårigheter i sin skolsituation ur ett      

föräldraperspektiv? 

-Hur definierar föräldrar stödåtgärder och vilka faktorer beskrivs som viktiga för att 

skolans  åtgärder ska  upplevas som framgångsrika? 
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4. Metodologiska överväganden 
 

I detta kapitel redovisas den vetenskapsteoretiska utgångspunkten följd av en 

beskrivning av den kvalitativa ansatsen. Under nästa rubrik beskrivs de alternativ av 

tekniker som var tänkbara följt av en beskrivning av den kvalitativa 

forskningsintervjun som valet föll på. Under rubriken Urval beskrivs detta ganska 

ingående då denna process blev mer komplicerad än väntat följt av en beskrivning av 

de forskningsetiska riktlinjerna samt genomförande. Därefter beskrivs bearbetning och 

analys, tillförlitligheten i studien samt avslutningsvis metodkritik. 

 
4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

Avsikten är att undersöka vad föräldrar anser är orsakerna till skolsvårigheter och 

vilka faktorer som beskrivs som framgångsrika. Det handlar om förståelse och 

tolkningar, vilket jag vill beskriva som en hermeneutisk ansats. Till skillnad från 

positivismen som har huvudsakligt fokus på förklaring av mänskligt beteende har 

hermeneutiken avsikten att få förståelse av människors beteende. Förståelsen baseras 

därmed även på det sammanhang personerna befinner sig i. Utgångspunkten finns i 

den berörda personens situation och perspektiv. Detta skiljer sig ifrån den 

naturvetenskapliga forskningen där naturens värld inte betyder något för molekyler 

och atomer (Bryman, 2011). Samhällsforskarens uppgift, utöver att studera den sociala 

verkligheten, är att skaffa sig tillgång till människors ideér om ”sunt förnuft” och 

utifrån det tolka deras handlingar utifrån deras perspektiv (ibid.). Då den 

hermeneutiska förståelseformen tillåter en mångfald av legitima tolkningar och är 

inriktad på att skapa förståelse för människors upplevelser och beteenden passar den 

väl med forskningsfrågorna i min studie.  

 

4.2 Kvalitativ ansats 
 

Jag har valt en kvalitativ ansats för att uppnå syftet med den här studien. Beteckningen 

kvalitativ ansats har vuxit fram som en motsats till kvantitativa metoder, vilket kan 

beskrivas som ”mjuk data” i motsats till ”hård data”(Ahrne & Svensson, 2012). 
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Författarna menar att detta är en konstlad motsättning och den alternativa 

beteckningen, etnografi, har senaste åren börjat användas istället. För att kunna forska 

om samhällsprocesser kan det behövas såväl kvalitativa som kvantitativa data varför 

en kombination av dessa kan vara en väg att få en bredare bild av vad som pågår i 

samhället (ibid.) Den kvalitativa ansatsen syftar till att få veta hur människor uppfattar 

sin värld och utifrån den hitta en eller flera metoder som lämpar sig för att få svar på 

forskningsfrågan. I den kvalitativa ansatsen är det värdefullt att välja intervjuform 

utifrån syftet med studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.3 Tekniker för insamling av material 
 

Intervjuer är särskilt lämpliga när man vill få människor att beskriva sina upplevelser 

eller utveckla ett visst perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Mitt val föll på den 

kvalitativa forskningsintervjun, men innan jag bestämde mig för den, sökte jag olika 

tänkbara tekniker för insamling av material. En datorstödd intervju kunde ha varit ett 

alternativ. Det kräver dock att intervjupersonerna är relativt skickliga i att skriva och 

det kan vara svårt att få fram levande beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Enkätfrågor kan generera en större undersökningsgrupp men även i denna form 

riskerar man att tappa den personliga upplevelsen. Det finns även en risk att svaren 

helt uteblir. Under senare år har det skett en ökning av användningen av fokusgrupper. 

Man kan genom denna form få fram ett antal olika perspektiv och sätt att tänka inom 

samma ämne genom målgruppens egna ord (Ahrne & Svensson, 2012). Då 

undersökningsgruppens deltagare hade mycket olika bakgrund såg jag en risk i att 

vissa individer kunde bli de dominerande i gruppen. Fokusgruppsmetoden bygger 

bland annat på det kollektiva bildandet av uttalanden och delade erfarenheter och inte 

primärt hur enskilda personer förstår världen (ibid.). Denna metod kunde ha varit ett 

alternativ till den kvalitativa forskningsintervjun. Risken med fokusgruppsmetoden är 

att man tappar deltagarnas personliga berättelser (Ahrne & Svensson, 2012), vilket jag 

inte ville riskera. 
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4.4 Kvalitativ forskningsintervju 
 

Valet för insamling av material föll på den kvalitativa forskningsintervjun. Den ligger 

nära vardagens samtal vilket kan leda till föreställningen om att den är ganska enkel 

att genomföra (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskaren själv blir i den kvalitativa 

undersökningen det viktigaste redskapet vid datainsamlingen vilket kan göra att det 

som observeras och registreras riktas mot forskarens egna intressen. Innan ett 

intervjuprojekt är det därför viktigt att som forskare ställa sig en mängd tekniska och 

begreppsliga frågor t ex: hur jag undviker att påverka intervjupersonerna med ledande 

frågor, hur många personer jag behöver intervjua samt om frågorna kan vara skadliga 

för någon. (Bryman, 2012). Kvalitativ forskning ska enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

producera vetenskaplig kunskap och hjälpa till med att förbättra människors villkor. 

Syftet är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget 

perspektiv (ibid.). Min ansats är att belysa ett perspektiv som är något mindre vanligt i 

forskningen utan att studien blir en kritisk skrift från föräldrar mot skolan. Resultatet 

måste förmedlas i en form som är både vetenskapligt och etiskt hållbart (ibid.). Därför 

är det värdefullt att bevara föräldrarnas berättelser utan att tappa fokus på syftet. En 

kritik mot denna ansats är att olika uttolkare hittar olika innebörder i samma intervju 

(Kvale & Brinkmann, 2009) vilket naturligtvis är en risk särskilt då min egen 

förförståelse är skapad ur både ett föräldra-och lärarperspektiv. Målet är inte att 

återberätta intervjupersonernas berättelser. Det centrala i analysen är att få de enskilda 

fallen att kommunicera med varandra och vilka generaliseringar man kan göra av 

materialet, en objektiv hermeneutisk tolkning. Centrala frågor blir då hur urvalet gjorts 

och hur representativt det är (Ahrne & Svensson, 2012). Den sociala verkligheten kan 

enligt Bryman (2012) i en kvalitativ studie förstås utifrån hur deltagarna i en viss 

kontext tolkar denna verklighet. Det avsedda syftet med min undersökning är att 

genom forskningsintervjun belysa hur föräldrar tänker kring varför skolsvårigheter 

uppstår och vad man som förälder vill att åtgärderna ska innehålla.  

 

Fenomenologin i kvalitativa studier är en term som pekar på ett intresse av att förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 

upplevs av dem (Kvale, 2012). I min undersökning vill jag förstå och tolka vad som är 

betydelsefullt för föräldrar för att man ska uppleva att barn får hjälp i skolan och även 
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vilka uppfattningar kring orsakerna till skolsvårigheter som kunde finnas. Då det 

handlar om en liten undersökning är det inte möjligt att ”intervjua så många personer 

som behövs för att ta reda på det du behöver veta” som enligt Kvale (2012) är det 

rimliga svaret på hur många intervjupersoner som behövs.  

 

4.5 Urval 
 

Stukát (2011) pekar på de viktiga men svårbesvarade frågor man måste ställa inför 

valet av undersökningsgrupp: 

*Vem ska ingå i undersökningen? 

*Hur många ska vara med? 

*Hur ska de motiveras till att deltaga så att det inte blir för stort bortfall? 

 

Mitt urval är ett målinriktat urval vilket innebär att urvalet görs utifrån en önskan om 

att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). 

Avsikten var från början att göra ett tvåstegsurval (Ahrne & Svensson, 2009) vilket är 

vanligt då man har frågeställningar som handlar om förhållanden som har med 

organisationer att göra. Tvåstegsurvalet innebär att man väljer en organisation och 

inom den organisationen hittar individer. Fördelen är att man vet mer om 

organisationen från början (ibid.) Min ambition var att hitta föräldrar på en 

högstadieskola i den kommun jag bor med hjälp av skolan och framför allt de som har 

barn med åtgärdsprogram. Min tanke var att de föräldrarna skulle ha mer erfarenhet av 

skolans stödåtgärder. Skolledningen var positivt inställda i ett första skede men 

meddelade senare att det var svårt med sekretessen och att det därför var olämpligt att 

jag genomförde studien där.  

 

För att ändå kunna genomföra undersökningen ur ett föräldraperspektiv och kunna 

arbeta utan begränsning av skolans sekretess gjorde jag en allmänt hållen förfrågan 

direkt till mina 107 vänner på Facebook riktad till de som är föräldrar. Då dessa 

personer är en mycket blandad grupp beträffande utbildning, familjerelationer och kön 

så var min förhoppning att få en bred undersökningsgrupp. Jag fick fem svar men tre 

av intressenterna föll bort på grund av att de inte har barn som går i grundskolan eller 

gymnasiet. Två personer som av olika anledningar var positiva till att ställa upp 
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kvarstod. I viss mån kan det vara ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då 

personerna som deltog via Facebook är personer som för tillfället råkade finnas 

tillgängliga, men genom att göra urvalet efter förutbestämda kategorier hade jag som 

ambition att göra en enkel form av kvoturval. Fördelen med ett bekvämlighetsurval 

kan vara att man får möjlighet att samla in data som man inte tycker sig ha råd att 

missa (ibid.). Urvalet av de som visade intresse på Facebook gjorde jag utifrån deras 

beskrivning av varför de ville delta. En av dem hade gjort mycket medvetna val av 

friskolor till sina barn. Den andra sa att hon gärna ville dela med sig av sina 

erfarenheter av kontakten med sina barns skolor då hon senaste åren periodvis känt sig 

illa behandlad. Målet med ett kvoturval är att ge ett stickprov som speglar 

populationen i form av individer i olika kategorier (Bryman, 2011). Stukát (2011) 

ställer frågan om vad som menas med population. I den här studien är det föräldrar till 

barn mellan 6 - 19 år med olika erfarenheter av sina barns skolgång. Definitionen av 

begreppet population är enligt Stukát en grupp individer, föremål, händelser etc. med 

en definierad gemenskap varför jag vill påstå att urvalet kan spegla en population. 

Storleken på stickprovet har viss betydelse men behöver inte vara helt avgörande. En 

risk kan däremot vara att det blir skevt. Risken när man frågar folk man känner och 

tycker om och undrar vad de anser i en viss fråga är att man får svar som bekräftar den 

egna åsikten framför att uppnå ett mer vetenskapligt angreppssätt (ibid.). 

 

Jag tillfrågade därför fyra personer till som jag känner av olika anledningar men inte 

umgås med privat. Valet föll på dem eftersom de har varierande utbildning och olika 

socioekonomisk status men framförallt att var och en har barn i varierande åldrar från 

de yngsta skolåren till högstadiet och i tre fall även barn på gymnasiet. En av de 

tillfrågade personerna hoppade av i ett sent skede. Undersökningsgruppen kom därför 

att innehålla fem personer. Namnen är fingerade och jag har valt att kalla dem för 

könsneutrala namn (Alex, Charlie, Eli, Kaj och Love) i resultanalysen då 

undersökningen inte syftar till att belysa några skillnader mellan mammor eller pappor 

utan utgår från begreppet föräldrar.  
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4.6 Forskningsetiska riktlinjer 

 
Kvale & Brinkman (2009) pekar på värdet i att forskaren beter sig korrekt i känsliga 

undersökningar vilket jag bedömer att det här är. Då frågeställningarna kommer att 

vara allmänt hållna finns det trots det en risk att det kan komma att handla om 

personliga erfarenheter. Denna personliga närhet i forskningssituationen kräver 

ständiga krav på min känslighet som forskare och hur långt jag kan gå i mina frågor 

(ibid.). En annan faktor som ökar den personliga närheten är att intervjuerna 

genomförs i informanternas hem och jag har rollen som privatperson och inte 

representant för skolan. Ahrne & Svensson (2011) påpekar att som intervjuare tänka 

på att samtal i familjemiljö väcker vissa känslor och den intervjuade kommer att vilja 

presentera sig på ett visst sätt. I den här typen av undersökningar är det ännu viktigare 

att tala om vad undersökningen handlar om, framhålla frivilligheten och att de som 

intervjuas garanteras anonymitet. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har 

beaktats vilket innebär att man beaktar individskyddskravet. Individskyddskravet 

innebär att deltagare, försökspersoner och informanter som man använder sig av i sin 

forskning inte får komma till skada. Kravet på individskydd förtydligas i regler med 

krav på information, samtycke, konfidentialitet samt hur forskningsmaterialet får 

användas (Vetenskapsrådet 2011). Individskydd har beaktats genom att informanterna 

informerats om undersökningens syfte, vilket bland annat innebär att det är frivilligt 

att delta i intervjuer och att de när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke till 

medverkan. Jag har varit noga med att säkerställa sekretessen samt att redovisa att 

arbetsmaterialet används utifrån syftet. Jag har även informerat deltagarna om att 

materialet, såväl skriftligt som inspelat, förvaras på ett sätt som gör att ingen annan än 

jag har tillgång till det och att det kommer att förstöras efter avslutad studie. 

 

4.7 Genomförande 
 

Inför intervjuerna sammanställde jag en intervjuguide (se Bilaga 1) där jag angivit fyra 

teman utifrån frågeställningarna, som jag ville att intervjun skulle komma att 

innehålla. Intervjuformen är strukturerad, vilket innebär att jag ställde frågorna på 

samma sätt och i samma ordning. Målet med den här typen av intervjufrågor är att 

svaren ska kunna sammanställas på ett jämförbart sätt (Bryman, 2011). Ett 
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problematiskt område då man använder en strukturerad intervjumetod är när 

intervjupersonen behöver viss hjälp för att kunna svara eller då de inte förstår frågan. 

Ett annat problem är när svaret inte blir tillräckligt uttömmande och intervjuaren måste 

komma med en följdfråga (ibid.) I de situationer som det blev aktuellt försökte jag 

hålla mig inom gränsen för strukturen genom att ställa enkla följdfrågor av typen: kan 

du utveckla dina tankar kring detta? eller försökte jag se frågande ut och låta 

”Mmm…”.  

 

Intervjuerna genomfördes i alla fall, utom ett, hemma hos intervjupersonerna och de 

valde där en plats för genomförandet. En annan fördel jag såg med att 

intervjupersonerna hade någon slags relation till mig sedan tidigare var att 

frågeställningarna krävde ett personligt engagemang och även riskerade att väcka 

obehagskänslor i de fall då relationen med skolan inte fungerat tillfredsställande. Detta 

kunde ibland, särskilt i slutet av intervjun, ge intervjupersonerna en känsla av tomhet 

och osäkerhet kring hur svaren ska användas då man endast gett och inte fått så 

mycket tillbaka (Kvale & Brinkmann, 2009). I ett fall träffades vi hemma hos mig 

eftersom den föräldern bedömde att det var lugnare hos mig. Intervjuerna tog ungefär 

30 minuter vilket jag även talade om i missivbrevet (se bilaga 1) och frågorna, 

separerade från forskningsfrågorna, (se bilaga 2) skickades till intervjupersonerna 

några dagar innan intervjutillfället. Jag bedömde att om jag inte satte en 

tidsbegränsning kunde samtalen bli mycket långa och intervjuformen tappa sin tänkta 

struktur.  

 

Jag var noga med att inleda intervjun så fort vi satt oss och försökte föra samtal av mer 

social karaktär efter intervjun. Genom samtal kring frågor som informanterna tagit del 

av innan vi träffades växte bilden av fem föräldrars uppfattningar och tankar kring 

skolsvårigheter och stödåtgärder. Två av föräldrarna hade skrivit ner svar på frågorna 

och ville inte att jag spelade in dem. Vid intervjutillfället ställde jag samma frågor som 

de svarat på skriftligt och antecknade under intervjun. Detta för att få intervjun mer 

levande och även för att kunna sammanställa intervjun med citat från 

intervjupersonen. Två andra gick med på att jag spelade in. Den sista intervjupersonen 

ville inte heller bli inspelad varför jag enbart antecknade. I intervjusituationen var 

föräldrarna mycket fokuserade och jag uppfattade att de lagt mycket energi på att 

tänka igenom vad de skulle svara på mina frågor. Trots att jag intervjuade personer jag 
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kände på något sätt upplevde jag inte att det var ett möte av privat karaktär utan det 

blev en tydlig förändring i rummet från det vi möttes till att intervjun inleddes. Samma 

förändring uppstod då intervjun var klar. Samtalet blev då åter mer avspänt och 

innehållet ändrade karaktär. 

 

4.8 Bearbetning och analys 

 
Kvale & Brinkmann (2009) påpekar att innan intervjun börjar är det viktigt att bestämma 

sig för vilken analysmetod som ska användas, detta kommer sedan att styra 

sammanställningen av intervjuguiden, själva intervjuprocessen och utskriften av 

intervjuerna. Min avsikt var att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer 

med strukturerade frågor. Några av intervjuerna blev en kombination av mina 

anteckningar och nedskrivna svar på intervjufrågorna eftersom tre av intervjupersonerna 

inte ville bli inspelade. Dessa var jag noga med att skriva ner direkt efter intervjun för att 

inte glömma vad som sagts. De inspelade intervjuerna skrevs rent vid två tillfällen. Den 

första renskrevs samma dag som intervjun genomfördes, medan den andra dröjde någon 

vecka. Detta på grund av att telefonen som inspelningen gjordes på gick sönder och 

lämnades in på service innan den hade säkerhetskopierats men lyckligtvis kom åter innan 

något raderats. 

 

Intervjuerna som var en kombination av mina anteckningar och intervjupersonernas svar 

sammanställdes till en löpande text. Därefter lästes texten om och om igen för att finna 

teman i sättet personerna hade svarat. Undersökningens syfte ställs mot dessa teman för att 

ge svar på de frågor som ställts och kan göras till föremål för mer omfattande tolkningar 

och teoretiska analyser (Kvale & Brinkmann, 2009). Variationen i informanternas tankar 

kring varför de ville delta i undersökningen visade sig variera. Intervjuerna kom därför 

att skifta från mycket tydlig struktur, där intervjupersonerna svarade på frågorna utan 

att bli särskilt personligt engagerade, till mycket personliga berättelser, där man 

beskrev egna erfarenheter. Forskningsfrågan handlar till stor del om föräldrarnas 

upplevelse och åsikter kring skolsvårigheter och hur de kan undvikas. Ahrne och 

Svensson (2011) menar att upplevelser är en fråga som inte är helt enkel att finna svar 

på då människan endast har fem sinnen att tillgå och därför får man söka på symtomen 

på upplevelsen.   
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4.9 Tillförlitlighet   
 

I en kvalitativ undersökning med ett fåtal intervjuer får forskarens trovärdighet och 

hantverksskicklighet stor betydelse. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) ska 

valideringen genomsyra hela forskningsprocessen. Att validera är att anlägga en 

kritisk syn på sin egen analys och att presentera sitt perspektiv på det undersökta 

ämnet samt de kontroller som gjorts för att motverka snedvridna tolkningar (ibid.). 

Bryman (2011) beskriver tillförlitligheten utifrån fyra delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Då ett kvoturval 

görs, som i denna studie, finns det en risk att det inte är representativt och kan ge en 

ytlig bild av populationen (Bryman, 2011). Det finns en risk att de personer jag valt ut 

inte på något sätt är typiska för hela populationen då de bor inom samma geografiska 

område. Även om jag ser variationer i urvalskriterierna så innebär det kanske inte att 

skillnaderna är särskilt stora i förhållande till andra områden. Trovärdigheten har 

styrkts genom en tydlig redovisning av urvalet.  

 

Genom att göra fylliga beskrivningar av detaljerna i en kultur, vilket jag försökt göra, 

möjliggörs en bedömning av hur pass överförbara resultaten är i en annan miljö. Även 

det teoretiska ramverket, som innehåller tidigare studier inom samma område, syftar 

till att förstärka resultatet i sitt sammanhang. Pålitligheten har säkerställts genom en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Enligt 

Bryman (2011) är det svårt att uppnå fullständig objektivitet i samhällelig forskning. 

Det är därför viktigt att säkerställa att man handlat i god tro och inte medvetet låtit 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka genomförandet och 

slutsatserna från en undersökning. Syftet med studien är att få ta del av föräldrarnas 

upplevelser och åsikter, vilket enligt Kvale & Brinkmann (2009) är en sanning som 

inte kan ifrågasättas och inte kan bedömas utifrån rätt eller fel. I enlighet med det som 

Bryman (2011) talar om i form av handlande i god tro och utan medveten påverkan av 

personliga värderingar har jag redovisat mitt eget perspektiv, mina frågeställningar 

samt återgivit delar av det som sagts av intervjupersonerna i denna strävan. 
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4.10 Metodkritik 
 

Att möta föräldrarna i deras hemmiljö, när urvalet är gjort i en grupp som innehåller 

personer jag känner sedan tidigare, kan innebära en risk i intervjusituationen. Risken 

jag ser är att det uppstår en högre grad av tillit och förtroende än det hade gjort om 

urvalet gjorts genom tvåstegsurval på exempelvis den skola som var avsikten från 

början. Det kan vara en fördel men det kan även leda till att intervjupersonerna kan ha 

varit mer benägna att ge mig den information de uppfattar att jag söker. De inledande 

intervjufrågorna är inriktade mot svårigheter och stöd vilket kan ha uppfattats av 

intervjupersonerna som om jag främst var inriktad på att söka problemen. Avsikten var 

att undersöka vad föräldrar anser är orsaken till att skolsvårigheter uppstår, vilket 

innebär att fokus hamnar på svårigheter. Det är därför viktigt i den här typen av 

undersökning att vara medveten om att resultatet kan påverkas av hur man har frågat. 

Millen (1997, se Bryman, 2011) beskriver den spänning som kan uppstå mellan 

forskarens egna tolkningar av beskrivningarna då inte intervjupersonerna analyserar 

sina svar utifrån något särskilt system utan betraktar dem som individuella 

upplevelser. Det går inte att bortse från det faktum att jag själv är kvinna, förälder och 

speciallärare vilket kan göra att man som kvalitativ forskare påverkas av sina egna 

perspektiv och undersökningsfrågor då man samlar in och analyserar data (Bryman, 

2011). Genom att kritiskt förhålla mig till denna kritik anser jag att undersökningens 

ambition, att skapa förståelse för människors upplevelser av delar från den levda 

vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv, uppnåtts (Kvale & Brinkmann, 

2009) 
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5. Resultat 

 

Resultatet kommer att redovisas könsneutralt då syftet inte är att studera svaren utifrån 

om det är en mamma eller pappa som svarat. De teman som framkommit är belysta 

med citat från intervjupersonerna. 

 

5.1 Den ideala skolan 
 

Detta är frågor som engagerar informanterna och intervjuerna blir från och till mycket 

känslosamma. Särskilt frågan som handlar om vad som påverkat synen på skolan 

väcker minnen, dels från den egna skoltiden, men främst situationer som härrör från de 

egna barnens skoltid beskrivs. Den egna skoltiden beskrivs som en positiv upplevelse 

med ordning och reda och kunniga lärare. En demokratisk skola med duktiga lärare 

där alla blev sedda och bekräftade, en skola som var en skola där man inte behövde 

reflektera så mycket. Den bilden fungerar för flera som referens i beskrivningen av hur 

det borde vara idag. Parallellt med bilden av hur det borde vara löper en personlig 

historia som präglats av egna skolerfarenheter och den relation man har till skolan idag 

med sina egna barn.  

 

När jag gick i skolan behövde man inte reflektera så mycket över det, en skola var ju 

en skola (Love) 

 

Det är viktigt att det finns en plats för alla antingen genom att man delar in klassen så 

att man kan känna sig trygg med de andra barnen som finns runt dig eller att det finns 

någon vuxen för alla barn. Föräldrarnas tankar kring skolsvårigheter verkar grunda sig 

i tanken att det inte finns några barn som kommer med svårigheter till skolan. Skolans 

brist i att möta olikheter gör att vissa typer av problem uppstår. När det finns utrymme 

för att låta negativa mönster frodas så blir det till skolsvårigheter för många. De tysta 

eleverna blir tystare, de aktiva eleverna blir uttråkade och de som är svagpresterande 

får för lite hjälp. 
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Det är ju ganska enkel matematik, satsar man inte och sköter skolan idag är det ju 

samma problem vi får i samhället sen. Jag vill inte bli äldre och se ungdomar växa 

upp utan respekt för någonting (Charlie) 

 

5.2 Grusade förväntningar 
 

Minnena från den egna skoltiden är genomgående positiva. Det som påverkat bilden 

av skolan idag är negativa upplevelser i samband med de egna barnens skolgång då de 

förväntningar man haft inte uppfyllts. Föräldrarna beskriver den skola som de önskar 

med engagerade lärare som möter varje barn utifrån det barnets behov och andra 

personer med olika kompetenser som finns runt klassrumsverksamheten som stöd. 

Förväntningarna handlar också om att barnen med behov av större utmaningar ska få 

det stöd de behöver t ex. genom att få läxor som innebär att man höjer ribban lite 

istället för att göra mer av samma sak. Man önskar också att det ska finnas någon som 

tar en på allvar och hör av sig snabbt tillbaka, när man som förälder kontaktar skolan. 

 

Förväntningarna har ju grusats totalt. Insikten om hur dåliga många skolor är var en 

av de främsta anledningarna till att vi flyttade. Vi tycker att allt för mycket fokus 

ligger på de som har det svårt (Love) 

 

Utifrån dessa förväntningar beskrivs en annan bild av verkligheten som i flera fall 

innehåller besvikelser. Stök och för stora klasser är enligt många orsaken till att olika 

skolsvårigheter uppstår. Även klasser med barn som har väldigt olika behov nämner 

man som orsak. Detta resulterar i att barnen ställer till det för varandra, vilket ger 

grogrund för negativa beteendemönster. De negativa erfarenheterna handlar om då 

man reagerat på något som egna barnen berättat från skolan. Några föräldrar har 

upplevt sig ifrågasatta då de kontaktat läraren. Denne har då kontrat med att man inte 

alltid kan lita på barnets version. Man har även hört från andra föräldrar att de varit 

missnöjda men trots det inte tagit kontakt med skolan eftersom det inte är någon 

mening och att de tror att det ska missgynna barnet.  

 

Tidigare känsla av att ”självklart gör läraren sitt bästa för att mitt barn ska må bra” 

har fått en törn (Eli) 
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5.3 Viktigt att se olikheter 

 
Det uttrycks en önskan att alla ska få plats i skolan och att man ska vara försiktig med 

att diagnosticera barn. Alla föräldrarna är väldigt måna om att barn ska tas om hand på 

ett bra sätt och att ansvaret ligger på läraren. Flera föräldrar säger samtidigt att barn 

med inlärningssvårigheter eller beteendeproblematik är orsaken till att klasserna blir 

stökiga och att de andra barnen får för lite stöd.  
 

Stöd för mig blir på något sätt med likhetstecken med problem, men egentligen tänker 

jag att stöd borde ju finnas även för dem som har det lätt för sig (Love) 

 

Att tala om skolan generellt verkar vara enklare. Nästan alla intervjupersoner 

beskriver tydligt hur de tycker att det borde vara i skolan. Det finns uttryck kring vilka 

barn som ska ha stöd i skolan. Barn med kända funktionsnedsättningar eller annat som 

är känt t ex. dysfunktionella familjer eller beteendeproblematik ska ha stöd nästan 

direkt. Samtidigt säger flera att det är viktigt att vänta något år innan åtgärder sätts in 

eftersom det finns en risk att barn stämplas för tidigt.  

 

Alla barn är så olika så det är svårt att säga vad som är normalt. Vissa kommer ifatt 

senare och det ska finnas plats för dem också (Kaj) 

 

Skolsvårigheter beskrivs genomgående som något som är orsakat av miljön omkring 

barnet utom då det gäller sedan tidigare kända funktionsnedsättningar, fysiska eller 

kognitiva. Orsakerna till varför skolsvårigheter uppstår varierar mellan 

intervjupersonerna men genomgående är att var och en har en ganska bestämd 

uppfattning om orsakerna: 

 

-barnet blir uttråkat på grund av understimulering (Love) 

-kommunikationssvårigheter mellan barn och vuxna, där barnet blir förloraren (Love) 

-dålig kunskap hos läraren och dömande attityd (Eli) 

-för stora klasser (Charlie) 

-inga konsekvenser av dåligt uppförande (Charlie) 

-för mycket socker och sömnbrist (Ali) 
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-frånvarande föräldrar som inte har tid (Kaj) 

-alltför många barn i samma klass med olika behov (Alex) 

-krav från skolan på föräldrar och barn som ger ångest och stress (Kaj) 

Idag är det mycket stökigare än förr. De som har det svårt får det väldigt, väldigt 

mycket svårare (Charlie) 

 

Även tankarna kring hur man kan hantera elevers olika behov varierar mellan att ha 

mer resurser i klassrummet till att skapa grupper som låter barnen vara med 

likasinnade med personal som har rätt kompetens. De menar att då kan även de barnen 

som kan ha ”någon slags bokstavskombination” lyckas. Föräldrarna talar inte om 

diagnoser på barnen i sina beskrivningar av olikheter. En förälder tror att det ibland 

kan vara bra för lärarna om de får en utredning som tyder på någon diagnos hos ett 

barn, för då kan de känna större trygghet och hoppas kunna hitta verktygen i 

åtgärdsförslagen. 

 

Barn som är utredda på BUP med diagnos ger lärarna större trygghet, när det står 

gör såhär och såhär, kan vara lättare för läraren om någon annan gjort bedömningen. 

Men vissa blir bara mer osäkra (Eli) 

 

5.4 Barnet bär med sig känslan hem 
 

De flesta föräldrarna litar på den bild barnet bär med sig hem och verkar förutsätta att 

skolan fungerar på ett bra sätt för barnen. När de talar om skolan mer allmänt är bilden 

av skolan en ganska tuff värld som de inte kan påverka mer än att ge de egna barnen 

styrka och trygghet genom en bra hemmiljö. Många säger att man som förälder har 

ambitionen att finnas för sitt barn men skolan kan inte anta att det fungerar så för alla.  

 

Tack vare att vi har de barn vi har, som fungerar hemma och vet att det alltid finns 

någon som står bakom dem, tror jag skolan är okej för dem, annars hade det inte 

känts så bra (Charlie) 

 

Flera föräldrar trycker även på hur viktigt det är att barn är trygga hemma och vågar 

prata om det som är jobbigt i skolan. Att det finns föräldrar hemma som har tid är 
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också av betydelse. Endast en person beskriver att bilden av skolan grundar sig på de 

besök de gjort i olika skolor. Inte någon av föräldrarna är positiva till de läxor som 

finns idag. De menar att det är en stressfaktor för både barn och föräldrar. Om det ska 

finnas läxor ska de vara individanpassade och det måste finnas en möjlighet att få 

hjälp med dem i skolan. Att jobba med läxorna ska vara förknippat med något positivt 

både genom att man får vistas i en trivsam miljö och genom att man får känna att man 

lärt sig något nytt, anser många föräldrar. 

 

Det dummaste du kan göra är att skicka hem en läxa med någon som inte kan göra 

den hemma (Charlie) 

 

5.5 Stöd av någon som har intresse, ork och engagemang  

 
För föräldrarna är det viktigast att det finns personer i skolan som möter barnen på ett 

bra sätt. Särskilda kompetenser behövs och särskilt då det uppstår skolsvårigheter av 

något slag. Tilltron till dessa personer är hög men ingen säger specifikt vad man 

förväntar sig mer än att de har en annan utbildning och annat sätt att hantera 

situationen och som kan hjälpa barnet.  

 

Det är viktigt att den som träder in är mer pedagogisk t ex. skolkurator eller 

specialpedagog. Erfarenhet är viktigt, intresse och ork (Eli) 

 

Ur föräldraperspektivet är det viktigt att ens specifika kunskap om barnet tas på allvar. 

Fungerande klasser i en lugn miljö där dåligt uppförande får en konsekvens är grunden 

för en bra skolmiljö för de flesta föräldrar i studien. Konsekvenserna beskrivs inte som 

bestraffningar utan föräldrarnas fokus ligger även här på att barnen ska trivas i sin 

naturliga miljö och där ska det finnas vuxna som tydligt sätter gränser. Det gäller även 

för de egna barnen förutsatt att barnet får komma till tals och att man känner att 

situationen är rättvist bedömd. Specialpedagoger, speciallärare och kurator nämns av 

flera som personer med speciell kunskap, utbildning och särskilt engagemang för att 

stötta upp klasslärarnas arbete. Några anser att det behövs speciella miljöer för att barn 

som finns i riskzonen för att utveckla beteendeproblematik ska känna sig trygga, 
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kunna läsa sina läxor och hitta en person att lita på. Många barn behöver enligt flera av 

föräldrarna hjälp att utvecklas, tyda sociala koder och inspireras till att lyckas.  

 

Det spelar ingen roll om det är en lärare eller en fritidspedagog, vissa människor har 

en viss kompetens att ge unga en form av stöd så att de känner sig välkomna (Alex) 

 

Lärarna beskrivs som grupp medan andra funktioner i skolan beskrivs som ”kuratorn, 

specialpedagogen eller assistenten”. Personer som man kan lita på och som lyssnar på 

barnet nämns genomgående av alla i studien. Lärare som grupp beskrivs som svåra att 

få tag i. I kommunikationen mellan barn och lärare beskriver föräldrarna att barnet 

ofta kommer till korta. Några har uppfattningen att lärare i privat-eller friskolor har 

större krav på sig att möta föräldrarna på ett bra sätt. De säger även att det är mycket 

beroende på hur läraren är som person som är avgörande för hur relationen fungerar. 

 

Jag säger inte att det inte finns duktiga lärare, men det har blivit alldeles för 

uppluckrat, miljön är alldeles för skabbig och klassrummen är… jag vet inte… det 

finns alldeles för lite kompetent folk (Charlie) 

 

5.6 Att känna sig förstådd och bli lyssnad på 

 
Det är enligt föräldrarna mycket viktigt för alla barn att det finns någon att lita på och 

som lyssnar i skolan. Det behöver inte vara läraren utan någon med annan utbildning. 

En förälder betonar hur viktigt det är med engagerade lärare men även andra resurser 

som kan finnas i klassrummet. Viktigt är också att dialogen finns hela tiden och att 

man inte väntar till utvecklingssamtalet. Flera föräldrar uttrycker att de vill veta direkt 

när det är något som är problematiskt för barnet och att det är betydelsefullt att man 

som förälder känner att ens synpunkter tas på allvar. Två av föräldrarna menar att det 

inte hade blivit någon förändring för barnen om de inte drivit på så hårt själva. Den 

ena genom aktiva skolval och den andra genom att själv formulera det som man ansåg 

skulle stå i åtgärdsprogrammet. Den föräldern anser att om hon haft all den kunskap 

hon fått nu, skulle hon satt ner foten även för de äldre barnen och inte funnit sig i att 

det är lärarna ”som kan”. 
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Stöd för mig är att bli förstådd och lyssnad på, få känna mig delaktig och att mina 

synpunkter respekteras (Eli) 

 

Att barnet blir mött på sin egen nivå är viktigt liksom att det händer något direkt när 

problem uppstår. Problemen uppstår enligt de flesta som en konsekvens av att miljön 

runt barnen inte upplevs som god eller att det har brustit i kommunikationen mellan 

barn och vuxna. I de fall då ens barn fungerar bra i skolan verkar kontakten vara 

sparsam. 

 

Det spelar ingen roll om du sitter med rektor och två, tre speciallärare och pratar om 

ditt barn som är si eller så och så gör vi det här eller det här, jag tror inte det hjälper 

(Charlie) 

 

5.8 Sammanfattning: 
 

Utifrån frågeställningarna har resultatet sammanställts i olika teman. Dessa teman 

tydliggör vilka svar som framkom av intervjufrågorna. Föräldrarna har en ganska klar 

bild av hur de vill att skolan ska fungera och i den bilden behöver det inte finnas 

skolsvårigheter. Skolsvårigheter är något som uppstår med tiden då faktorer i miljön 

inte fungerat bra. De kända svårigheter eller funktionsnedsättningar som vissa barn har 

när de börjar skolan ska enligt flera föräldrar mötas med rätt stöd direkt och behöver 

inte heller utvecklas till svårigheter. Det är viktigt att rätt person träder in när det blir 

aktuellt med stöd i någon form och att barn och föräldrars upplevelse av situationen 

tas på allvar. Att sätta in stöd utan elevens delaktighet menar många är verkningslöst 

och grunden till delaktigheten är att man får komma till tals direkt och som förälder 

hålls informerad på ett tidigt stadium innan det hunnit bli någon skolsvårighet. 
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6. Resultatanalys 

 

Frågeställningen i detta examensarbete handlar om föräldrarnas uppfattning om varför 

skolsvårigheter uppstår och vilka faktorer som upplevs som framgångsrika i samband 

med stödåtgärder. I analysen sätts studiens resultat in i ett teoretiskt sammanhang. 

Under rubriken förväntningar analyseras föräldrarnas förväntningar på skolan ur olika 

perspektiv. Under rubriken samverkan utifrån olika förväntningar-delaktig eller 

besvärlig förälder analyseras det som gagnar samverkan och det som kan vara 

fallgropar. Under rubriken motstånd som väcks och dess uttryck beskrivs och 

analyseras, genom exempel från resultatet, de strategier man som förälder använder 

sig av då de förväntningar man har inte uppfylls eller då man känner sig maktlös och 

manipulerad.   

 

6.1 Förväntningar  
 

Barn beskrivs av föräldrarna som en brokig skara med olika behov.  Man förväntar sig 

som förälder att de ska mötas på rätt nivå av professionell personal. Föräldrarna vill i 

de flesta fall vara delaktiga i sina barns skolgång på något sätt. Vissa är trygga med att 

barnet bär med sig en positiv känsla hem medan andra vill ha större möjlighet att 

påverka genom att göra medvetna skolval, vara aktiva som klassföräldrar eller få vara 

delaktig i utformandet av studieplaner eller åtgärdsprogram. Föräldrarnas tankar kring 

hur man vill att skolan ska fungera är en verksamhet där man ser barn och vuxna som 

samskapande och beroende av varandra och kan beskrivas som ett relationellt 

perspektiv (von Wright, 2000). Då de flesta föräldrarna inte verkar ha någon 

regelbunden kontakt med skolan, utöver ett utvecklingssamtal per termin, så verkar 

flera föräldrar utgå från att om man inte hör något och barnet verkar må bra, så är det 

bra i skolan. Andersson (2003) konstaterar i sin forskning att många föräldrar upplever 

att ansvaret för att barnen ska fungera bra i skolan ligger på dem som föräldrar. Ur ett 

historiskt perspektiv, då man som förälder granskats på olika sätt för att bedömas som 

duglig eller ej, har modern särskilt betraktats som en viktig aktör i barnets utveckling 

(Börjesson & Palmblad, 2003). Förväntningarna verkar dels finnas från föräldrarnas 

sida på skolan men även förväntningar på sig själva som lyckade eller misslyckade i 

sitt föräldraskap. ”Det engagerade föräldraskapet” är den norm som återfinns på 
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många håll i samhället och som ger uttryck vad förväntas av dig som förälder 

(Forsberg, 2007). Från skolans sida förväntas det enligt denna norm att man engagerar 

sig i barnets skolgång. 

 

6.2 Samverkan utifrån olika förväntningar-delaktig eller besvärlig 

förälder? 

 
Bilden av de olika förväntningar som målas upp ger ett splittrat intryck. Som förälder 

förväntas man delta men formen för det är inte självklar. Asp-Onsjö (2006) konstaterar 

att det är sällan föräldrars perspektiv tas tillvara vid exempelvis upprättande av 

åtgärdsprogram och att klassläraren är den som verkar ha nyckelposition i samarbetet. 

De av föräldrarna som aktivt engagerat i sina barns skolgång i den här studien ger 

uttryck för att man verkligen har fått ta i för att uppnå effekt. Flera studier (t ex. Asp-

Onsjö, 2006 och Forsberg, 2007) visar att det är främst mammorna som deltar i möten 

och annat som rör barnens skolgång, vilket även resultatet i denna studie pekar på. 

Intervjupersonerna uttrycker önskan att bli bemötta med respekt och att det man 

önskar ska tas på allvar. Uttryck som dåliga skolor, besvärlig mamma och misslyckade 

möten kan tyda på ouppfyllda förväntningar, då man ser delaktigheten ur ett 

relationellt perspektiv, med utgångspunkt i samskapande och ömsesidigt beroende av 

varandra. Möten med lärarna som beskrivs i den här studien handlar ofta om att barnet 

på något sätt varit inblandat i någon konflikt, inte uppnått kursmålen eller i något fall 

blivit understimulerat. Föräldrarnas upplevelser av dessa möten är att de handlat om 

hur barnet ska förändras på något sätt och att man som förälder ska vara delaktig i den 

förändringen.  

 

Detta kan antas vara möten med ett punktuellt perspektiv då fokus hamnar på 

individens enskilda egenskaper som orsak. Som förälder är man mån om sitt barns 

välbefinnande och ser till barnets hela livssituation medan lärarens uppdrag främst är 

att värdera barnets prestationer (Eriksson, 2009). Waller (se Eriksson, 2009) talar om 

föräldrar och lärare som ”natural enemies” i konflikten mellan dessa olika uppdrag. I 

denna studie ger flera uttryck för konflikt i sättet de talar om lärarna. Men relationen 

verkar inte vara helt enkel då de även uttrycker önskningar kring hur de vill att det ska 

vara. Att få indikationer på att barnet inte anpassar sig i skolan väcker obehag och 
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ilska hos de flesta föräldrar. Flera av dem ger uttryck för att om det skulle uppstå 

skolsvårighet eller när det har gjort det så måste man agera oavsett vad andra tycker 

om det. Föräldrarna i den här studien verkar vara av uppfattningen att skolsvårigheter 

är främst orsakade av skolmiljön. Enligt de senaste årens forskning (Isaksson, 

2009;Asp-Onsjö, 2004) och även utifrån Skolinspektionens rapport (2013) riktas ofta 

stöd och åtgärder, från skolans sida, utifrån elevens beteende istället för att lyfta 

blicken mot miljön och organisationen. De flesta föräldrarna i studien ger uttryck för 

rädsla för att de egna barnen ska betraktas som avvikare. Toleransen mot andra barn 

verkar vara hög. 

 

6.3 Motstånd som väcks och dess olika uttryck 
 

Nilholm (2012) talar om makt och motstånd i skolan. I detta sammanhang tänker han 

sig en enkel definition av makt där den är en möjlighet att genom beslut påverka 

situationen för andra och definiera situationer. Utifrån tanken att lärarna besitter makt 

kan man studera vilka omständigheter som kan väcka föräldrarnas motstånd. 

Motståndet verkar uppstå då föräldrarnas förväntningar inte uppfylls eller man som 

förälder upplever sig manipulerad. Svårigheten att få tag i rätt person liksom att få svar 

då man kontaktar skolan kan vara en faktor som förstärker känslan av maktlöshet hos 

föräldrarna. Även att det ofta är skolan som tar initiativ till möten med föräldrarna 

utifrån en definierad situation, t ex. då det varit någon form av konflikt där barnet varit 

inblandat, kan utifrån Nilholms (2012) definition betraktas som att lärarna besitter 

makten. Flera föräldrar beskriver att man upplever att barnets version sällan betraktas 

som den sanna då situationer ska redas ut. Hur man förhåller sig till skolan sedan 

tidigare kan ha en positiv effekt på de egna barnen som gör att de har enklare att 

anpassa sig till rådande system och att man då känner sig mindre manipulerad. 

Föräldrarna litar på känslan de får genom sina barn såväl positivt som negativt. Alex 

beskriver sitt förhållningssätt till skolan genom att peka på värdet i samarbete och 

positiv inställning till skolans arbete vilket gagnar barnet och motverkar att 

skolsvårigheter uppstår. Charlie och även Kaj i viss mån, vill lita på känslan man får 

av sina barn. Genom att uttrycka hur det borde vara så ger det en känsla av att 

verkligheten kan vara en annan. Man kan anta att dessa föräldrar har uppfattat den på 
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skolan gällande normen och att man väljer att inrätta sig i den oavsett vad man 

egentligen tycker.  

Love vill gärna se skolan med egna ögon och litar inte på att någonting fungerar 

särskilt bra. Det viktigt att barnen får den bästa tänkbara skolgången och vad andra 

tycker har underordnad betydelse. Motståndet tar sig uttryck i att man väljer andra 

skolor.  Familjen valde att flytta till en större stad med större utbud av friskolor. Även 

friskolorna kritiseras hårt. Vissa har valts bort till förmån för andra alternativ med 

målet att hitta den rätta, det vill säga, den med en syn som stämmer med deras i 

möjligaste mån. Elis motstånd är väckt av att de förväntningar som tidigare fanns inte 

uppfyllts och där man upplevt en illegitim maktutövning som inneburit att både 

förälder och barn upplevt sig kränkta. Enligt Nilholms (2012) definition av detta 

innebär det att lärarna definierar situationer som är oförenliga med de ramar som 

kringgärdar arbetet vilket kan betyda att läraren kränker en elev. Till skillnad från 

Love som väljer bort det som upplevs är kränkande eller dåligt fungerande så har Eli 

stannat kvar och ”satt ner foten ordentligt”. Detta  uppfattades kanske som ett 

normbrott i den sociala miljön på den aktuella skolan, (Nilholm, 2012) då rektor 

kallades till mötena för att säga till Love att ”lugna sig och inte vara så känslig”.   
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7. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva tänkbara orsaker till skolsvårigheter 

ur ett föräldraperspektiv samt vad man anser är framgångsrika stödåtgärder. För att 

uppnå syftet skapades två frågeställningar: 

-Vilka orsaker finns det till att barn får svårigheter i sin skolsituation ur ett 

föräldraperspektiv? 

-Hur definierar föräldrar stödåtgärder och vilka faktorer beskrivs som viktiga för att 

skolans åtgärder ska upplevas som framgångsrika? 

 

Diskussionen syftar till att besvara uppsatsens två frågeställningar. Därefter följer en 

metoddiskussion. Slutligen diskuteras hur resultatet kan komma till nytta i rollen som 

speciallärare samt förslag på framtida studier  

 

7.1 Tidigare erfarenheter 

 
Vi har i mötet med andra människor med oss våra tidigare erfarenheter och i mötet 

med skolan har vi naturligtvis med oss våra egna skolerfarenheter. Intervjupersonerna 

skiljer sig beträffande hur relationen till skolan ser ut. Gemensamt är att alla hade en 

positiv förväntan då barnen började skolan. Även om frågorna är allmänt hållna så är 

det svårt att tala om skolan i allmänna ordalag när man har egna barn i skolåldern. Att 

ens egna barn skulle få skolsvårigheter är något ingen förälder verkar vilja sätta ord 

på. Kanske är det därför enklare att tala om de barn som har sedan tidigt kända 

funktionsnedsättningar, något som syns eller som finns klart medicinskt 

diagnosticerat. Kanske är det en rädsla för att man ska få skulden för att ens barn inte 

ska passa in i mallen. Vid en första anblick kan man tänka att det inte har hänt särskilt 

mycket i svensk skola när man riktar ljuset mot skolsvårigheter och stödåtgärder. Det 

är lätt att glömma att många föräldrar och barn har en mycket positiv bild av sitt möte 

med skolan. Andersson (2003) menar att mycket av forskningen om barn och unga 

handlar om problem, svårigheter och brister, hos barnet eller i miljön. Även 

frågeställningarna i denna studie kan tyckas ta avstamp i en bristmodell eller 

”underskuddsmodellen” som den heter på norska (Bø, 2000). Modellen, som även 

kallas eländighetsmodellen, är orienterad mot svagheter och brister hos individen och i 

miljön och resulterar ofta i ett tänkande i orsak och verkan. I resultatet framkom att 
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många föräldrar anser att det är skolmiljön som är orsaken och för att nå framgång 

krävs det ömsesidig respekt. Utgångspunkten i intervjupersonernas inställning till 

skolan verkar ta avstamp i en positiv modell och det är först när man själv upplever att 

skolan inte uppfyller de förväntningarna som man börjar söka orsakerna. 

 

7.2 Förebyggande stöd 
 

För flera av föräldrarna är stöd något som blir aktuellt när det uppstått problem. 

Andersson (2003) menar att det är alltför sällan vi studerar barnen det går bra för. Vi 

tar det för givet när det går bra. Vi börjar analysera först när det inte går bra. Som 

förälder förväntar man sig att det ska gå bra i skolan. Man har en klar bild av hur man 

vill att barnet ska bemötas och man förväntar sig att bli mött med respekt. De flesta 

föräldrar i studien anger klassens storlek och kompetent personal som viktiga 

framgångsfaktorer. Detta anges emellertid inte som stödåtgärder. Å andra sidan säger 

många att när detta inte fungerar tillfredsställande så uppstår skolsvårigheter.  

 

De stödåtgärder som definieras av föräldrarna utgår från barnets bästa. Bland annat 

grupper som är individanpassade, läxor utifrån förutsättningar i positiv skolmiljö, lugn 

miljö eller någon person som finns som extra resurs. Föräldrarna verkar tänka att deras 

stöd finns i hemmet i form av att man har tid och ork att lyssna och känna av hur 

barnet har det. Kristoffersson (2010) konstaterar i sin studie att lärarna verkar ha höga 

förväntningar på att föräldrarna ska hjälpa sina barn med läxorna och att det kan vara 

en samverkansform. Flera föräldrar i denna studie påtalar att läxor är orsak till mycket 

stress och konflikter i hemmet. Många föräldrar känner ändå pressen att hjälpa barnet 

och här verkar det uppstå en konflikt i förälderns önskan att lyssna på sitt barn 

samtidigt som man vet att det är viktigt att hjälpa sitt barn att prestera bra i skolan. 

Eriksson (2008) pekar även på att de ökade kraven på samverkan tenderar att gynna 

medelklassen och därmed öka ojämlikheten i skolan.  
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7.3 Fokus på det positiva 
 

Föräldrarnas önskemål om läraren, bemötandet och skolmiljön är egentligen inte några 

märkvärdiga önskningar. De tar sig genomgående avstamp i en positiv modell där man 

ser positiva förutsättningar i individen (barnet i detta sammanhang) och där miljön kan 

förstärka det goda. Då frågeställningarna handlar om svårigheter blir det i denna studie 

fokus på mycket av det som är negativt i svaren. Beskrivningarna grundar sig i egna 

erfarenheter från de egna barnens skoltid och även sådant som man hört från andra 

föräldrar. Men de innehåller även positiva erfarenheter då man uttrycker stor 

tacksamhet över att man fått hjälp. Genom istället ta avstamp i en positiv modell, som 

bland annat Antonovskys begrepp salutogenes (1992) handlar om, kan man leta efter 

de kompetenser och positiva förutsättningar som finns hos individen. Utifrån 

KASAM, som är den teori (Känsla av SAMmanhang) han utgick ifrån då han sökte 

svaren på vilka faktorer som leder till hälsa, konstaterade han att människor måste få 

uppleva att de finns i ett sammanhang de kan begripa, hantera och finna meningsfullt 

(Andersson, 2003). 

 

7.4 Att mötas i förväntningarna 
 

Att vara förälder har sedan sekelskiftet 1900 inneburit att man varit utsatt för 

samhällets insyn på många sätt, dels genom stöd på olika sätt dels genom att bli 

ifrågasatt om man duger som barnafostrare utifrån samhällets krav (Börjesson& 

Palmblad, 2003). Med denna utgångspunkt kan man anta att när man skickar sitt barn 

till skolan, står man, medvetet eller omedvetet, kvar som förälder med förhoppningen 

att man har gett barnet goda förutsättningar att lyckas. Likaså att man försvarar sig på 

olika sätt när man får indikationer på att barnet inte mår eller fungerar bra i 

skolmiljön. Tidigare studier (t ex. OECD:s rapport, 2006) har visat på att föräldrar i 

många fall är rädda för att uppfattas som bråkstakar och att de ser en risk att det ska 

drabba deras barn. Förväntningar och besvikelser ligger nära när föräldrar talar om 

skolan. Förväntningar som grusats eller uppfyllts. De som upplever att deras barn 

lyckas i skolan sänker nästan rösten när de talar om det. ”Inte för att mina barn på 

något sätt är några genier, men…” säger en förälder liksom för att ursäkta valet av den 
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bästa skolan. Det verkar vara enklare att ta på sig skulden när det går dåligt för barnen 

än att ta åt sig äran när det går bra.  

 

Barnen är inte tillfrågade i den här studien. Deras bild behöver inte vara densamma. 

Utifrån Wallers (se Eriksson, 2008) teorier och tankarna om lärare och föräldrar som 

naturliga fiender fyller konflikten, i de fall den finns, en funktion som kan hjälpa 

barnen i sin frigörelse för att bli vuxna. Syftet är inte heller att studera ämnet ur ett 

genusperspektiv men ofrånkomligen hamnar man där när man diskuterar föräldrars 

stöd till barnen. Klapp Ekholm (2004) visar i sin studie att kvinnorna är de som har 

huvudansvaret för hem och barn medan männen kan välja nivå på sitt engagemang. 

Anderssons studie (2003) påvisar att familjen påverkas i hög grad av barnets 

upplevelser i skolan och att om man som förälder ska orka stötta sitt barn är en viktig 

förutsättning att man blir mött och respekterad som en jämlike och inte enbart som 

”bråkstakens mamma”. Just att vara mamma kan innebära att man är den som har de 

flesta kontakterna med skolan, vilket bland annat Asp-Onsjö (2006) och Forsberg 

(2007) visar i sin forskning. Varför det är på det viset framgår inte helt klart. Forsberg 

(2007) menar att det är skillnad på ”tid för och tid med” barnen och att mamman ofta 

är den som har det tydliga huvudansvaret för det som rör barnens skolgång medan 

mannen hamnar i ett slags ”vikarieföräldraskap”. I en enkätundersökning (Klapp 

Ekholm, 2004) visade det sig att kvinnorna var de som i störst omfattning hade 

besvarat enkäten och är de som lägger ner mest tid på barnets skolarbete. Då kraven 

har ökat på föräldern råder idag en större osäkerhet kring rollen som ”skolförälder” 

(Klapp Ekholm, 2004). Med utgångspunkt från Anderssons (2003) forskning som 

visar att många föräldrar upplever att ansvaret ligger på dem för att det ska gå bra för 

barnen i skolan, borde det vara skolans skyldighet att visa alla föräldrar respekt. 

 

7.5 Vad får mitt examensarbete för konsekvenser för min   

yrkesutövning? 
 

”Ibland känns det som om lärarna faktiskt glömmer att föräldrarna som sitter där har 

känslor” (Eli) 
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Det som presenterats i denna undersökning är en liten bild av några föräldrars 

uppfattning om skolsvårigheter och hur de kan undvikas. Den bilden stämmer väl med 

andra, större studier. Som speciallärare är det lätt hänt att gå in i rollen som räddare 

och expert på avvikelser. Nilholm (2007) talar om olika perspektiv på 

specialpedagogiken, räddare och experten kommer då att hamna under det 

kompensatoriska perspektivet. Föräldrarna sätts då i en passiv roll och blir personer 

som informeras om experternas bedömningar. I det kritiska perspektivet kan 

specialpedagogiken ses som skolans misslyckande att hantera elevers olikheter. Detta 

perspektiv är också lätt att anta i rollen som specialpedagog/lärare. En risk jag ser med 

det är att man på ett oprofessionellt sätt allierar sig med föräldrarna vilket inte bidrar 

till någon positiv utveckling för elevens skolsituation. Det tredje perspektivet, 

dilemmaperspektivet, innebär att verkligheten framförhandlas mellan aktörer med 

olika perspektiv. Om man tänker att dessa aktörer är föräldrar och skola så är det 

viktigt att ställa frågan om vilket perspektiv som är giltigt. För att ta reda på svaret är 

första steget att ta reda på hur de inblandades perspektiv ser ut. Den bild jag hade när 

detta examensarbete påbörjade är inte riktigt den som resultatet visar. Den kunskap jag 

fått genom föräldrarnas berättelser har gett mig ett nytt perspektiv. Som speciallärare 

hamnar man i en expertroll. Genom att ha fått ny kunskap om att anta olika aktörers 

perspektiv, hoppas jag kunna bidra med handledning av andra aktörer i att acceptera 

andras perspektiv som giltiga och på så sätt sträva mot en skola som visar respekt. 

Kunskapen kan på sikt också innebära att skolan kan ta tillvara föräldrarna som en 

resurs och genom det uppnår vi fler positiva möten. Även i de fall där vägen genom 

skolan inte går helt rakt kan upplevelsen ändå bli att hjälpen fanns där på det sätt som 

den behövdes. Ur ett speciallärarperspektiv kan det möjliggöra att man kan komma in 

tidigare i arbetet kring en elev och inte när föräldrarna nästan har gett upp hoppet om 

att få hjälp.  

 

7.7 Metoddiskussion 
 

Undersökningen som genomförts har haft en kvalitativ ansats eftersom avsikten var att 

beskriva skolsvårigheter och framgångsrika stödåtgärder ur ett föräldraperspektiv. 

Denna ansats syftar till att ta reda på hur människor uppfattar sin värld och utifrån det 

hitta en eller flera metoder som lämpar sig för forskningsfrågan (Kvale & Brinkmann, 
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2009). Valet av forskningsintervjun var naturlig eftersom jag ville få mer levande svar 

än vad exempelvis enkätsvar ger. Kanske hade blandade metoder gett en bättre 

helhetsbild. En kombination av enkäter, observationer och intervjuer hade antagligen 

gett mig större möjlighet att studera föräldraperspektivet mer objektivt. Bryman 

(2011) menar att flermetodsforskning kan ge en bättre förståelse än om man bara 

använder en metod men det kräver stor kunskap av den som genomför 

undersökningen. En annan risk är, att då många forskningsprojekt har begränsade 

resurser, kan flermetodsforskning försvaga insatserna och ansträngningarna då de 

tillgängliga resurserna måste spridas på flera områden (ibid.). Då tiden varit 

begränsad, liksom omfattningen och det faktum att undersökningen skulle genomföras 

av en person, så bedömde jag att intervjuerna kunde ge tillräckligt mycket information 

för att uppnå studiens syfte. 

 

Urvalet som gjordes gav, trots ambitionen att hitta variationer, en ganska homogen 

undersökningsgrupp beträffande kön, utbildning och socioekonomisk status. Då syftet 

inte var att jämföra olika grupper eller belysa frågeställningarna ur ett 

genusperspektiv, utan istället få en bild av hur man i egenskap av förälder ser 

orsakerna till skolsvårigheter, uppnåddes avsett syfte ändå. För att verkligen kunna dra 

nytta av kunskapen i skolan behöver undersökningsgruppen vara mer heterogen. Det 

var även personer vars historia jag kände till på något sätt, vilket hade fördelen att jag 

fick ta del av information som jag ansåg var för intressant för att missa. Risken med ett 

sådant urval kan vara att man väljer personer som tycker ungefär som man gör själv 

(Bryman, 2011). Min ambition var att göra ett urval av personer som jag inte umgås 

med privat eller arbetar tillsammans med för att minimera risken att hamna i en sådan 

situation, vilket jag anser att jag uppnått då jag kommit till nya insikter efter utfallet. 

Det går emellertid inte att vara helt säker vilken effekt intervjuaren har på 

intervjupersonen. Bryman (2011) menar att det finns mycket som talar för en 

intervjuareffekt men att det är svårt att bevisa hur svaren påverkas. Utifrån hur min 

undersökningsgrupp ser ut kan jag se att den innehåller personer som liknar mig på 

många sätt, vilket kan ha inneburit intervjuerna styrts av att vi har ungefär samma 

referensramar. Genom att noga beskriva hur urvalet gick till samt genom att ha handlat 

i god tro, anser jag att trovärdigheten styrkts genom ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Gällande mina etiska överväganden anser jag att tillvägagångssättet stämmer väl enligt 

Vetenskapsrådets (2011) riktlinje. Fokus i undersökningen har varit att skildra 
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föräldrarnas definition av skolsvårigheter i allmänhet och inte lyfta fram det enskilda 

barnet eller familjens historia.  

 

7.8 Vidare forskning 
 

Detta är ett område som är ganska nytt att forska inom. Mycket av forskningen som 

finns idag utgår från skolans perspektiv eller utifrån föräldrar som har valts ut för att 

de har barn med någon slags funktionsnedsättning. I och med att kravet och även 

behovet av samverkan ökat i skolan är det av stort värde att studera effekterna av dessa 

krav så att en god avsikt inte resulterar i en mer ojämlik skola. Föräldraperspektivet 

behöver därför fortsatt studeras och framförallt arbetet med att förankra kunskapen i 

verksamheten. 
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          Bilaga 1       

Missivbrev 

Hej! 

Tack för att du vill delta i min undersökning, här kommer kompletterande information: 

Jag läser sista delen av Speciallärarprogrammet med inriktning mot språk, läs-och 

skrivutveckling på Linnéuniversitetet i Växjö. Under sommaren och hösten 2013 ska 

jag skriva mitt självständiga arbete och kommer i detta arbete genomföra en 

intervjustudie för att få ökad kunskap kring hur föräldrar beskriver orsaker till 

skolsvårigheter och innebörden av goda stödinsatser.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt men mycket viktigt för undersökningens 

kvalité. Intervjusvaren behandlas konfidentiellt och ditt namn eller var du bor kommer 

inte omnämnas i examensarbetet. Det är även din rättighet att när som helst välja att 

dra dig ur undersökningen. Jag kommer att kontakta dig under v. 20 för att bestämma 

tid och plats för intervjun som kommer att genomföras v. 21-24. Du kommer att få 

intervjufrågorna via mail innan vi träffas och intervjun beräknas ta ungefär 30 minuter. 

 

Vid frågor eller funderingar kring intervjun kan du kontakta mig på telefon: 0709-463 

463 eller via mail: elisabeth.claesson@akademi.bastad.se 

 

Min handledare  heter Margareta Ekberg och är lektor på Linnéuniversitetet. 

Hon kan nås på telefon: 0470-70 8178 
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          Bilaga 2 

Intervjuguide  
Genomförande i hemmiljö då de intervjuade är i rollen av förälder. 

 

Forskningsfråga: 

Vilka orsaker finns det till att barn får svårigheter i sin skolsituation ur ett 

föräldraperspektiv? 

 

Intervjufrågor: 
Svårigheter i skolsituationen: 

 

*Vilka svårigheter tycker du kan betraktas som normala under ett barns skolgång utan 

att särskilda åtgärder behövs? 

 

*När tycker du ett barns skolsvårigheter är av den arten att annan hjälp behövs? 

 

*Finns det något som du tror har påverkat din syn på skolan i någon riktning? 

 

Orsaker: 

 

*Vad tycker du kan vara exempel på svårigheter i ett barns skolsituation? 

 

*Vad tror du kan vara orsaken till att skolsvårigheter uppstår? 

 

*Vad kan det bero på att vissa barn får särskilt stöd i skolan? 

 

Forskningsfråga: 

Hur beskriver föräldrar skolans stödåtgärder samt vilka faktorer är av 

betydelse för att dessa ska upplevas som framgångsrika? 

 

Intervjufrågor: 
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Stödåtgärder: 
 
*Vad tänker du på när man talar om ”stöd i skolan”? 
 
*Har du någon egen erfarenhet av stödåtgärder i skolan? 
-Positivt? 
-Negativt? 
 
Framgångsfaktorer: 
 
*Vad tycker du kan vara exempel på bra stöd i skolan? 
 
*Hur skulle du som förälder vilja vara delaktig i arbetet om ditt barn skulle behöva 

stöd av någon anledning? 
 
*Vad tror du är viktigt för att man som förälder ska uppleva att barnet får den hjälp 

som behövs?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


