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Abstract 
 
Angerbjörn-Ahlbäck, Gunilla (2004) Can you race with a train? About parents encountering 
school. 
 
D-level thesis in special education, 61-80 points. Masters programme, Stockholm Institute of 
Education: Department of Human Development, Learning and Special Education. 
 
Students with reading and writing difficulties participate, together with their parents, in 
various meetings with their school in order to find solutions to problems encountered. The 
problems experienced by children could neither be solved by the family or school 
independently, success required cooperation. How do parents experience these meetings? 
Four parents were interviewed to find the answers. They are mothers of four boys in grade 
three, five, seven and nine in compulsory school. 
 
The purpose of the thesis was to gain a deeper understanding of the parents’ experience 
concerning their meetings with the school. The basic questions in the thesis were: how does 
the school meet its students and their parents, do these meetings matter for the development of 
the children, and can Habermas’ theory be guidance for the school in these meetings? 
The method used is a qualitative research interview; the tools employed are narrative method 
and analysis of metaphors. 
 
Habermas’ theory of Communicative Action (1996) is the theoretical perspecitve used. In 
order for people to coordinate their actions, perceptual communication is required, according 
to Habermas. People must be willing to understand each other. In problem solving, the parties 
must negotiate their perception of reality. Habermas´ rules for the discourse, if applied in 
institutions, would for the school imply to search a common understanding through rational 
argumentation. All parties involved must be invited to participate, each be treated equally and 
neutrally, and be allowed to express their opinions in a free and equal manner.  
 
Interviews showed that when the school took time to listen to how parents and children 
described reality, and when the communication aimed at understanding, then the parties found 
common solutions to what needed to be done. They could coordinate their activities, and 
handle problems that had seemed impossible at first sight: They could race with a train. 
 
When the communication on the other hand was not aimed at understanding, when the 
prevailing image of reality was that of the school, then the parties could not coordinate their 
activities, neither did they find solutions to problems, despite all meetings between students, 
parents and school.  
 
Habermas’ theory of Communicative Action can show the way for schools seeking solutions 
for their students in cooperation with their parents. 
 
 
Key words: reading and writing difficulties – parents – perceptual communication – narrative 
method – metaphors. 
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Sammanfattning 
 
Angerbjörn-Ahlbäck, Gunilla (2004) Kan man springa ikapp ett tåg? Om föräldrars möte 
med skolan. 
 
D-uppsats i specialpedagogik, 61-80 poäng. Magisterprogrammet, Lärarhögskolan i 
Stockholm: Institutionen Individ, Omvärld och Lärande. 
 
Elever som har läs– och skrivsvårigheter deltar i många möten med skolan tillsammans med 
sina föräldrar för att försöka finna lösningar på de problem som uppstått. De svårigheter 
ungdomarna och barnen hade kunde varken familjen eller skolan komma till rätta med var och 
en för sig, utan här krävdes samverkan för att man skulle lyckas. Hur upplever föräldrarna 
dessa möten? Fyra föräldrar intervjuades för att få svar på detta.  
 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för föräldrars upplevelser av sina möten 
med skolan. De frågeställningar som har legat till grund för studien var: hur möter skolan sina 
elever och deras föräldrar, spelar dessa möten någon roll för elevernas utveckling och kan 
Habermas teori vara till hjälp för skolan i dessa möten? 
 
Den metod som har använts är en kvalitativ forskningsintervju. Analysredskap är narrativ 
metod och analys av metaforer. 
 
Det teoretiska perspektiv som har använts är Habermas (1996) teori om Kommunikativt 
handlande. För att människor ska kunna samordna sitt handlande krävs en förståelseinriktad 
kommunikation, säger Habermas. Det måste finnas en vilja att förstå varandra. Parterna måste 
förhandla bilden av verkligheten vid problemlösning. Habermas regler för diskursen, om de 
tillämpades på institutioner, skulle för skolans del innebära att genom att rationellt 
underbygga sina påståenden försöka komma överens om vad som är rätt att göra. Alla berörda 
måste får delta i diskursen, var och en måste behandlas lika och neutralt och aktörerna måste 
få uttrycka åsikter på ett fritt och likvärdigt sätt.  
 
Intervjuerna visade att när skolan gav sig tid att lyssna på hur föräldrarna, ungdomarna och 
barnen beskrev verkligheten och när kommunikationen var förståelseinriktad då fann parterna 
lösningar tillsammans på det som skulle åtgärdas. Då kunde man samordna sitt handlande och 
då kunde man klara också det som föreföll omöjligt vid första anblicken: man kunde springa i 
kapp ett tåg. 
 
När kommunikationen inte var förståelseinriktad, när skolans bild av verkligheten var den 
enda som gällde, då kunde parterna inte heller samordna sitt handlande och då fann de inte 
heller lösningar på problemen, trots alla möten mellan elever, deras föräldrar och skolan. 
Habermas teori om Kommunikativt handlande kan visa vägen för skolor som söker lösningar 
för sina elever i samarbete med deras föräldrar. 
 
 
Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter – föräldrar – förståelseinriktad kommunikation - narrativ 
metod – metaforer. 
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Förord 
 
En kväll ringde telefonen hemma hos mig. Jag arbetade som specialpedagog och var van vid 
samtal med föräldrar på kvällarna. Det var en mamma till en av mina elever som undrade om 
hon inte kunde få träffa andra föräldrar till barn som jag arbetade med. Jag minns att jag blev 
förvånad men sa att jag skulle fråga några av dem.  
 
Så kom det sig att jag gick till ett möte där jag inte visste något om vad som skulle avhandlas, 
eller hur det skulle bli. Jag tänkte att det nog skulle ordna sig och var nyfiken och 
förväntansfull inför kvällen. Det var tre mammor som hade barn i varsin femteklass i skolan. 
Vi satt i mitt lilla rum och jag satt tyst och bara lyssnade i två timmar. Dessa två timmar lärde 
jag mig mycket om sådant som jag aldrig hade mött i min utbildning. Jag lärde mig att jag inte 
vet vad som bör stå på dagordningen när jag ska möta föräldrar. Jag vet faktiskt inte vilka de 
problem är som behöver ventileras. Jag lärde mig att det vet föräldrar. Jag lärde mig att det 
finns lösningar på problem – som jag inte insett var några problem – som föräldrar 
tillsammans finner lösningar på.  
 
Eftersom de tre barnen hade olika lärare lärde jag mig också hur lärare kan underlätta eller 
försvåra för barn med läs– och skrivsvårigheter. Det som var ett svårt problem för barnet i den 
ena klassen var inte alls något problem för barnet i den andra klassen på grund av att läraren 
hanterade frågan på ett annorlunda sätt. Jag kunde se hur olika sätt att hantera olika frågor 
kunde skapa svårigheter för barn alldeles i onödan. 
 
Som lärare var jag van vid att det måste vara skolan som löser alla problem. Jag hade inte 
förstått vilken potential som finns i en föräldragrupp. Uppmuntrad av de insikter dessa 
mammor gav mig lät jag min C-uppsats handla om föräldrars möte: Ett antal föräldrar fick 
mötas i en fokusgrupp för att samtala om sina barns liv i skolan. Att jag nu åter låter föräldrar 
komma till tals i min D-uppsats är alltså inte någon slump utan följer den stig dessa tre 
mammor trampade upp för mig den där kvällen i mitt rum när jag bara lyssnade. 
 
Jag vill tacka de rektorer som låtit mig ta del av sina skolors åtgärdsprogram. 
 
Stort tack riktas till de intervjupersoner som delat med sig så generöst av sina erfarenheter. 
 
Ett varmt tack riktas till min handledare, Peg Lindstrand, som uppmuntrat och inspirerat mig 
att läsa, skriva och inte minst tänka!   
 
 
 
Sollentuna, december 2004 
 
Gunilla Angerbjörn-Ahlbäck 
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1. Introduktion 
 
 
 
De elever som har svårigheter när de ska läsa och skriva har det besvärligt i skolan. Att läsa 
och skriva tillhör skolans kärnverksamhet och därför blir det extra tungt att misslyckas med 
detta. För att hantera situationen har skolorna många möten med dessa elever och deras 
föräldrar i hopp om att kunna åtgärda de problem som uppstått. 
 
För att mötena mellan skola och föräldrar ska vara meningsfulla krävs det att 
kommunikationen mellan skolans personal och eleverna och deras föräldrar fungerar. Det 
krävs att kommunikationen är förståelseinriktad. Alla måste vilja förstå varandra. 
 
Skolan har ett demokratiskt uppdrag. Föräldrars samverkan med skolan och barnens 
utveckling till demokratiska samhällsmedborgare är sammantvinnade i både skollag och 
läroplan, där den ena inte beskrivs utan den andra. Hur ska då ungdomarna få detta 
demokratiska sinnelag? Linde (2000) beskriver en genomsyrande demokratisk kultur i skolan 
som ska påverka de unga: 
 

”Demokrati som en genomsyrande kultur innebär för skolans del att det inte är undervisningen 
om demokrati som är viktig, utan det är tillämpningen och en demokratisk kultur i skolans 
vardag som är viktig” (Linde, 2000, s 45). 

 
För att förtydliga det demokratiska uppdraget har läroplanen en så kallad värdegrund som 
visar vilka värden hela skolan ska vila på. Skolans värdegrund har till uppgift att framhäva de 
värderingar som ska gälla i skolan (Hedin & Lahdenperä, 2003). Skolan vilar på en 
demokratisk grund. Skola och demokrati förutsätter varandra eftersom medbestämmande 
förutsätter kunskap. Värdegrunden är inte något man kan lära in som en formel utan den 
måste ”levandegöras, artikuleras, diskuteras, praktiseras, gestaltas, ifrågasättas, utvecklas 
och omprövas i skolan och i samhället” (ibid, s 55). 
 
Det demokratiska uppdraget, så som Skolverket beskriver det år 2000, ger förskolor och 
skolor i uppdrag att utveckla barns och ungdomars demokratiska kompetens. Det innebär att 
både ge kunskap om demokratins innehåll och form. Samtidigt undergrävs elevernas 
demokratiska kompetens av de odemokratiska strukturer som finns i skolan och leder till att 
elever saknar verkligt inflytande (Skolverket, 2000). Ett sätt att stärka elevernas inflytande 
kan vara sådana samtal där alla har en möjlighet att delta. Om man i skolor och förskolor 
arbetar för att stärka relationerna och använda sig av samtal där alla har möjlighet att delta, 
anses detta vara ett sätt att utveckla de ungas demokratiska kompetens. För att lyckas med 
detta måste man se och ta ansvar för de informella strukturerna: hur relationer och möten 
fungerar och påverkar hela verksamheten och därmed i sista hand de unga. 
 
Var kommer då föräldrarna in när det gäller uppfostran av de unga till demokratiska 
medborgare? Skolverket (2000) menar att många skolor har haft svårigheter med den dialog 
om barnens uppfostran och lärande som skolan borde bjuda in föräldrar till. Många föräldrar 
tycker att de har för lite att säga till om i skolan och hälften av dem har aldrig försökt förändra 
något. Personalen måste klargöra vem som har ansvar för vad i dialog med föräldrar, menar 
Skolverket. Föräldrar måste få veta vad skolan gör för deras barn och bjudas in till samtal för 
att påverka sina barns skolgång. 
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Samtalet ses av Skolverket som demokratins bärande element: ”Inom modernare 
demokratiforskning har en demokratisyn utvecklats som just sätter kommunikationen, 
samtalet i centrum” (Skolverket, 2000, s 15).  Skolverket stöder sig här på Habermas. Genom 
samtal kan parterna förstå både sina egna och de andras synpunkter. Poängen är att skälen 
bakom en uppfattning synliggörs, så att den som lyssnar kan förstå. Man måste inte 
nödvändigt komma överens. Samtal ses som bra om de upplevs som viktiga och 
förtroendefulla av både vuxna, barn och ungdomar. Förutsättningar för samtal och möten 
påverkas av hur relationerna i organisationen fungerar.  ”Där de vuxna tar initiativet till goda 
samtal ökar barnens och ungdomarnas möjligheter att erövra värdegrunden” (ibid, s 5). 
Samtidigt betonas det att samtal tar tid. Trots detta är samtal ett av de främsta medlen att 
stärka arbetet med värdegrunden, menar Skolverket. 
 
Kärnan i Habermas (1996) teori är demokratisk. Han ger röst åt andra och visar på former för 
möten där allas röster hörs, där kommunikationen fungerar. Den metod som jag har valt för 
min uppsats, narrativ metod, innebär också att röst ges till den som berättar. Föräldrarnas 
upplevelser av sina möten med skolan har strukturerats i form av berättelser. Vilka bilder av 
skolan tonar fram om föräldrar blir lyssnade till med förståelseinriktning, så som Habermas 
formulerar ett av villkoren för kommunikativt handlande?  
 
 
1:1 Syfte 
 
 
Syftet med denna föreliggande studie är att belysa och beskriva föräldrars upplevelser och 
erfarenheter av mötet med skolan. Genom att anta ett föräldraperspektiv ville jag försöka få en 
bredare och djupare bild av dessa möten. Jag kan också få kunskap om min egen roll som 
lärare genom perspektivbytet. Utgångspunkten är de behov elever med läs– och 
skrivsvårigheter har. Elevernas och deras föräldrars möten med skolan blir särskilt viktiga 
eftersom svårigheterna inte kan hanteras av vare sig skolan eller familjen var för sig, utan här 
krävs samverkan för att barnen och ungdomarna ska lyckas med sitt läsande och skrivande.  
 
Följande frågeställningar ligger till grund för min studie: 

Hur möter skolan sina elever och deras föräldrar?  

Spelar dessa möten någon roll för elevernas utveckling? 

Kan Habermas teori om Kommunikativt handlande vara till hjälp för skolan i sitt möte med 
elever i svårigheter och deras föräldrar?  
 
 
1:2 Avgränsning 
 
 
Det är föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter som får komma till tals i denna 
uppsats. Lärare och andra som verkar inom skolan skulle kanske ge andra bilder, men de är 
inte i fokus i denna text. Inte heller elevernas röster hörs annat än indirekt genom sina 
föräldrar. Det är fyra mammor som intervjuas. Pappornas röster finns inte med annat än 
indirekt. Pappor eller andra mammor kan ha givit andra bilder och berättelser. 
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2. Bakgrund 
 
 
 
Här presenteras hur synen på samverkan skola – föräldrar har utvecklats, hur skolan har sett 
på föräldrars roll i skolan och hur denna roll har förändrats sedan folkskolans start vid mitten 
av 1800-talet. Här visas också hur styrdokument formuleras i dag när det gäller föräldrar i 
skolan. Studier som är relevanta för samarbetet mellan hem och skola och om familjens 
betydelse för barn med läs– och skrivsvårigheter kommer att redogöras för, studier om 
åtgärdsprogram och till sist studier om samtal.  
 
 
2:1 Skolans syn på elevernas föräldrar 
 
 
Hur sågs föräldrarollen när folkskolan startade? Redan från folkskolans start diskuterade 
lärarna samarbete med hemmen när det gällde undervisning. Samarbetet gällde då information 
och det skedde utifrån samhällets och skolans behov (Johansson & Wahlberg Orving, 1993). 
Skolan diskuterade problem med långa resvägar för en del elever och föräldrar ansågs vara 
okunniga. Det är tydligt att föräldrar har engagerat sig när det gäller barnens skolgång: 
Helldin har gjort en studie där han tittade på den äldre Hjälpskolans etableringsperiod i 
Sverige mellan åren 1910 och 1930. Han studerade tidskriften Hjälpskolans texter. ”Det är väl 
dokumenterat i flera av de första texterna att motståndet från föräldrar till barn som 
placerats i hjälpskolan varit starkt” (Helldin, 1997, s 36). 
 
När det gäller barn som har inlärningssvårigheter blir samarbetet särskilt viktigt. Detta slogs 
fast av Skolkommissionen 1946: Förtroendet mellan hem och skola ansågs mycket viktigt när 
det gällde barn med läs– och skrivsvårigheter. Det var skolan som ansågs ha ansvaret för detta 
samarbete (Johansson & Wahlberg Orving, 1993). 
 
Hur utvecklades skolan under sent 1900-tal när det gäller synen på demokrati och föräldrars 
roll i skolan? I Maktutredningen, SOU (1990:44) sågs inte demokrati som liktydigt med 
flertalsstyre och kollektiva beslutsprocesser. Demokrati förutsätter en balans mellan den 
enskildes rättigheter och plikter och kollektivets rättigheter och plikter. Den enskilda skolan 
kan ses ur två perspektiv: ”public good” eller ”private good”. I Maktutredningen skedde det 
en förskjutning till ”private good” (Englund, 2003, s 55). I detta perspektiv sågs skolan som 
en familjeangelägenhet. Det innebar större möjligheter för familjer att välja den skola som har 
”rätt” värderingssystem. Från 1990-talet hade antalet friskolor ökat och därmed hade 
föräldrarna fått mer att säga till om. Demokratifrågor hade kommit att handla om inflytande i 
skolans värld (ibid). Kommissionen med fokus på skolans inre arbete (SOU 1997:121) kan 
ses som en uppföljare till Maktutredningen. Den gav ökat inflytande till elever och föräldrar. 
Det innebär att det hade skett en förskjutning till ”den lilla demokratin”. Därmed utmanas 
synen på skolan som mötesplats för barn från olika kulturer och olika sociala grupper. Detta 
hade skett på föräldrarättens grund (ibid, s 60). 
 
Hur tänker skolan kring elevernas föräldrar idag? Styrdokument anger vad som ska gälla, hur 
skolan ska vara för elever och föräldrar. Vad säger de styrdokument som gäller idag om 
föräldrars roll i skolan? I FN: s barnkonvention artikel 18 (1994) sas:  
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”Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets 
uppfostran och utveckling. Barnens bästa skall för dem komma i främsta rummet” 
(Hammarberg, 1994, s 49). 

 
Här slogs det fast att det är föräldrar som har huvudansvaret för barnens uppfostran. Sverige 
hade medverkat till Salamancadeklarationen som antogs år 1994. Där uppmanades regeringar 
att  
 

”... uppmuntra och underlätta medverkan från föräldrarnas, lokalsamhällets och 
handlikappsorganisationernas sida i planering och beslutsfattande i samband med 
uppbyggnaden av utbildningsutbudet för barn och vuxna med särskilda behov” (SOU 1997: 
108, s 458). 

 
Föräldrars medverkan i skolan skulle underlättas för föräldrarna. I skollagen slås det fast att 
skolan ska samarbeta med hemmen och det är fostran till ansvariga samhällsmedborgare 
samarbetet gäller. Skolverket (2000) hänvisar till skollagen: 
 

”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” 
(Skolverket, 2000, s 18). 

 
Läroplanen som gäller idag betonar att skolan ska samarbeta med hemmen och det är i fostran 
av barnen till ansvarsfulla medborgare denna samverkan främst ska ske: 
 

”Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen befrämja 
elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolans arbete 
måste därför ske i samarbete med hemmen. Läraren ska samarbeta med och fortlöpande 
informera föräldrarna om elevernas skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling” (LPO, 1994, 
s 16). 

 
Lärarna ska samarbeta med och informera hemmen om elevernas resultat i skolan, deras 
kunskapsutveckling och trivsel. Samtliga läroplaner slår fast att verksamheterna ”vilar på 
demokratins grund” (Skolverket, 2000, s 18).  
 
Samtal - demokrati- och föräldrarnas aktiva medverkan är sammantvinnade där det ena inte 
kan tänkas utan det andra. Hur fungerar detta samarbete mellan hem och skola i verkligheten? 
Tre studier beskriver hur det ser ut, och två studier visar hur man skulle kunna göra för att 
stärka detta samarbete: 
 
 
2:2 Studier av samarbete skola och föräldrar 
 
 
Här presenteras tre studier om samarbete mellan skola och hem, “Ungdomarna, skolan och 
livet” och “Föräldrars möte med skolan” samt “Att vara förälder till barn med läs– och 
skrivsvårigheter. Samtal i fokusgrupp”. 
 
I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, ”Ungdomars livsprojekt och skolan som arena” som 
beskrivs i boken ”Ungdomarna, skolan och livet” (B. E. Andersson, red. 2002), en antologi i 
vilken ungdomstiden och ungdomars olika livsprojekt undersöktes ur olika perspektiv, skriver 
Jonsson (2002) som där antar ett sociologiskt perspektiv att ”... förbluffande lite forskning 
gjorts som direkt visar föräldrarnas värderingar/förväntningar på deras barns skolgång” 
(Johnsson, 2002, s 146). Vilken betydelse har föräldrarnas uppfattningar för hur barnen 
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upplever skolan och för den anda som utvecklas i skolan? Det vet man mycket lite om, menar 
Jonsson. 
 
Den del av Jonssons (2002) studie som beskriver föräldrarnas åsikter om skolan, visade att 
föräldrar först och främst vill att det egna barnet ska ha det bra. För att kunna hjälpa sina barn 
och ta ansvar för dem vill föräldrar vidare få betydligt mer information om både undervisning 
och miljö. I allmänhet har föräldrar förtroende för skolan men det finns många som är mycket 
kritiska och ställer krav. Föräldrar vill samverka med skolan - men det saknas former för 
samverkan. ”Mycket tyder på att det finns en osynlig gräns mellan hemmets och skolans 
ansvar. För att utveckla former för samverkan är det nödvändigt att göra denna gräns tydlig” 
(ibid, s 148). Hur ser det område ut som ligger mellan dessa gränser? Där finns det 
gemensamma ansvaret för barnen och ungdomarna som skola och föräldrar ska dela. Där 
finns grunden för samverkan. 
 
I Jonssons (2002) studie fick lärare en enkät där de bland annat fick frågor som rörde 
samverkan. Jonsson konstaterar att lärarna knappast nämner föräldrarna trots att skolan ska 
samverka med föräldrar enligt läroplanen. Jonsson skriver:  
 

”Lärarna ser inte heller föräldrarna, åtminstone inte som möjliga samarbetspartners i det 
gemensamma ansvaret att utbilda och fostra ungdomarna. De få spontana kommentarerna om 
föräldrar som framkommer är helt igenom uppfodrande eller kritiska”.---” Det är föräldrarnas 
ansvar om ungdomarna krånglar i skolan. Alltså inte skolans” (ibid, s 169). 

 
En annan studie, ”Föräldrars möte med skolan” (I. Andersson, 2003), har fokuserat på 
föräldrars möte med skolan. I. Andersson hade intervjuat 40 föräldrar till barn i 12-års ålder. 
Av dem beskrev 18 föräldrar positiva möten med skolan och 22 av dem hade negativa 
upplevelser av sina möten med skolan. Gruppen föräldrar som hade negativa erfarenheter 
delades in i tre kategorier efter hur föräldrarna beskrev sina barns svårigheter: en grupp med 
barn som hade inlärningssvårigheter, en grupp med barn som hade sociala svårigheter och en 
grupp med barn som varit mobbade. Det fanns många föräldrar som hade goda relationer med 
skolan men här beskrivs resultatet för den grupp av föräldrar vars barn hade 
inlärningssvårigheter (I. Andersson, 2003). I. Andersson visade hur barn med 
inlärningssvårigheter hade haft mycket svårt att lära sig läsa och skriva och de kände sig 
misslyckade för att de inte lyckades med något som är så viktigt i skolan. Föräldrarna beskrev 
barnen som snälla, tysta, anpassade och omtyckta. Läxor var ett stort problem för dem alla. 
Barnen fick så småningom diagnoser i dyslexi eller läs– och skrivsvårigheter. Alla föräldrar i 
denna grupp tyckte att deras barn fått otillräckligt stöd av skolan. Skolan gav empati och 
lovade men ingenting hände. Föräldrar upplevde att de fått kämpa sig till hjälpen:  
 

”De har kämpat för att få sina barn utredda, de har kämpat för att få information från lärarna 
om barnens svårigheter och starka sidor och de har kämpat för att få specialpedagogiskt stöd 
till barnen i klassen. Den här kampen har gett mycket lite utdelning. Barnen har fått vänta länge 
på utredningar och de flesta barn har fått oerhört lite stöd i förhållande till sina behov” (I. 
Andersson, 2003, s 57). 

 
Två pågående studier där föräldrar involveras är: “Tandem Project. Parents and Children 
Working Together” (McDougall, Krascum & Evans, 2000) och ”The Home School 
Knowledge Exchange Projekt Team” (Hughes, 2003). Dessa visar hur man försöker utveckla 
samverkan mellan skola och föräldrar. 
 
Utgångspunkten för “Tandemprojektet” är att barns kunskaper och förmågor varierar mycket 
vid skolstarten. Det finns därför behov av att förse föräldrar med effektiva metoder för att 
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förbereda barnen för den formella utbildningen samt att stödja föräldrar från missgynnade 
områden med ett bättre stöd så de kan hjälpa sina barn. Forskning visar att man hjälper barnen 
om man hjälper deras föräldrar: “Children also benefit greatly if their parents provide direct 
instruction about reading - related skills”. (McDougall et al., 2000, s 2). Föräldrar som har 
dålig utbildning själva eller som brister i självförtroende när det gäller att hjälpa sina barn är 
exempel på förhållanden som påverkar möjligheterna att hjälpa barnen. I projektet fick 
föräldrar träffa forskare och lära sig hur man leker enkla lekar som utvecklar barnens 
språkliga medvetenhet. Programmet pågick under sex veckor och under den tiden fick 
föräldrarna träffa forskarna många gånger så de kunde ställa frågor. Projektet är ännu i ett 
tidigt skede, men starten är positiv: “… the initial results have been most encouraging” (ibid, 
s 5).  Föräldrar var mycket positiva över insatsen och de kände att de verkligen kunde bidra 
till sina barns utveckling.  
 
Ett annat projekt, “The Home School Knowledge Exchange Project Team” (Hughes, 2003) är 
också ett pågående projekt. En skola i Wales jämförs med en skola i England. Orsaken att jag 
tar upp detta projekt är att det representerar ett annat perspektiv när det gäller synen på 
föräldrar. Utgångspunkten är: 
 

“The model of parent-child relations and of family values embedded in the parental involvment 
movement may well operate as a form of cultural imperialism, devaluing the practices and 
values of families who may already be somewhat marginalised” (Hughes, 2003, s 7). 

 
I stället för att förändra det som görs hemma försöker man att bygga på det som föräldrarna 
redan gör. När föräldrar tillfrågades vad de önskade av skolan så sa de att de ville veta mer 
om den läroplan som barnen undervisades efter. Det var också ett starkt önskemål om att få 
veta mer om hur man lär barn att läsa och skriva. 
 
Lärarna i Home-School-projektet gjorde en video där en klass undervisades och både grupper 
av barn och enskilda individer fick instruktioner. Videon gavs till föräldrarna. Lärarna skrev 
också en bok: “Helping your child to write at home”, som föräldrarna fick. Forskarna 
kommenterar i diskussionen: ”It is likely that teachers see school- to- home activities as 
beeing more useful…” (ibid, s 13).  Lärarna var osäkra på vad de skulle kunna lära av 
föräldrarna. Det enda exemplet på vad hemmen kunde bidra med var en skokartong som 
barnen skulle ta med och fylla med sommarminnen. Dessa användes sedan under året till olika 
aktiviteter. I detta projekt tyckte föräldrarna att undervisning om läroplan och 
undervisningsmetoder hjälpte dem, så den delen av projektet tycks ha fungerat.  
 
I min C-uppsats på Lärarhögskolan (Angerbjörn-Ahlbäck & Johansson, 1999) samlades ett 
antal föräldrar till en fokusgrupp för att samtala kring några frågor som berör samverkan 
mellan hem och skola sett ur föräldraperspektiv. Det var två grupper av föräldrar från två 
kommuner som talades vid i olika fokusgrupper. Föräldrarnas barn gick i fjärde till nionde 
skolåret. Det var föräldrar från sammanlagt sju familjer som talade med varandra. Vår första 
fråga lydde: “Berätta om en vanlig eftermiddag”. Här kom den tunga frågan om läxor. Precis 
som i I. Anderssons (2003) studie hade barn med läs– och skrivsvårigheter (och deras 
föräldrar!) det tungt med läxor. “På mellanstadiet hade vi bra på proven”, sa en förälder och 
skrattade när hon hörde vad hon sa, men la till att “det var ju så det var”.  Eller: “Vi kunde 
inte tyda vad läxan var. Tyvärr inte sonen heller”.  På en fråga hur de gjorde då svarade 
föräldern: “Vi faxar och kopierar ständigt hemma”.  En förälder beskrev vad många kände 
igen sig i:  
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“Jag hinner aldrig läsa något själv. Och så säger de på föräldramöten att det är viktigt att man 
läser för sina barn. Jag orkar inte. Jag vill att sonen ska ha läxor. Jag vill ha insikt i vad han 
håller på med. Men kan man inte minska antalet glosor till exempel? Jag tycker inte att skolan 
ska ta över läxläsningen helt. Barn behöver anpassande läxor” (Angerbjörn-Ahlbäck & 
Johansson, 1999 s 15). 

 
Den andra frågan var “Hur ser er samverkan med skolan ut idag”. I samverkan kring de 
svårigheter barn, skola och föräldrar har, beskrev föräldrarna hur man letat efter vems fel det 
var, eller konflikter mellan olika personalgrupper på skolan. Några föräldrar visade förtvivlan 
när de berättade: “Jag känner ansvar för vad sonen gör i skolan fast jag är hemma då. Ska 
jag komma på lösningar på hur de kan göra i skolan?” (ibid, s 16). Föräldrar beskrev sin 
situation som den ensamme, kämpande och oförstådde. Dialogen med skolan hade inskränkt 
sig till ett minimum: “Vi är som tigrar för våra barn”.  Enligt föräldrar såg inte skolan 
barnens behov. När skolan inte tog sitt ansvar för barnens läsinlärning kände föräldrarna att 
det var de som måste göra det. Föräldrarna ville ha en språklig utredning för att få större 
kunskap om barnens svårigheter medan skolan i en del fall inte tyckte att det behövdes. I de 
fall där föräldrarna lät testa sina barn privat, eller efter hot om att göra detta, kom samarbetet 
med skolan att präglas av djup misstillit från föräldrarna sida. När föräldrarna lämnade 
diagnosen på den lärares bord som hade hävdat att det inte var fråga om dyslexi, var 
utgångspunkten för samverkan inte den bästa.  
 
Tredje frågan som föräldrarna resonerade kring var: “Hur skulle skolan kunna möta ditt barns 
behov”. På den här frågan fick vi många svar. Föräldrarna hade synpunkter på frågan om 
språklig utredning, skolans arbetsmetoder, barnens självkänsla, kompetensutveckling, rektors 
och politikers ansvar. 
 
Läs– och skrivsvårigheter förde med sig olika sekundära problem under utbildningens gång. 
Dels fick barnen svårigheter med alla ämnen där man läser och skriver mycket, till exempel 
historia. Dels blev studier i andra språk svåra, och dessutom kunde även andra saker bli svåra 
att lära sig, som till exempel multiplikationstabellen. Det blev svårt att hinna skriva prov 
eftersom barnen läste så långsamt. Föräldrarna ville att skolan skulle ha rutiner för att ta hand 
om detta på ett professionellt sätt. Att alla lärare alltid läste frågorna på ett prov högt, var ett 
exempel på detta. För att barn skulle fungera krävdes det att lärarna såg som sin uppgift att 
hjälpa alla barn och det förutsatte också att lärarna hade kunskaper om läs– och 
skrivsvårigheter.  Från hemmets horisont kunde det se ut så här: “Sonen har problem med 
uttalet av ord på främmande språk. Han har svårt att uttala städer i geografin, till exempel, 
eller vissa ord, som cellulosa. Då blir själva läxan ännu svårare. Han har svårt att höra 
svåra ord” (ibid, s 17).  
 
Hur påverkade svårigheterna barnens självbild? Föräldrarna ser naturligtvis hela människan 
när de möter sina barn. De betonade hur viktigt det var att barnen fick en positiv självbild och 
såg deras sociala liv som mycket viktiga. De flesta av dessa barn var socialt aktiva och hade 
en tydlig roll bland sina kamrater, men inte alla. Problem med mobbning fanns också. Några 
röster från dessa föräldrar: “Barn är så olika! Problemen ser så olika ut”. “Få bort stämpeln 
att skämmas”.  ”De är så kantstötta de här ungarna”. ”Lyssna mer på barnen! Även små 
barn är värda att lyssna på”. ”Läraren måste ge signaler. Det är viktigt att använda 
utvecklingssamtalen”.  “Jag får bara tacka Gud att rektor anställde en specialpedagog och 
inte köpte extramaterial när hon fick extrapengar” (ibid, s 18).  
 
Det var lärarnas ansvar som var det allra viktigaste både när det gällde att lyssna på barnen, 
välja pedagogiska metoder som gynnar dessa barn och att lyssna på föräldrarna. I skolan hade 
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rektor ett stort ansvar för att skapa en miljö som var anpassad till barnen, att se till att det 
fanns specialpedagoger, och att fortbilda sin personal. “Det finns en stor okunskap i skolan 
om dyslexi. Detta gjorde mig chockad. Kunskap om dyslexi borde vara en naturlig del av 
utbildningen på Lärarhögskolan” (ibid, s 19). 
 
Föräldrar var väl medvetna om att läroplanen styr skolans verksamhet och de önskade att 
målen i svenska också skulle gälla barn med läs– och skrivsvårigheter. “Det är viktigt att 
någon kämpar för godkändnivån i svenska. Skriva måste man göra i livet, och läsa, som 
arbetsmarknaden ser ut idag” (ibid s 19). 
Den sista frågan var: ”Hur kan föräldrar stödja varandra”. Föräldrar tyckte att det var ett stöd 
att komma samman i en sådan här grupp. Det var skönt att känna att man inte var så ensam 
om sina problem. Det fanns också en mängd saker som de kunde lära av varandra och det var 
lättare att förändra saker om man gick samman. Den andra gången vi mötte dessa föräldrar 
var de fullastade med böcker, tidskrifter och annan information om FMLS, Dyslexiförbundet 
och de diskuterade hur man når ut i samhället. 
 
Men varför är det så viktigt att involvera föräldrar? Spelar det någon roll för barnen och 
ungdomarna om deras föräldrar deltar i deras studier? Vad vet man om detta? 
 
 
2:3 Familjens betydelse för barn med en läs– och skrivproblematik 
 
 
Familjens betydelse för barn som har läs– och skrivsvårigheter är ett område som har 
undersökts. I den amerikanska rapporten “Preventing reading difficulties in young children” 
har fokuserats på rättigheter och behov hos barn som ska lära sig läsa (Snow, 1998). 
Inriktningen har varit på det som kan förebyggas. Den forskning som redovisas är sådan som 
en majoritet av forskare i USA är överens om. 
 
Det finns många sätt att definiera läs– och skrivsvårigheter och därför behövs kunskap om de 
perspektiv olika forskare har vars forskning som läses. Hur definieras läs– och 
skrivsvårigheter i Snows rapport? Det kan vara av intresse att redogöra för med tanke på att 
här har många forskare enats om definitionen. Enligt rapporten var barn som var i riskzonen 
för att få lässvårigheter fattiga barn, icke-vita barn och barn som inte var födda i landet 
(Snow, 1998). För att studera, identifiera och behandla lässvårigheter har man i tidigare 
forskning skilt mellan dyslexi och andra former av lässvårigheter men senare forskning ger 
inte stöd för en sådan uppdelning: “In recent research, strong challenges to the traditional 
categorical model have been raised” (ibid, p 91). Man kan inte finna några kvalitativa 
skillnader mellan barn som påstås ha dyslexi och andra svaga läsare. Genetisk påverkan finns 
hos båda dessa kategorier till exempel. En majoritet av forskare anser att man inte kan dela 
upp lässvårigheter i olika kategorier. Gränsen mellan vad som anses vara normalt och inte är 
godtycklig och man får fler eller färre barn med lässvårigheter beroende på var man drar 
gränsen. När man testar ett barn kan dessutom resultatet variera från den ena gången till den 
andra. Därför definierar Snow lässvårigheter som:”In terms of dimensional model we have 
defined reading difficulties as the lower tail of a normal distribution of reading ability in the 
population” (Snow, 1998, p 93). 
 
Är diagnos lösning på svårigheter att lära sig läsa och skriva? Problemet med att diagnostisera 
dyslexi hänger bland annat samman med svårigheter att mäta läsning eller lässvårigheter. 
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Motivationen spelar till exempel stor roll för den som ska lära sig läsa och hur mäter man 
den? (Domincovic´, 1996). 
 
Høien och Lundberg (2001) påpekar att använda termen dyslexi ”... kan lätt ge intryck av att 
precision och insikt är större än vad som faktiskt är fallet” (ibid, s 10). Därför är det viktigt 
att man diskuterar vad begreppet innehåller, menar de. Høien och Lundberg ser avkodning vid 
läsning och stavning som ”de stora snubbelstenarna” för dyslektiker (ibid, s 146).  De menar 
att fler och fler forskare betraktar inlärning som en process där elever och lärare står i ett 
kommunikativt förhållande till varandra och relationen präglas av respekt, ömsesidighet och 
horisontalitet. Men ofta får barnet i stället en diagnos som bara blir en etikett som inte ger 
pedagogerna den vägledning de behöver för sina insatser. Høien och Lundberg påpekar i 
förordet att ”genuin inlärning först och främst kommer till stånd i det respektfulla mötet 
mellan människor” (Høien & Lundberg, 2001). Eftersom varje individ är unik måste 
pedagogerna vara flexibla och insiktsfulla, menar de. 
 
Det är inte en diagnos som gör ett barn till läsare, utan ”... man kan bara lära sig läsa genom 
att läsa mycket” (Lundberg, 1985, s 125). Skrivfärdighet erövrar man genom att öva mycket. 
Høien och Lundberg (2001) anser att många dyslektiker får för lite skrivträning. Det är vanligt 
att de har svårt att skriva en läslig handstil. ”Att ge upp skrivandet kan i värsta fall innebära 
att man på sätt och vis också ger upp tänkandet”, skriver de, och därför borde pedagoger 
ägna uppgiften uppmärksamhet (ibid, s 121). 
 
I sådana fall där föräldrar hade låtit testa sitt barn utanför skolan och kom till skolan med en 
dyslexidiagnos kunde de bli besvikna när problemet inte löstes med detta (Angerbjörn-
Ahlbäck & Johansson, C-uppsats, 1999). I processen att lära en ung människa att läsa och 
skriva är både föräldrar och lärare viktiga och det underlättar om de samarbetar. Det är viktigt 
att både föräldrar och lärare upplever sig som viktiga personer för dem som ska lära sig läsa. 
Att vända sig till utomstående experter kan medföra att den egna betydelsen kommer i 
skymundan. ”Jag ser en stor risk i att föräldrar och även lärare tappar tron på sin förmåga 
att vara ytterst viktiga personer i unga människors liv” (Lindstrand, 1998, s 81). Hon skriver 
också: ” Det hjälper inte att vänta på en utredning eller diagnos. Satsa i stället på att vara 
denna viktiga vuxna ” (ibid, s 81). Høien och Lundberg betonar kontakten mellan barnen och 
de som ska hjälpa dem: ”Den mänskliga kontakten är av avgörande betydelse för att 
övervinna läs– och skrivsvårigheter” (Høien & Lundberg, 2001, s 310). 
 
Sammanfattat innebär detta: En diagnos kan alltså bli en etikett som inte ger den pedagogiska 
vägledning som pedagogerna behövde. Läsförmåga erövras genom att läsa och skrivförmåga 
genom att skriva mycket. Motivationen spelar stor roll för den som ska lära sig läsa och 
relationen mellan den unge och de vuxna runt omkring honom är avgörande för den som ska 
övervinna sina lässvårigheter. Samverkan mellan viktiga vuxna runt omkring barnet är 
betydelsefull. 
 
Hur kan det komma sig att vissa barn har fått dessa svårigheter? Snows (1998) rapport visar 
att faktorer som riskerar leda till lässvårigheter finns på många nivåer: när det gäller barnet 
som individ: dess fysiska kondition, exempelvis hörselproblem, på samhällsnivå: 
socioekonomiska faktorer, faktorer som rör bostadsområdet, och inte minst skolan. Jag 
inriktar mig här på den betydelse som familjen har för barnet, som Snow beskriver, eftersom 
det är det fokus jag valt för denna studie.  
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I vilka familjer finns risker att barnen får lässvårigheter? Resultatet som Snow (1998) lägger 
fram visar att det finns riskfaktorer när det gäller sannolikheten att barn ska få lässvårigheter. 
Det gäller barn från fattiga familjer, familjer där det finns läsproblem – vare sig det handlar 
om arv eller miljö, syskon eller föräldrar. Annat hemspråk, dialekt, språklig hemmiljö kan 
också påverka barnet. “Those prospective studies clearly show that parents reading 
disabilities predict higher than normal rate of reading disabilities in their children (31 to 62 
percent versus 5 to 10 percent)” (Snow, 1998, p 120).  
 
Om föräldrar har läs– och skrivsvårigheter är sannolikheten högre att också barnet får det. 
Men det behöver inte bero på genetiska faktorer för man ärver också ett förhållningssätt till att 
läsa. Vilken betydelse har hemmet som språklig miljö?  
 
Finns det något vuxna kan göra för att barn inte ska få lässvårigheter? Snow (1998) visar att 
det är stor skillnad mellan i vilken grad familjer utgör en stödjande miljö för barns 
läsutveckling.  Snow refererar till Hess och Holloway som identifierade fem områden inom 
vilka familjer kan påverka barnens läsutveckling (Snow, 1998, p 121). Föräldrar kan påverka 
barnens läsutveckling. Genom att: 

1. läsa själva och uppmuntra barnen att läsa kan föräldrar visa värdet i att läsa. 

2. uttrycka förväntningar på barnens prestationer, genom att visa hur man gör, genom att ge 
gensvar på barnens läsförsök och läsintresse kan föräldrar skapa tryck för att barnen ska 
uppnå något. 

3. se till att det finns böcker och materiel för att skriva tillgängligt för barnen. 

4. läsa för små barn och lyssna på när skolbarn läser kan de hjälpa barnen när det behövs.   

5. skapa tillfällen för verbal interaktion: “A lower quantity of verbal interaktion constitutes a 
risk factor primarily in that it relates closley to lowered child vocabulary scores…” (ibid, p 
122). Om barn och vuxna samtalar mycket och ofta påverkar det barnens ordförråd vilket i sin 
tur påverkar läsförståelsen och detta i sin tur påverkar lusten att läsa. 

 
Vuxna som lever nära barn kan påverka barnens erfarenhet av läsning. “There is increasing 
evidence that parental beliefs and attitudes regarding literacy and reading in particular 
influence children ´s literacy development” (ibid, p 138). Föräldrars värderingar, attityder, 
och förväntningar tycks ha en varaktig effekt på barns inställning till att lära sig läsa. Några 
forskare har funnit att föräldrar som ser läsning som en källa till nöje får barn med en mer 
positiv inställning till läsning. Andra studier påpekar att barn som betraktar läsning som 
irrelevant utanför skolan är mindre motiverade att använda sin tid till att läsa eller anstränga 
sig att lära sig läsa.  
 
Föräldrars beteende spelar roll för hur barnens läsutveckling kommer att bli. De vanliga 
“frågorna och svaren” mellan barn och föräldrar är viktiga. “The frequency and manner of 
responding to children’s questions is therefore an important parental influence on early 
reading ability” (Snow, 1998, p 139).  
 
Barn påverkar föräldrar när det gäller hur de beter sig mot dem och föräldrar påverkar barnen 
när det gäller lärandet. Aspekter av läskunnigheten som påverkas av familjen och hemmiljön 
är bokstavsmedvetenhet, kunskap om begrepp, kunskap om berättarstruktur, ordförråd och 
diskussionsmönster. Föräldrar som tror att barnen är intresserade av att läsa är mer troliga att 
ge barnen erfarenhet av tryckt text än föräldrar som inte tror det. En miljö som är rik på text: 
ord på kylen, brev, inköpslistor, böcker, komihåglistor har visat sig ha samband med språklig 
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medvetenhet. Låtsasläsning, försök att identifiera bokstäver på T-shirts och flingpaket, lek 
med pedagogiska leksaker beskriver föräldrar som viktiga när barnen lär sig läsa, påpekar 
Snow (1998). 
 
Barn lär från sina föräldrar hur man kan använda läskunnigheten för problemlösning. Glädje 
och engagemang är något som hjälper barnen att bli läsare. Aktiviteter som högläsning av en 
bok skapar positiva känslor inför läsning.  Barn till föräldrar som betraktade läsning som ett 
nöje, uppmuntrade till frågor om berättelsen och humor under läsningen fick barn som var 
mer positiva till läsning. Måltidskonversation ger tillfällen för barnen att lära sig om 
berättelser när alla i familjen berättar om vad de har varit med om under dagen. Sådana samtal 
är värdefulla för barns kunskap om språk och kommunikation. 
 
Undervisa föräldrar så de kan lära sina barn kan vara en metod för att hjälpa barn att lära sig 
läsa. Hjälper det barnen om lärarna lär föräldrarna hur de kan stimulera sina barn språkligt? 
Snow beskriver ett antal program som vill lära föräldrar hur de ska hjälpa barnen i sin 
läsutveckling som: “Teaching parents to teach children”. Tanken är att om man hjälper 
föräldrarna att mer effektivt hjälpa sina barn så kommer detta barnen till godo. Det gäller 
oftast små barn, eftersom det är när barnen är små som man kan förebygga att lässvårigheter 
uppstår. Oftast är det en föräldrautbildare som kommer hem till familjen enligt ett schema. 
Exempel: “Home Instruction Program for Preschool Youngsters” (ibid, p 144). Ett annat 
träningsprogram försöker ändra rollerna mellan barn och vuxna: I dialogisk läsning hjälper 
den vuxne barnet att bli den som berättar historien. Andra program tränar vuxna att förmå 
barnet att säga något om boken, berömmer det, utvidgar barnets svar genom att upprepa 
barnets svar, lägga till något och sist försäkrar sig om att barnet lärde sig något av 
utvidgningen. Det finns en stor mängd sådana program och många saknar utvärdering. 
 
Har det gjorts några sådana studier i Sverige? Svensson (1998) beskriver ett projekt som 
syftade till att visa föräldrar hur de bättre skulle kunna stimulera sina barn i deras 
språkutveckling. Projektet hette “BokNallen” och genomfördes i Markaryds kommun. Man 
anställde en person som fick i uppgift att informera föräldrar om hur viktigt det var att 
stimulera barnen i deras hemmiljö. Denna person gjorde hembesök före det att barnet var ett 
år och då barnet var fyra år. Föräldrarna fick information om dagis, förskola, bibliotek och 
massmedia. När barnen var fyra och ett halvt år testades ordförråd, uttal och meningsbyggnad. 
Det var hundra barn som testades. En kontrollgrupp hade skapats två år tidigare och deras 
föräldrar hade bara fått denna information en gång. Resultatet visade att de barn vars föräldrar 
fått informationen fler gånger fick mer språklig stimulans än de vars föräldrar bara fick den en 
gång (ibid). 
 
I en annan studie följde Svensson (1998) 25 barn under fyra år. Barnen var två och ett halvt 
år, och följdes till de var sex år. Familjerna fick hembesök två gånger per år då de fick både 
muntlig och skriftlig information om hur de kunde stimulera sina barn språkligt. Familjerna 
fick hembesök, vykort, brev.  De fick lära sig fingerlekar, ramsor, rim, sagor med mera. De 
familjer som fått ökad information ökade språklig stimulering för sina barn mot 
kontrollgruppen. De barn som fått ökad språklig stimulering hade när man testade dem ett 
bättre aktivt ordförråd, bättre meningsbyggnad, mycket större språklig medvetenhet än 
kontrollgruppen. När barnen var sex år läste 14 av dem mot bara fyra i kontrollgruppen. Då 
barnen gick i trean ansåg barnens lärare att flertalet av de barn vars föräldrar fått ökad 
information var bättre än genomsnittet i avkodning, läsförståelse, stavning och skriftligt 
berättande. Svensson sammanfattar: “Det förefaller som om informationen om betydelsen av 
att stimulera barnen har haft viss effekt på längre sikt” (Svensson, 1998, s 136).   
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Spelar det någon roll vilken av föräldrarna som engagerar sig i barnens läsning? Svensson 
beskriver en engelsk studie där föräldrarna involverades i lågstadiebarnens skolgång. 
Resultatet visade att den enda skillnaden mellan hög – och lågpresterande elever i 
experimentgruppen var att hos de högpresterande barnen var både pappan och mamman 
engagerade i verksamheten. “Detta pekar på nödvändigheten av att engagera båda 
föräldrarna i högre grad i skolarbetet med tanke på de vinster som eleverna på så sätt kan 
uppnå” (ibid, s 137). Samarbetet mellan hem och skola spelar en central roll för eleverna. 
Elevernas lust att lära kan avta mycket snabbt om det inte finns kopplingar mellan hemmet 
och skolan.  
 
Hur gör föräldrar när de rättar sina barns läsning? Svensson (1998) beskriver hur föräldrar gör 
när de hjälper sina barn med att läsa.  Spelar det någon roll hur de gör? Bergin, Lancy och 
Draper undersökte detta 1994, citerat i Svenson (1998). De fann att föräldrars strategi för att 
rätta sina barn när dessa läste visade ett samband med barnens läsförmåga. Föräldrar kunde 
delas in i två grupper efter hur de gjorde när de rättade sina barn. Den ena gruppen rättade 
sina barn med avseende på semantik och den andra gruppen rättade med avseende på 
avkodning. Barn som var tidiga läsare hade föräldrar som främst fokuserade på semantiska 
aspekter av texten. Barn som var sena i sin läsutveckling hade föräldrar som lade större vikt 
vid avkodningen än på semantiska aspekter. Spelade det någon roll hur många gången barnet 
blev korrigerad? Nej, det fanns inte något sådant samband med flyt i läsningen. Alla barn gav 
sina föräldrar rikliga tillfällen till korrigeringar. Av detta ser vi att en pedagog kan göra stor 
skillnad genom att diskutera med föräldrar hur de ska hjälpa barnet att göra sina läxor (ibid). 
 
Svensson (1998) redovisar forskning som visar att samtal och diskussion om bokens innehåll 
samt att anknyta till barnens egna upplevelser är mycket viktiga. Det hjälper barnet att 
upptäcka ”språkets makt att skapa och utforska olika världar” (ibid, s 142). Om föräldrarna 
bara läser boken rakt igenom lär sig inte barnen att använda språket lösgjort från här och nu.  
 
Det finns forskning som visar på metoder att hjälpa elever som har svårt med sin läsförståelse 
och som betonar samtalets roll för den unge som läser (Snow, 1998). “Reciprocal teaching” 
kallas en metod som avser att stärka elevernas läsförståelse. Utgångspunkten är fyra 
strategier: att förutsäga (vad som ska komma), att ställa frågor till texten, att sammanfatta och 
att förklara. Barnet och den vuxne läser igenom texten högt eller tyst var och en för sig (det 
beror på huruvida barnet behöver hjälp med läsningen). Sedan turas de om att diskutera 
avsnitt av texten och då använda sig av dessa fyra strategier. Målet är att nå förståelse av 
texten. Den vuxne måste inse att barnet kommer att behöva mycket hjälp med detta i början. 
Det är bra att använda texter tematiskt så att barnet på detta sätt kan bygga upp en kunskap i 
ämnet. Barnet ska få uppleva att läsning är en meningsfull aktivitet. De barn som hade svårast 
med läsförståelsen hade mest nytta av dessa dialoger visade en undersökning (ibid). Man får 
uppmuntra en del barn till att fråga om en text för att de ska tillägna sig ett aktivt 
förhållningssätt till texten, skriver Lundberg och Herrlin (2003). 
 
När barn i Sverige ändå får svårigheter att läsa och skriva så ska barnet få ett åtgärdsprogram 
som visar hur alla inblandade avser att agera för att råda bot på problemet. 
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2:4 Åtgärdsprogram 
 
 
Begreppet åtgärdsprogram myntades 1974 (Utredningen om skolans inre arbete) (SOU 1974: 
53). Vikten av föräldrars medverkan betonades och eleven skulle vara en aktiv part i analysen 
av sina svårigheter (Persson, 2002). SIA-utredarna ansåg att perspektivet varit alltför snävt, att 
ett synsätt som riktade fokus bara mot eleven ledde till att eleven ses som problembärare. Med 
ett sådant synsätt hamnar man i beskrivningar som “inlärningssvårigheter” och diagnoser. Om 
25 procent av eleverna i skolan har svårigheter av något slag måste man konstatera att det är 
skolan som har svårigheter. Utredarna skriver: 
 

“Den påverkan eleverna utsätts för i och utanför skolan har sin grund i samspelet mellan 
eleven, kamraterna och de vuxna i omgivningen. Ofta är det därför mera fruktbart att analysera 
uppkomna svårigheter utifrån samspelsaspekten” (SOU  974:53).   

 
Läs– och skrivkommitténs slutbetänkande betonade vikten av elevens självtillit för lärande 
och utveckling (SOU 1997:108). 
 
I Lgr-80 slogs det fast att skolan skulle upprätta åtgärdsprogram. Där anges att särskilt stöd 
ska ges till de elever som behöver det. Det ska utarbetas av elev, berörd personal och 
vårdnadshavare. Man skulle se elevens starka sidor också och åtgärdsprogrammet skulle ses i 
ett utvecklingsperspektiv. Man betonade vikten av att stärka elevens självkänsla. I Läs– och 
skrivkommitténs betänkande (SOU 1997:108) används begreppet “elever i svårigheter” för att 
betona den relationella aspekten av svårigheterna. Därmed fokuseras både individen och den 
miljö han är en del av. 
 
För elever som behöver det ska det upprättas åtgärdsprogram. Detta föreskrivs både i 
skollagen (4 kap § 1) och Grundskoleförordningen, (kap 5 § 1). I Grundskoleförordningen 
står det också att: ”... eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid 
utarbetande av programmet” (SFS 2000:1108). 
 
Persson (2002) har gjort en studie om åtgärdsprogram på uppdrag av Skolverket: 
“Åtgärdsprogram i grundskolan – förekomst, innehåll och användning”. Han sammanfattar 
slutsatserna: Åtgärdsprogram är idag relativt vanligt förekommande, en fjärdedel av de elever 
som får särskilt stöd saknar dokumentation av detta, det finns elever som trots att de bedöms 
vara i behov av särskilt stöd inte får det, särskilt stöd är vanligare i de lägre åldrarna. En 
pedagogisk kartläggning i samband med åtgärdsprogram är vanlig och dessa beskrivs både på 
individ – grupp- och organisationsnivå. Lärares undervisning är dock inte vanligt att man 
beskriver i dessa kartläggningar. Individuella problem dominerar mycket kraftigt – helt 
naturligt eftersom åtgärdsprogram är individuella (ibid). 
 
I fem av sex åtgärdsprogram i Perssons (2002) studie har föräldrar varit delaktiga när 
åtgärdsprogrammen upprättandes. I ett av sex är de inte det. Kanske föräldrarna inte vill eller 
kan engagera sig i detta? Men Persson menar att det också kan finnas andra orsaker: 
  

“Just det 'ojämlika' partsförhållandet bör också uppmärksammas. I flertalet fall kan man utgå 
ifrån att kunskaperna hos skolans personal är större än föräldrarnas när det gäller pedagogiska 
konsekvenser av elevens svårigheter” (Persson, 2002, s 32). 

 
Persson menar att det ändå är föräldrarna som känner barnet bäst och den information de kan 
och skall ge kan vara av betydelse för hur stödet utformas. Det är också viktigt att föräldrarnas 
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roll inte reduceras till att skriva under ett kontrakt som skolan har upprättat där man åtar sig 
att läsa läxor, eller “träna av skolan definierade färdighetsbrister” (ibid, s 32). 
 
Från skolans sida ses åtgärdsprogram som ett bra och viktigt instrument för att lägga upp 
arbetet för elever med svårigheter visar Perssons (2002) studie. Det ses som värdefullt att 
ansvarsfördelningen tydliggörs mellan skola, elev och hem. Det inflytande elever har på sitt 
åtgärdsprogram ökar med stigande ålder. Det är viktigt att eleverna deltar i arbetet med att 
upprätta ett åtgärdsprogram menar sextio procent av skolorna. Denna studie bygger på enkäter 
som skickades ut till skolor, påpekar Persson så därför vet vi inte om elever och föräldrar 
upplever sig som delaktiga i upprättande av åtgärdsprogram. 
 
Wahlund (2002) skriver i sin D-uppsats ”Åtgärdsprogram- för vad och för vem? En analys av 
lärares utsagor om barn och ungdomar skrivna inom ramen för kurser i specialpedagogik: ” 
Det är min åsikt att själva arbetet med åtgärdsprogrammen har gynnsamma effekter. Dit hör 
framförallt att ansvarsfördelningen runt barnen i behov av särskilt stöd kan bli klarare” 
(Wahlund, 2002, s 33). Med ansvarsfördelning menar han hur ansvaret fördelas mellan de 
vuxna i verksamheten, mellan hem och skola och mellan skola och kommun. 
 
Departementsskrivelsen “Elevens framgång – skolans ansvar” (Ds 2001:19) föreslår att i 
stället för, eller tillsammans med åtgärdsprogram borde alla elever få en utvecklingsplan. Ett 
åtgärdsprogram kommer in när svårigheter redan har konstaterats. Om alla elever fick en 
individuell utvecklingsplan skulle man med hjälp av dessa kunna arbeta förebyggande. 
Utbildningen ska planeras på ett sådant sätt att lärandet optimeras. Utvecklingsplanen ska ta 
Mål att sträva mot som sin utgångspunkt i stället för Mål att uppnå, föreslår expertgruppen. 
Det relationella perspektivet är utgångspunkt: “En viktig utgångspunkt i arbetet med en 
individuell utvecklingsplan är att såväl möjligheter som behov av stöd ses relationella, dvs. i 
det sammanhang som eleven är en del av” (Ds 2001:19, s 47). 
 
 
2:5 Samtal 
 
 
Samtal ses av Skolverket som demokratins bärande element (Skolverket, 2000, s 15).  Att inta 
ett annat perspektiv än det vanliga kan vara ett sätt att få se något annat än det vanliga. Genom 
att samtala med föräldrar kan en lärare få syn på sig själv som lärare i skolan och även se 
skolans verksamhet ur ett annat perspektiv än det egna lärarperspektivet. Gustavsson hänvisar 
till Benhabib som skriver att man måste kunna ta den andres perspektiv. ”Ju fler perspektiv vi 
klarar att se framför oss, desto klarare ser vi våra egna möjligheter” (Gustavsson, 2003, s 
116). Han menar att vi vidgar vårt eget tänkande genom att leva oss in i andras perspektiv. 
Gustavsson skriver att ”… förmågan av att använda sig att olika perspektiv för skilda 
ändamål och syften ökar våra möjligheter till en rik tolkning av världen” (ibid, s 118). 
Genom att vidga sitt eget tänkande kan man nå en rikare tolkning av världen genom att 
försöka sätta sig in i andras perspektiv. Att samtala med föräldrar kan vara ett sätt att försöka 
nå en rikare tolkning och förståelse av skolan. Men det är också av ren nyfikenhet vi samtalar 
med andra och lyssnar till dem och det är bra, menar Andersen (1996): ”Liksom annars i livet 
bidrar nyfikenheten i hög grad till utveckling” (Andersen, 1996, s 71).  
 
I skolan sker de professionella samtalen mellan skolans personal internt, med elever och med 
deras föräldrar. Nisser (1999) ser en risk för att samtal och tanketid kommer att vara en 
bristvara i framtiden. En hel del av kommunikationen i dag sker via datorn, menar hon. Men 
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hon ser att människor har behov av att få träffas rent fysiskt för att samtala. Alla människor 
har behov av att bli sedda och bekräftade så som det kan ske i ett samtal. 
 
När vi samtalar blir språket ett viktigt redskap för att vi ska förstå varandra. Språket är inte 
bara något vi använder oss av, vi är i det. ”Viktigt för gemenskapen är de sam-tal som förs 
där, och viktigt för sam-talen är det språk som de sam-talande är i” (Andersen, 1996, s 147). 
Eftersom vi inte existerar utanför språket kan man säga att: ”... språket skapar personen 
liksom personen återskapar eller omskapar språket” (ibid, s 135). Vi skapar historier för att 
förstå våra upplevelser, menar Andersen, och det är dessa historier som ger oss den vokabulär 
som bestämmer våra verkligheter. Dessa berättelser utvecklas och förändras ständigt (ibid). 
 
Vårt språk rymmer metaforer. Ordet ”metafor” betyder överföring på grekiska och det som 
överförs till bilder och liknelser är ofta verbala budskap. Kraften i budskapet är stor och 
metaforen blir effektiv i kommunikationen. Det finns de som påstår att vi inte är i stånd att 
inte tala bildligt (ibid). Andersen skriver: ”För övrigt är den enskildes språk är uppbyggt runt 
ett antal metaforer som alla alltså får en personlig mening” (ibid, s 134). 
 
I ett samtal är varje fråga man väljer att ställa vald bland många andra som vore möjliga att 
ställa, och varje svar är också ett av möjliga svar. På så vis kan varje fråga och varje svar ses 
som begränsningar av det möjliga. ”På samma sätt kommer de metaforer man väljer ut som 
mönster för sina frågor och svar att också vara begränsande” (ibid, s 152). Det är likadant 
med den metod som en vetenskapsman väljer: metoden begränsar den kunskap han kan 
komma fram till.  
 
I ett samtal är det viktigt att komma ihåg att två olika beskrivningar av samma situation 
troligen gör olika distinktioner och därför beskriver situationen olika och detta leder 
naturligtvis till olika beskrivningar av det beskrivna. I varje beskrivning finns fler utlämnade 
beskrivningar. Hur vi gör våra distinktioner hänger samman med vår historia, våra intressen 
och kunskap Den som beskriver en person påverkar den hon beskriver. Detta sker genom att 
man då deltar i det ”observerande systemet” (ibid, s 54). Det finns alltid något vi utelämnar 
när vi beskriver något. Detta innebär att var och en som beskriver en situation ger sin version 
av vad det var som skedde. Jämför man dessa versioner visar de sig vara lite olika. “Ingen av 
dessa beskrivningar är bättre än någon annan: de är lika ‘valida’” (ibid, s 56). 
 
Om det man berättar inträffade för länge sedan är det troligt att beskrivningen av det 
inträffade har ändrats mot om det beskrivna låg nära i tid. Men även det som vi beskriver och 
berättar om i nutid förändras: ”Människor och speciellt deras uppfattningar förändras hela 
tiden, och förändringarna sker ofta mycket snabbt” (ibid, s 126).  Andersen (1996) säger att 
de uppfattningar vi har är ”oupplösligt knutna till en kontext” (ibid, s 126). Om kontexten 
ändras så förändras våra uppfattningar också. Så: hur skulle mina beskrivningar se ut om jag 
ställde de frågor jag aldrig ställde? 
 
När vi samtalar är det viktigt att lyssna på varandra. ”Lyssna till vad de verkligen säger” 
(ibid, s 65). Ett sätt att göra det är att spela in samtalet på band. Ett annat sätt är att anteckna 
noga och läsa utskriften som text. När två personer samtalar pågår tre samtal samtidigt: dels 
den som talar, dels det inre samtalet hos den som talar och det hos den som lyssnar. Andersen 
kallar dessa: ”tre parallella konversationer” (ibid, s 59). För att man ska hinna med sitt inre 
samtal, är det viktigt att samtalet sker tillräckligt långsamt. 
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Att samtala är att beröra. Den som lyssnar blir berörd av (vidrörd av) det den andra uttrycker. 
”Den som blir berörd blir rörd, och den som sätts i rörelse kommer med största sannolikhet 
att vara med och påverka rörelsen; man blir inte rörd var som helst, på vilket sätt som helst, 
av vem som helst” (ibid, s 158).  
 
Andersen (1996) beskriver förståelse av en människa som ett bra exempel på multipla 
verkligheter: en person kan förstås på många sätt. Under olika omständigheter och i olika tider 
kan personen förstås på olika sätt. Det är likadant för den som försöker förstå utifrån det som 
ses och hörs: också detta kan förstås på olika sätt. Vad vi förstår beror på vad vi tittar efter. 
Om vi tittade efter något annat, skulle vi höra något annat och därför förstå annorlunda. Vi 
kan aldrig förstå en annan människa helt och hållet. Man kan försöka förstå, men man 
kommer aldrig längre än ”min förståelse av den andras uppfattning” (ibid, s 126). 
 
Trots de svårigheter som ligger i att förstå en annan människa ses samtalet som en viktig 
metod, bland annat i skolan.  Nisser (1999) samtalade med studerande som hade 
skolsvårigheter. För henne var samtalet den huvudsakliga metoden. Kraften i den metoden låg 
i att i samtal visa att det var den studerande själv som var expert på sig själv. De samtal Nisser 
förde med de studerande skapade en grund av tillit som behövdes för att utveckling skulle 
kunna ske. De studerande fick i samtal själva komma fram till lösningar av sina problem. 
Studerande som hade skolsvårigheter hade ofta upplevelser av en lång rad beslut som hade 
fattats av andra åt dem. Nisser såg det som väsentligt att de studerande själva fick vara 
delaktiga i beslut som berörde dem: ”Att vara med och besluta ser jag som ett viktigt led i den 
demokratiska fostran som skolan ska stå för” (Nisser, 1999, s 25).  För att de studerande 
skulle kunna nå dessa insikter och kunna fatta beslut om sig själva och sina studier såg Nisser 
samtalet som en metod. 
 
För att ett samtal ska bli ett gott samtal måste man bygga upp en relation. Att bygga upp en 
relation tar tid. Nisser betonar behovet av tid för att nå resultat för sina studerande. ”Likaså 
har det varit viktigt med gott om samtalstid, reflektionstid samt dokumentationstid för varje 
enskilt tillfälle” (ibid, s 84). Tid var en förutsättning för att bygga ett förändrat 
förhållningssätt hos den studerande. Det hade inte gått att forcera fram lösningar. Det var 
speciellt svårt att finna tid för samtal där både studerande, deras föräldrar och lärare var med. 
Nisser undrar: ”När kommer alla lärare att få lägga in samtal och tanketid på schemat?” 
(ibid, s 84). 
 
Från skolans sida är det ett stort problem hur lärarna ska hinna samtala med alla elever och 
föräldrar. Ellmin och Josefsson (1995) menar att “Egentligen har man inte heller fått (eller 
krävt) tid att föra samtal” (ibid, s 82). Eftersom skolan inte har krävt att få den tiden tycker 
Ellmin och Josefsson att denna fråga inte har varit prioriterad av skolan heller. 
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3. Teori  
 
 
 
När jag har samtalat med föräldrar i mitt arbete under mina många år som lärare och när jag 
har lyssnat på de fyra föräldrarna i mina intervjuer har jag undrat vad det är som sker i mötet 
mellan skola och föräldrar. Hur kan jag bidra till att dessa möten inte blir så smärtsamma? 
Finns det någon teori som kan hjälpa mig att förstå både vad som sker i detta möte, och som 
visar hur det skulle kunna vara? Barnet, eller den unge, finns ju där mitt emellan, har 
tillhörighet i båda världarna.  
 
Jag började läsa Habermas och fann flera begrepp som har hjälpt mig att både se och förstå 
det område där skola möter föräldrar. Habermas begrepp kommunikativt handlande, där 
kommunikationen är förståelseinriktad, pekar till exempel på något som jag skulle vilja se 
mer diskuterat i skolan: inriktningen på förståelse. Ett annat exempel är att Habermas säger att 
demokratin bärs av institutionaliserade procedurer, vilka är de ramar som krävs för att 
demokratin ska fungera. I skolans värld ser jag arbetet med åtgärdsprogram som sådana 
procedurer som kunde vara en av de ramar som skolans demokrati vilar på. Om 
processreglerna för problemlösning tillämpades i skolans värld, skulle barn och ungdomar 
själva vara involverade i diskussioner om sina egna åtgärdsprogram. Men för att detta ska 
vara begripligt behöver jag förklara mer om Habermas tankevärld. 
 
 
3:1 Habermas 
 
 
Eriksen och Weigård beskriver Habermas syn på samhället (Eriksen & Weigård, 2000). De 
menar att för Habermas är det moderna samhället fortfarande ett ofullbordat projekt som 
borde förverkligas. I den traditionella vetenskapsuppfattningen har förnuftets kognitiva 
aspekter ensidigt framhävts, menar Habermas. Förnuftet har också en annan sida som 
Habermas försöker ringa in med begreppet ”kommunikativ rationalitet” (ibid, 2000). Det är 
mellan kommunicerande individer – subjekt till subjekt - som rationaliteten är knuten. 
 
Habermas form av rationalitetstro innebär att all kunskap i princip är felbar. Hans perspektiv 
kan kallas en procedural rationalitetsuppfattning. Det är inte innehållet utan sättet vi har 
kommit fram till det som står höjt över allt tvivel. Proceduren innebär en öppenhet kring 
svaren: de kan alltid kritiseras, omprövas, utmanas. Det rationella är det som de starkaste 
argumenten talar för, enligt Eriksen & Weigård (ibid). 
 
Vår kommunikation via språkliga yttranden kan betraktas som talhandlingar. Dessa förutsätter 
ett ställningstagande till vissa giltighetsanspråk. Detta är huvudpoängen i denna teori.  
Människans egentliga rationalitet är enligt Habermas, förmågan att låta sina handlingar styras 
av den gemensamma verklighetsuppfattningen som upprättas genom dialog (ibid). Med 
begreppet ”kommunikativt handlande” avser Habermas handlande som är orienterat mot 
interaktion på grundval av en konsensus kring dessa anspråk. ”Att förstå vad någon säger, 
kräver däremot deltagande i kommunikativt handlande. Det måste föreligga en talsituation 
(eller åtminstone måste man föreställa sig en) där en talare i kommunikationen med en 
lyssnare om något uttrycker vad han menar” (Habermas, 1996, s 36). För att förstå måste 
man göra något mer än att bara lyssna. Det förutsätter också att man menar vad man säger, 
inte bara pratar. 
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I det moderna samhället finns andra former av kommunikation som fyller en nödvändig 
funktion. I arbetslivet präglas kommunikationen av målrationalitet (Eriksen & Weigård, 
2000). ”Det målrationella handlandets modell utgår ifrån att aktören uteslutande strävar 
efter att uppnå ett tillräckligt preciserat mål och att han kalkylerar alla andra 
handlingsföljder som framgångens bibetingelser” (Habermas, 1996, s 99). Målrationella 
handlingar är effektiva. Sådana handlingar är nödvändiga i många sammanhang. Exempel är 
sådana handlingar som sker inom förvaltning eller inom marknadsekonomi. Där är handlandet 
strategiskt. Detta sätt att handla ställer Habermas mot det handlande som sker inom 
livsvärlden, det kommunikativa handlandet där förståelse är en förutsättning för att 
kommunikationen ska fungera. ”Om kommunikativa handlingar talar jag, när de delaktiga 
aktörernas handlingar inte koordineras via egocentriska framgångskalkyler utan via 
uppnåendet av inbördes förståelse” (ibid, s 99). Med kommunikativt handlande samordnar 
man sina handlingar utifrån en ömsesidig förståelse. 
 
Det moderna samhället är delat mellan två sfärer: en socialintegrativ och en systemintegrativ.  
I den socialintegrativa sfären – offentligheten - råder det kommunikativa handlandets logik. 
Här skapas vår kulturella identitet och våra politiska uppfattningar.  Men beslutsnivån 
befinner sig i den systemintegrativa sfären, som Habermas kallar förvaltningssystemet. Dit 
hör intresseorganisationer, politiska partier och förvaltningsapparaten. Här används 
styrmediet ”makt”, och aktörerna förhåller sig strategiskt. Det är dessa intressen som spelar 
huvudrollen i samordningen av de politiska processerna, inte dialogiskt, kommunikativt 
handlande. Ändå, menar Habermas, måste fastställandet av den ram inom vilken 
maktutövning utspelar sig hållas samman av en grundläggande konsensus, för de strategiska 
processerna förmår inte att legitimera sig själva (Eriksen & Weigård, 2000). 
 
Habermas utgår från Weber när han formulerar sin teori. Weber är upphovsman till det 
handlingsteoretiska paradigmet: ”... handlande bör förstås som allt mänskligt beteende som 
individen förbinder med subjektiv innebörd,” skriver Weber, som citeras av Eriksen  och 
Weigård (2000, ibid, s 36). Weber delar in handlandet efter i vilken mån det uppfattas som 
rationellt. Den första kategorin är den målrelationella. Den är resultatinriktad och strävar efter 
att uppnå egna mål. Den andra kategorin är den värderationella. Här gäller den medvetna tron 
på det ovillkorliga egenvärdet i ett visst beteendemönster oberoende av ett visst resultat 
(etiska, estetiska, religiösa handlingar). Den tredje kategorin är den affektiva som bestäms av 
aktörernas affekter. Den fjärde är den traditionella och styrs av vanebildning. Habermas 
menar att människor inte bara ser varandra som motståndare, utan också som medspelare som 
är inställda på att uppnå ett gemensamt mål. Därför inför han ytterligare en kategori: kategorin 
det kommunikativa handlandet, jämte ett instrumentellt och ett strategiskt handlande som är 
målrelationella (ibid). 
 
Habermas menar att vi måste införa ett rationalitetsbegrepp som är tillräckligt komplext för att 
vi ska kunna skilja tre olika former av giltighetssfärer. Han kallar det tre världar: den 
objektiva världen som består av fakta och sakinnehåll. Här består handlandets rationalitet i en 
så effektiv användning av medel som möjligt för att nå uppställda mål. Utgångspunkten är den 
monologiskt handlande aktören. 
 
Den sociala världen är ett normativt sammanhang. Aktörerna orienterar sina handlingar efter 
gemensamma värden. Den subjektiva världen är sfären av inre, personliga upplevelser. Det 
ska vara ett sant uttryck för aktörens inre upplevelser. Det krävs att det är uttryck för det äkta 
jaget. Hur vet man det? Man kan ge akt på motsägelser. Teorin för kommunikativt handlande 
försöker fånga alla dessa tre (ibid). 
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Utgångspunkten för kommunikativt handlande är när minst två subjekt som är språk - och 
handlingsförmögna upprätthåller en interpersonlig relation. ”De försöker nå en ömsesidig 
förståelse av en föreliggande handlingssituation för att i samförstånd kunna samordna sina 
planer och därmed sina handlingar” (ibid, s 54). För att kunna samordna sina handlingar 
måste var och en lägga fram sin tolkning av situationen för att man ska kunna enas om hur 
man ska förstå den. Det innebär att man måste ge sig tid i samtalet att lyssna efter hur den 
andra har uppfattat situationen. Hans tolkning kanske inte överensstämmer med min bild? 
Därifrån behöver vi komma fram till en gemensam tolkning av situationen. Man kan försöka 
påverka varandra tills man når en definition av situationen som alla kan ansluta sig till och 
därmed stå personligen för. Det vi enas om kan vara fel, därför måste vi lägga fram vår 
tolkning i form av kritiserbara utsagor och se kritik som en hjälp att gå vidare, komma längre.  
Det finns aspekter i vårt språk som i samtal förpliktar aktörerna att uppträda på ett visst sätt. 
Utgångspunken är att det måste finnas vissa så kallade giltighetsanspråk i utsagor (ibid). 
Giltighetsanspråken är nödvändiga, för tänk om någon ljuger eller fuskar?  
 

”Man måste visa att varje förståelseorienterad handling som helhet kan tillbakavisas, d v s 
förnekas utifrån just tre aspekter: utifrån det anspråk på riktighet som talaren hävdar för sin 
intenderade handling med hänvisning till en normativ kontext (eller indirekt för dessa normer 
själva); utifrån det sanningsanspråk som talaren genom sitt yttrande hävdar för en 
utsaga”...”slutligen utifrån det anspråk på sannfärdighet som talaren hävdar för yttrandet av 
sina subjektiva upplevelser, till vilka han har ett privilegierat tillträde” (Habermas, 1996, s 
134).  

 
Det någon säger måste alltså vara riktigt, sant och när jag påstår något om min upplevelse 
måste det vara sannfärdigt, det vill säga det måste stämma med mina känslor. De tre 
giltighetsanspråken sammanfaller med de tre rationalitetskriterier som är knutna till den 
objektiva världen, den sociala och den subjektiva världen. De är: objektiv sanning, normativ 
riktighet och subjektiv sanningsenlighet (Eriksen & Weigård, 2000).  Men det räcker inte med 
att det vi säger är riktigt, sant och sannfärdigt utan det krävs något ytterligare: 
 

 ”Den kommunikativt lyckade talhandlingen kräver utöver det språkliga uttryckets förståelighet, 
att kommunikationsdeltagarna är inställda på att uppnå en inbördes förståelse och de reser 
anspråken på sanning, sannfärdighet och riktighet och ömsesidigt förutsätter att de är 
uppfyllda” (Habermas, 1996, s 178).  

 
Det är dessa giltighetsanspråk som ger språket dess rationellt handlingskoordinerande kraft 
(Eriksen & Weigård, 2000). Om vi inte talar sanning utan manipulerar, ljuger eller fuskar så 
handlar det inte om kommunikativt handlande. Men det krävs dessutom att båda parter är 
inställda på att förstå varandra. Om jag talar sanning hjälper det den andra att förstå hur jag 
tänker men jag kommer inte att förstå honom om jag inte verkligen vill göra det: jag måste 
vara inställd på förståelse. 
 
Processen måste bygga på öppen argumentation utan användande av yttre eller förtäckta 
former av tvång. Definitionerna av situationen är i verkligheten ofta otydlig och måste tolkas 
och förstås på nytt, för den gemensamma förståelsen hotas av rena missförstånd och kan vara 
av övergående karaktär. Även rena maktbaserade imperativ kan hota förståelsen. Om vi ska 
kunna klara de utmaningar vi som sociala varelser ställs inför så måste vi ändå hela tiden 
anstränga oss att upprätthålla enigheten (ibid). 
 
Habermas frågar inte efter vilket motiv aktörerna har i teorin om kommunikativt handlande. 
Det gäller i stället hur de samordnar sina handlingar. Den springande punkten är att aktörerna 
låter sina handlingsplaner vara beroende av att interaktionsparterna låter sig övertygas med 
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goda argument. Att ljuga, vilseleda, beslöja för att vinna strategiska fördelar betraktas som 
strategiskt handlande (ibid). 
 
Begreppet livsvärld är centralt för Habermas (1996). Han skriver: ”Jag har introducerat 
begreppet livsvärld som det kommunikativa handlandets bakgrund” (ibid, s 130). Ramen runt 
individernas liv är deras livsvärld (Eriksen & Weigård, 2000). Den är kulturellt traderad och 
den binder därmed samman individ och samhälle. För att kunna ha en gemensam definition av 
situationen, d v s förståelse av hur situationen är, så krävs ett förråd av gemensam kunskap, 
livsvärld. ”Om livsvärlden betraktas som tolkningsresurs, kan vi föreställa oss den som ett 
språkligt organiserat förråd av bakgrundantaganden som reproduceras i form av kulturell 
tradition.” (Habermas, 1996, s 128). Ingen människa finns i ett vaccum. Allt det vi tänker, 
säger och lär oss gör vi genom vårt språk. Det bygger på sådant som andra före oss har tänkt 
och lärt. Vi är länkar i en lång kedja. Den kulturella traditionen finns i vår livsvärld som en 
tolkningsresurs. Vi befinner oss alltid inom vårt livsvärldssammanhang. När vi tolkar världen 
är det alltid på grundval av förutfattade övertygelser som livsvärlden förser oss med.  Språket 
och den kulturella bakgrunden är dimensioner som vi aldrig kan komma bakom eller utanför 
(Eriksen & Weigård, 2000).  
 
Eriksen och Weigård refererar till Mead som anser att människor har en unik förmåga att sätta 
sig i någon annans ställe: ”Taking the attitude of the other”, en förmåga som djur saknar.  
Meads teori är en av hörnstenarna i det kommunikationsteoretiska bygget för Habermas, 
menar de (ibid, s 72).  
 
I det moderna samhället har man skapat relativt autonoma handlingssystem som har till 
uppgift att sörja för samhällets försörjning. Marknadsekonomi och förvaltning är sådana 
system vid sidan om livsvärlden. Habermas beskriver dessa som självreglerande system som 
har utbytesrelationer med varandra och resten av samhället. Livsvärldens tre strukturella 
funktioner är kultur, samhälle och personlighet. Mot dessa svarar tre språkliga reproduktiva 
processer: kulturell reproduktion, social integration, och socialisation. Systemteorin utgår från 
att samhället består av en rad självreglerande system. Dessa är beroende av varandra och 
uppfattar varandra som sin omgivning. Systemen har överlevnad som överordnat mål (ibid). 
 
När samhällets differentiering ökade utvecklades också system och livsvärld. Komplexiteten 
ökar allt mer i systemsammanhangen och rationaliseringen drivs vidare i livsvärlden. 
Historiskt avskiljs ekonomin som ett subsystem först med den kapitalistiska formen av 
marknadsekonomin. Detta subsystem fungerar på egna villkor. Pengar blir ett medium genom 
lönearbete. Det blir också ett medium mellan andra system. Livsvärlden har reducerats till ett 
subsystem i det moderna samhället. Andra styrmedier än pengar är anseende, inflytande och 
makt (ibid, s 122). 
 
Weber talar om ”rationaliseringens järnbur”, citerad i Eriksen och Weigård (2000), som han 
menade att den moderna världen obönhörligen är på väg in i. Med detta menade han att det 
resultatinriktade förhållningssätt som rådde i byråkratin med tiden skulle komma att dominera 
hela samhället. Vi skulle få ett samhälle som hade hög materiell standard men som led brist på 
mänskliga relationer och värden. Habermas håller inte med om att detta måste ske. Han visar i 
sin tvådelade värld att livsvärlden finns där vid sidan om subsystemen. Han menar att det har 
skett en rationalisering i livsvärlden och till följd av detta har det utvecklats avancerad 
vetenskap, moraliska normer, en konst och kultur som är oberoende av den religiösa kontext 
de uppstod ur. Det föreligger ingen omedelbar fara så länge som det målrelationella 
förhållningssättet begränsar sig till ekonomi och förvaltning. Här är denna rationaliserings-
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form nödvändig på grund av effektiviteshänsyn. Problem uppstår om detta förhållningssätt 
börjar tränga in i livsvärlden. Habermas (1996) talar om ”Systemimperativens kolonisering av 
livsvärldssammanhangen” (ibid, s 132). Den öppning som dessa imperativer finner in i 
livsvärlden följer någon av de sociala roller som förbinder de båda världarna: rollerna som 
konsument och som klient. De omdefinierar familjen och fritidssysselsättningen till 
marknader med omättliga behov av konsumtion av underhållningsprodukter.  Men Habermas 
ser mottendenser i de så kallade sociala rörelserna: miljörörelsen, fredsrörelsen, 
kvinnorörelsen och vissa religiösa rörelser på grund av de värdefrågor dessa rörelser är 
upptagna av (ibid). 
 
 
3:2 Demokratiforskning 
 
 
Habermas (1996) har länge utövat ett stort inflytande på demokratiforskningen. I den form av 
demokrati som betecknas som majoritetsstyre är det rösträtten som visar hur kollektiva beslut 
hänger samman med de enskilda individernas val. I den republikanska traditionen säger man 
att demokrati inte bara handlar om voteringar och val utan också om deltagande. Demokrati 
uppfattas som något gott i sig.  
 
Habermas demokratimodell, som han kallar ”diskursteoretisk deliberativ demokratimodell” 
representerar en tredje väg mellan dessa båda traditioner (Eriksen & Weigård, 2000, s 143). 
Den deliberativa politik som betonar den roll ömsesidiga diskussioner spelar för att nå fram 
till gemensamt fattade beslut anknyter Habermas till. Riktningen har inspirerats av Deweys 
och Rawls arbeten. Habermas vill med hjälp av teorin om kommunikativt handlande skapa ett 
alternativ. Han beskriver här ett styrelseskick där medborgarna styr sig själva genom 
deltagande i rättsligt institutionaliserade lagstiftningsprocesser och där bara utfall som kan 
vinna allas bifall i en fri diskussion är legitima. Begreppet ”deliberativ” innebär 
”överläggning”, ”rådplägning” eller ”övervägande”. 
 
Det är först när individernas autonomi har säkerställts, menar Habermas: ”... och deras frihet 
respekteras som det finns grund för den kompetens som krävs för att vara en rationell 
diskussionsdeltagare. Först när individen är fri att självständigt säga sin mening kan vi säga 
att hans samtycke till politiska beslut är kvalificerat” (ibid, s155). Frihet är utgångspunkten, 
grunden för att en människa ska vara kompetent som diskussionsdeltagare. Först när jag har 
en verklig möjlighet att säga nej, kan mitt ja betyda något. 
 
Diskursteorin syftar till att ta till vara det liberala bidraget om att individen ska sättas främst, 
och den republikanska insikten att legitimitet härrör från medborgarnas överläggningar. I 
fokus för diskursteorin står den ideella sidan av vårt statsskick. Man kan se den rättsliga 
demokratin som en procedur för att kunna lösa problem och konflikter. Det är principerna för 
en rättvis hantering av konflikter som man måste enas om. 
  
Demokratimodellen bygger på 1) ett icke substantiellt folksuveränitetsbegrepp, 2) ett 
proceduralt legitimitetsbegrepp och 3) ett decentrerat samhällsperspektiv.  
 
1. Med ett substantiellt folksuveränitetsbegrepp avses att folkviljan kommer till uttryck i ett 
kollektivt subjekt (folket). ”Folket” består av flera folk. Folksuveräniteten måste uppfattas 
som anonym. Den kan bara komma till uttryck om de demokratiska procedurerna och den 
politiska kulturen låter de bättre argumenten vara bindande på så sätt att resultaten av en 
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offentlig opinions – och viljebildningsprocess kan göra anspråk på att vara rationella (ibid,  
s 157).  
 
2. I den diskursteoretiska demokratiteorin kommer procedurerna för politiskt beslutsfattande 
att få en central plats. Det gäller rätten till fri, offentlig debatt, institutionaliseringen av 
procedurer för argumentation, förhandlingar och val i det parlamentariska systemet. Den 
parlamentariska principen gäller reglerna för representation för skapande och sammansättning 
av politiska organ samt för handläggning, remittering och beslutsfattande. 
 
3. I diskursteorin talar Habermas om samhället där det finns flera centra för makt och 
auktoriteterna har många källor. Samhället är decentrerat (ibid, s 158). 
 
Demokratin förutsätter rättsstaten och rättsstaten förutsätter demokratin. Rättsstaten är 
garanten för de mänskliga rättigheterna. För att få svar på frågan om vad man ska göra vid 
konflikter ska man följa de rättsliga procedurerna. Först då får man legitima svar och rätten 
blir central för samhällets integration. Rätten har en central plats i det moderna samhället. Det 
beror på att den sociala komplexiteten och pluralismen ger upphov till konflikter (ibid, s 172). 
Eriksen och Weigård (2000) beskriver Habermas tankar om en rättvis process som att den 
bygger på antagandet att lika fall ska behandlas lika. Habermas menar, säger de, att 
procedurerna upprättar den institutionella ram som krävs för en fri argumentation. Det handlar 
om att argumentationen ska begränsas i tid, socialt och innehållsligt, de reglerar vilka ämnen 
och frågor som kan tas upp, tidsförbrukning, deltagare, rollfördelning med mera. Domaren 
som en neutral part kontrollerar att reglerna följs. Dessa procedurer minskar risken för att det 
blir fel. Rättsoffentligheten är viktig, som ett genomsläppligt och icke slutet diskussionsforum 
(ibid). 
 
”Grunden till lagarnas legitimitet knyts till individernas deltagande i lagstiftningsprocesser” 
(ibid, s 185). Poängen med den diskursteoretiska rättsteorin är sambandet mellan individuella 
rättigheter och lagstiftningen.  Det är lagstiftningen som garanterar de mänskliga rättigheterna 
och samtidigt är det mänskliga rättigheter som är en förutsättning för legitima 
lagstiftningsprocesser (ibid). 
 
De diskursteoretiska processreglerna utgår från villkoren för legitim konsensus. Tillämpad på 
institutioner, så som Eriksen och Weigård (2000) har formulerat det, ger diskursprincipen 
procedurala kriterier på konflikt och problemlösning: 

1. Att rationellt underbygga ett normativt påstående innebär att försöka komma överens om 
vad som är rätt att göra. 

2. Att följa reglerna för en fri och rättvis diskussion innebär att alla som kan får delta i 
diskursen, alla får föra in vilket påstående som helst och alla får uttrycka sina attityder, 
önskemål och behov. Ingen talare får hindras från att utöva dessa rättigheter genom någon 
form av tvång. 

3. Dessa regler avspeglar respekten för individens okränkbarhet och normen om att 
individernas ståndpunkter ska behandlas lika och neutralt. 

4. Av detta följer det moraliska budet att man bör tillse att det är möjligt för aktörerna att 
uttrycka sina åsikter på ett fritt och likvärdigt sätt (ibid, s 257). 
 
Diskursteorins bedömning av procedurers rättvisa utgår från den ideala situationen. I 
verkligheten finns handlingstvång, tidspress och brist på resurser. För att procedurer ändå ska 
var rättvisa krävs: 
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• Lika tillträde till diskussionen 

• Inga begränsningar av den 

• Samma möjligheter att invända och  

• Samma möjligheter att framlägga argument (ibid). 
 
Om parterna inte behandlas med nödvändig omtanke och respekt kan de känna sig kränkta i 
samtalssituationen. Då kommer de inte att lägga fram sina åsikter. Kunskapsarrogans, rädsla, 
informella maktrelationer i samtalssituationen förhindrar formellt sett likvärdiga parter att 
uppträda likvärdigt. Svaga grupper kan få hjälp av någon talesman att framföra sina argument. 
”Måttet på en kvalitativt god, demokratisk process är att aktörerna lär sig något nytt när det 
råder oenighet och att åtminstone någon ändrar uppfattning på vägen” (ibid, s 277). 
 
Diskursteorin ger ingen garanti för rättvisa beslut, men man kan hoppas på att besluten är mer 
giltiga. Det behövs därför också andra procedurer: 

1. Regelbunden utvärdering 

2. Eventuellt ompröva beslutet 

3. En sådan process bör institutionaliseras (ibid). 
 
”Demokrati innebär styrning med vissa procedurer men med okänt resultat” (ibid, s 284). Det 
är endast deltagarna själva som kan bestämma vad som ska anses vara giltigt. Denna 
demokratiska deliberationsprocess är relevant på ett stort antal områden. Den kan användas i 
många problem – och konfliktlösningssituationer där det inte finns några recept på rätt 
lösningar. Demokrati är inte bara ett medel utan ett mål i sig. 
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4. Metod  
 
 
 
Kvale (1997) påstår att ”om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, 
varför inte prata med dem” (ibid, s 9).  Den kvalitativa forskningsintervjun handlar om ett 
samspel, ”interview” –”mellan två seenden”. Det är så kunskap byggs upp. Jag valde denna 
metod för att den passar mitt syfte: ”... att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld 
i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (ibid, s 13). 
 
Undersökningen är kvalitativ och den består av intervjuer. Det betyder att det inte är vad som 
är sant eller inte sant som jag intresserar mig för, utan hur föräldrar upplever och beskriver sitt 
möte med skolan. 
 
Jag undrade hur föräldrar beskriver sina möten med skolan när de träffar representanter för 
skolan med anledning av barnets svårigheter att läsa och/eller skriva. Jag ville lyssna till 
föräldrarnas berättelser och vara trogen deras perspektiv. Det innebär att barnen och 
ungdomarna inte har frågats och inte heller lärarna om hur de upplever samma möten. 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun är den form av intervju jag valt. Under en intervju 
konstrueras kunskap i ett samspel mellan parterna. Ett par kunskapsaspekter är relevanta för 
den kvalitativa forskningsintervjun: 
 
Ett postmodernt perspektiv: här betonas konstruktionen av verkligheten under intervjun, 
skillnaden mellan talat och skrivet språk. Skriven text och berättelser som konstrueras genom 
intervjuer framhävs. 
 
Ett dialektisk angreppssätt betonas också: Man tittar efter motsägelser i ett uttalande (Kvale, 
1997). 
 
I den kvalitativa forskningsintervjun är samtalet en dialog som bygger upp kunskap. Tonvikt 
ligger på förhandling om livsvärldens mening. I det konstruktionistiska perspektivet betonar 
man att de konstruktioner som görs är sociala. De val en forskare gör bestämmer hur mötet 
mellan henne och de intervjuade konstrueras. Objektivitetskravet blir ogiltigt eftersom 
forskningsobjektet (mötet mellan föräldrarna och skolan) ses som en subjektiv konstruktion. 
Data upptäcks inte, de konstrueras. Bearbetningen är subjektiv. Den skapas utifrån forskarens 
perspektiv. 
 
Här beskrivs narrativ analys, den analys av intervjuerna som det är min intention att använda: 
Calander (1998) beskriver det grundläggande draget i berättandet. Han hänvisar till Hellsten 
som säger att berättande är en grundläggande egenskap hos människan och ”själva livet tar 
formen av en historia” (Calander, 1998, s 19). 
 

 ”Centralt för berättelser är händelser som sker i ett visst sammanhang, är orsakade eller 
förorsakade av något (kanske av huvudpersonen i berättelsen), och upplevda av någon 
(exempelvis berättaren – men inte nödvändigtvis) som framställs av någon” (Heyman, 1998, s 
64). 

 
Det har vuxit fram ett nytt intresse för den narrativa traditionen. Insikten att alla positioner en 
gång för alla inte är givna har nått fram och man kan inte längre avfärda människors utsagor 
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som subjektiva eller osanna. Det finns inte någon objektiv forskare som genomför sin 
forskning utan att påverka den. Forskaren lever i samma värld som andra människor. 
Berättelsen kan sägas vara motpol till enkäten. Genom en önskan att få dela delar av 
människors erfarenhet och en tillit till deras ord och kunskaper har berättelser blivit 
intressanta (ibid). 
 
Berättelseforskning bygger på nyfikenhet. Forskarens uppgift är att hålla sig passiv medan 
berättelsen tar form, men hon ska lyssna aktivt. Det gäller att försöka förstå, sätta sig in i hur 
den som berättar tänker, och hur hon berättar om sin situation. Det blir en berättelse om det 
berättade livet i efterhand (Heyman & Peréz Prieto, 1998). Forskaren vill nå fram till 
människors egna berättelser för att förstå deras sociala värld. 
 
Heyman och Pérez Prieto (1998) citerar Bruner som beskriver berättelsen som en form av 
legitim förnuftskunskap. Ivarsson (1998) hänvisar också till Bruner som säger att världen blir 
begriplig genom berättelser i olika sammanhang. Den ges innebörder och förståelse som vi 
skulle undgå om vi inte var berättande individer. Våra erfarenheter kan beskrivas genom att vi 
skapar berättelser om våra liv. 
 
Om man använder berättelser i vetenskapligt arbete kan individens särskildhet bevaras genom 
hela forskningsarbetet i stället för att bli gömd bakom en kategori, eller bli en siffra i en tabell.  
Analysredskap för analys av intervjuerna är narrativ analys och analys av metaforer. ”En 
öppenhet i metodfrågor kan sägas vara ett signum i berättelseforskning” (Heyman & Peréz 
Prieto, 1998, s 6). Inom denna forskningstradition talar man om trovärdighet, giltighet, 
tydlighet, relevans och följbarhet. Äkta nyfikenhet är utgångspunkten, som i all forskning. 
Forskaren utgår ifrån data, som kan vara en berättelse. Data upptäcks inte, de konstrueras i 
interaktionen mellan forskare och aktören. Forskaren skapar en historia med hjälp av en intrig 
som konstrueras av forskaren. Intrigen är berättelsens kärna. Man söker efter episoder som 
belyser intrigen. Det gäller att pendla mellan helhet och del (intrig och episod). Episoderna 
relateras inbördes: ”därför att” (bakåt) och ”för att” (framåt). Varje episod i berättelsen förstås 
i relation till intrigen (Heyman, 1998). Intrigen binder samman händelserna till en meningsfull 
helhet. Samspelet mellan detalj och helhet måste vara trovärdigt, enskilda händelser måste 
stödja varandra i historien. Sådant som strider mot intrigen ska redovisas (Hellsten, 1998). 
Analysen påbörjas redan när de första frågorna formuleras och fortgår under samtliga stadier 
av forskningsprocessen. 
 
En episod har en inledning, ett skeende, utvecklas kronologiskt och får en upplösning. Den 
följer en linjär kronologi. ”Resultatet av den narrativa analysen är en tillbakablickande, 
estetisk berättelse som förklarar ett skeende” (Calander, 1998, s 28). Varje transkription är i 
sig också en transformering av data. Man konstruerar en text där episoderna bildar en så 
värdefri berättelse som möjligt. Det ska uppfattas som en saklig beskrivning av något som 
faktiskt har inträffat (ibid). 
 
Narration och metafor hör samman. Intresset för metaforer uppstod som en reaktion mot en 
rationalitetsuppfattning där det logiska innehållet kom före och språket betraktades som något 
sekundärt. I stället menar man att språket är något som genomsyrar själva tänkandet. Narrativ 
och metaforisk analys bildar viktiga grenar inom samhällsvetenskapen (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). 
 
Vad är då en metafor? Winther Jørgensen och Phillips (2000) använder termen 
“bereppsmetaforer” och beskriver dessa som: Begreppsmetaforer betecknar ”... det fenomenet 
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att ett område implicit eller explicit beskrivs med begrepp från ett annat område” (ibid, s 
164). Ett exempel från mina intervjuer på detta är: ”Specialläraren kom omedelbart i 
försvarsställning.” Fenomenet möte i skolan beskrivs i termer av angrepp och försvar, som ett 
krig. Metaforer pekar på något överensstämmande mellan två olika företeelser. ”Ju bättre 
metafor desto mer träffande och överraskande överensstämmelse” (Alvesson & Sköldberg, 
1994, s 141). 
 
Metaforens funktion är att den ”strukturerar det nya ämnesområdet genom att framhäva eller 
'dölja' olika aspekter av det” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 164). När samtalet med 
skolan beskrevs som ett krig med anfall och försvar doldes det faktum att ett bra samtal kräver 
samarbete mellan parterna (ibid). 
 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) citerar Fairclough som föreslår analys av metaforer för 
han anser att formen - ordval, grammatik och metaforer - är en del av innehållet och det är 
nödvändigt att analysera också formen för att kunna förstå innehållet (ibid). 
 
Alvesson & Sköldberg (1994) hänvisar till Hester som har visat på det bildliga inslaget i 
metaforerna, som ofta har uppfattats som rent verbala. Vilken bild vi väljer beror på det 
perspektiv vi har och valet är därför subjektiv (ibid). Alvesson & Sköldberg (1994) citerar 
Ricouer som menar att en metafor gör det möjligt att se något som något annat. Därmed har 
metaforbildning uppfattats som aspektséende, som Ricouer menar: ”kärnan i hermeneutiken 
är att se en text, eller en del av en text som något annat än det vid första anblicken visar” 
(ibid, s 148). Det perspektiv uttolkaren har avgör vilken aspekt han väljer och perspektivet 
beror på hans förförståelse som förmedlas av traditionen och kulturen genom språket. 
Perspektivet styr valet av både metaforen och narration. Här hänger metafor och narration 
samman: för att förstå en metafor måste man se den i ett sammanhang, som en del av den text 
den tillhör. Endast då, menar Ricouer, är vi inne på hermeneutik, och har överskridit retorik 
och semantik. Här hänger metaforer och narration intimt samman (ibid). 
 
Ett annat samband mellan metafor och narration är att båda ses i termer av ”se som”. 
Metaforen gör det möjligt att se ett fenomen som något annat. Också narrationen gör det då en 
serie isolerade händelser binds samman till en helhet, en handlingsintrig. ”Det här betyder att 
aspektséendet är grundvalen för både metafor och narration”, menar Alvesson och 
Sköldberg (ibid, s 148). 
 
Vad innebär det att tolka en berättelse? Innan själva intervjun sker, när forskaren väljer de 
frågor hon vill få besvarade, har tolkningen redan börjat. Detta kallas ”primärtolkning” 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Därefter sker också en tolkning när forskaren väljer vem hon 
vill intervjua och även under själva intervjuns gång: vad som har sagts tidigare i intervjun, 
vad som är intressant, vad som har förståtts, vad som är möjligt att få svar på och så vidare. 
Tolkning sker också hos den intervjuade, huruvida hon har förstått vad det är den som ställer 
frågan önskar få svar på. När den som intervjuar för anteckningar under intervjuns gång sker 
en tolkning och sådant som bedöms mindre relevant utelämnas. Att omvandla detta till ett 
intervjuprotokoll innebär en tolkning. Även intervjupersonen tolkar. Allt detta är 
primärtolkningar. Andra gradens tolkningar är de mera medvetna tolkningar forskaren gör av 
data. Då är forskaren medveten om att andra tolkningar är möjliga (ibid). 
 
Peréz Prieto (1998) citerar Bruner som säger: “... our stories about their stories, we are 
interpreting the people as they are interpreting themselves” (Peréz Prieto, 1998, p 146). Som 
forskare är man själv agerande i den historia man undersöker. Det kan inte vara på något 
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annat sätt (Hellsten, 1998). Berättelsen är en efterkonstruktion. Den ska inte blandas samman 
med en biografi. Detta uttrycker Bruner, som Kemuma (1998) hänvisar till, med den oheliga 
treenigheten: ”life – as - lived (reality), life – as - experienced (experience) and life – as - told 
(expression)” (Kemuma, 1998, p 120). När vi tolkar en berättelse måste vi hålla isär detta. 
 
Trots att utgångspunkten är individer och deras utsagor är vårt kunskapsintresse inte primärt 
fokuserat på individen utan det är ”individer i vissa bestämda positioner i ett särskilt 
sammanhang som vi intresserar oss för” (Heyman & Peréz Prieto, 1998, s 5).  
 
Den konstruktion som berättelsen är gör inte anspråk på att vara sann, den rätta eller objektiv. 
Men det är en bild av flera möjliga. Givetvis är den inte heller osann. Eftersom begreppet 
objektiv inte är giltigt ställer Calander (1998) upp följande tre kriterier i stället som får avgöra 
om forskningen är tillförlitlig och äkta:   

1. Forskningen ska vara sannfärdig det vill säga grundad i data. Man får inte utelämna 
eller förvränga något. 

2. Den ska vara logiskt koherent, tydlig och inte motsägelsefull 

3. Den slutliga konstruktionen ska vara följbar. Läsaren ska kunna följa hur forskaren har 
snickrat i hop sitt bygge (Calander, 1998, s 19). 

 
Är resultatet generaliserbart? Nej. Men berättelser kan inspirera, eller fungera som en 
byggkloss. Om den som läser berättelsen kan förstå sina egna erfarenheter kan det finnas en 
viss ”överförbarhet”: Hellsten citerar Ricouer som menar att: ”Att följa med i en berättelse 
innebär att förstå en följd av handlingar, tankar och känslor som har en riktning” (Hellsten, 
1998, s 54). Berättelsens mål är att skapa förståelse och insikt hos läsare. 
 
Hur förhåller sig begreppet sanning till berättelse? Heikkinen, Huttunen och Kakkori (2000) 
lyfter fram Pentti Saarikoski som har funderat över detta i ”And this story is true... On the 
problems of narrative truth”: ”Scientific studies are fictions like novels. The only difference is 
that they are badly written but then again, so are most of novels” (Heikkinen, Huttunen & 
Kakkori 2000, p 1). 
 
Heikkinen, Huttunen och Kakkori (2000) presenterade tankar om sanning på en konferens i 
Edinburgh. De menade att det tycks vara en trend att vi nu från informationssamhället i det 
postmoderna samhället går över till ett berättarsamhälle. Det finns ett ökande intresse för 
biografier. ”The growing interest in biographical and narrative approaches has lately been 
described as a change in knowledge culture and even a paradigm change” (ibid, p 2). Denna 
förändring har kallats en rörelse från realism mot konstruktivism. De citerar Bruner, som 
kallar konstruktivism: ”world making” medan berättelsen är ”life making”(ibid). Från detta 
perspektiv finns det inte någon verklighet eller något liv som inte har konstruerats av 
berättelser. Synen på kunskap, verklighet, individen och samhället är sammantvinnade. De 
citerar Bruner, som säger:”… narrative is an organizing principle by which people organice 
their experience, in knowledge about, and transactions with the social world” (ibid, p 2). 
Individen gör världen begriplig genom berättelser, både genom att berätta och lyssna på 
andras historier. Mänskliga erfarenheter är alltid berättade. Kunskap och identitet är 
konstruerade genom intersubjektivt delade berättelser. 
 
Vad är då sanning? Hur undviker vi i detta perspektiv meningslös relativism? En historia är 
sann när den inte motsäger andra historier. Heikkinen, Huttunen och Kakkori (2000) citerar 
Kuhn, som beskrev den vetenskapliga revolutionen som:”The primary concern is not to find 
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new ‘truths’ from nature, but to strengthen the existing truth (paradigm) by finding its missing 
pieces” (ibid, p 5). Det som inte passar in i ett existerande paradigm utesluts. Att finna 
sanning blir som att lägga ett pussel – en ny bit kunskap är sann när den passar in i mönstret. 
 
Heikkinen, Huttunen och Kakkori (2000) menar att en bra historia breddar vår horisont. Utan 
Nya Testamentet skulle Jesus inte vara Jesus. ”It is this way that the truth happens in and 
through the picture” (ibid, p 9). Det finns inte något liv utan en tolkning av det. Tolkning är 
en process som får oss att känna igen någonting som någonting. I självbiografier känner vi 
igen oss som oss själva. I den narrativa processen berättas en historia. När historien är 
berättad så blir den en del av en identitet. Författaren börjar så använda denna nya förståelse 
av sitt liv.  
 
Heikkinen, Huttunen och Kakkori (2000) citerar Foucault, som menar att:”We think that truth 
and freedom belong together and that power reduces us to silence. These traditional themes 
in philosophy would have to be overturned, because the truth is not by nature free but its 
production is imbued with relations of power” (ibid, p 13). 
 
Kriteriet på sanning blir användbarhet av en historia. Begreppet sanning har ersatts av 
begreppet användbarhet. Bra historier är användbara, dåliga är det inte. Den viktigaste 
aspekten av en berättelse är istället hur den fungerar: om den hjälper individer eller grupper 
att leva ett bättre liv. I så fall är historien värd att berättas och berättas om igen. En berättelse 
måste utgå från läsarens tidigare erfarenheter i någon mån. En bra historia befinner sig i 
utrymmet mellan likhet och olikhet. En historia betraktas som god vetenskap om den tillför 
någon ny kunskap i befintligt paradigm. Men likhet och olikhet är inte fixerade utan är mer 
flytande. Den som hade en radikal historia att berätta kan upptäcka att den inte är det efter en 
tid, för skalan har ändrat sig (ibid).  
 
”Våra förhärskande berättelser tillhandahåller den vokabulär som bestämmer våra 
verkligheter”, skriver Andersen (1996, s 133). Vi har bara våra beskrivningar, menar han, och 
det är dessa som ger oss förståelse för den mänskliga naturen. Både beskrivningarna och 
historierna utvecklas och förändras ständigt (ibid). 
 
 
4:1 Tillvägagångssätt 
 
 
Här beskrivs tillvägagångssättet från det att rektorer kontaktades till och med det sista mötet 
med intervjupersonerna. 
 
För att kunna välja ut föräldrar till intervju behövde jag få läsa de åtgärdsprogram som fanns 
på respektive skola. Därför kontaktades sex rektorer från två kommuner. Två kommuner 
valdes för att anonymiteten bättre skulle kunna säkras. En skola valde att inte vara med i 
studien. Fyra skolor återstod och jag bedömde att detta räckte för min studie.  
 
Ett brev som beskrev studien skickades hem till de föräldrar vars barn hade ett 
åtgärdsprogram som beskrev en läs– och/eller skrivproblematik. I brevet (se bilaga 2) står det 
att sekretess kommer att gälla när jag får tillgång till åtgärdsprogrammen.  Samtliga föräldrar 
som kontaktades accepterade att vara med i studien.  
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En förälder kontaktade mig när hon fått mitt brev och uttryckte sitt intresse för en studie av 
detta slag. Vi bokade då tid för intervju. Eftersom detta inte är en kvantitativ studie med krav 
på objektivitet så fann jag inte något problem med detta. De andra valdes ut med tanke på att 
jag önskade träffa föräldrar till barn och ungdomar i olika åldrar. Det råkade bli fyra pojkar. 
Det fanns flickor också som hade åtgärdsprogram, även om de inte var lika många som 
pojkarna. Jag ville att det skulle vara föräldrar från två olika kommuner av anonymitetsskäl. 
Det blev pojkar i skolår 3, 5, 7 och 9 för jag ville träffa föräldrar till barn i olika åldrar. Valet 
av barn kom att bestämmas av var de bodde för att det skulle vara lätt för mig att träffa 
föräldrarna. Det hade lika gärna kunnat bli andra elever i andra årskurser och då hade 
intervjuerna förmodligen blivit annorlunda eftersom varje individ är unik. 
 
Alla fyra föräldrar som kontaktades var positiva till att delta. En frågeguide låg på bordet 
under intervjun (bilaga 1) men frågorna följdes inte i tur och ordning utan intervjupersonen 
berättade och de eventuella frågor som inte blivit besvarade togs sist. Denna form av 
forskningsintervju kallas ”halvstrukturerad livsvärldsintervju”, som definieras av Kvale 
(1997) som: ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld, 
i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (ibid, s 13). 
 
Att föra anteckningar under intervjun blev den metod jag valde framför att spela in den på 
band. Med bandspelare får man med allt som sägs under intervjun, det är en metod som 
minskar risken för missuppfattningar, fördomar och feltolkningar. Ändå valde jag att föra 
anteckningar under intervjun. Mina starkaste skäl till detta var att jag dels på ett naturligt sätt 
kunde vara tyst och bara lyssna. Jag ”måste” skriva. Dels var det en metod för mig att bromsa 
tempot i samtalet så det också innehöll tystnader. Det blev mitt sätt att visa att tankerum och 
tystnad tillhörde vårt samtal. Jag är bra på att föra anteckningar och för mig är det lättare att 
koncentrera mig på lyssnandet när jag skriver samtidigt. Jag ville också att det skulle råda en 
så otvungen och ”vanlig” stämning som möjligt i dessa intervjuer. Kvale (1997) säger att ”ett 
postmodernt perspektiv på kunskapsproduktion, är intervjun, ett samtal där data framkommer 
i ett mellanmänskligt förhållande mellan intervjuare och intervjuperson” (ibid, s 146). Närhet 
till intervjupersonen är en förutsättning för att en bra intervju ska komma till stånd. 
 
Samma dag som intervjun genomfördes eller nästa dag skrevs intervjun ut. Då skulle talspråk 
omformas till skriftspråk. Därefter skrev jag i anslutning till intervjuerna mina reflektioner 
och de kopplingarna till teori jag såg.  
 
En vecka efter intervjun träffade jag intervjupersonerna som läste igenom utskriften. Eftersom 
det var min tolkning av deras berättelse var det viktigt att få träffas igen och få synpunkter på 
utskriften. Samtliga föräldrar gick igenom den mycket noga och alla korrigerade något. Flera 
av dem kommenterade att de var imponerade av att jag hunnit skriva ned så mycket. ”Fick du 
med det också, så bra” eller ”Jag tycker jag hör min röst i det skrivna”. Vi diskuterade 
frågan om hur jag ska kunna bevara familjens anonymitet. Jag fick bra råd av 
intervjupersonerna här. 
 
Etiska överväganden skedde enligt Kvales (1997) regler. Att få tillgång till en skolas 
åtgärdsprogram förutsätter en tillit mellan forskare och rektor. Det är som att lämna ut skolans 
allra innersta. Det faktum att jag ville intervjua föräldrar till barn med en dokumenterad 
skolsvårighet medför problem av etisk karaktär. För att den som deltar ska lida så liten skada 
som möjligt så måste anonymiteten säkras. ”Den etiska principen om fördelaktighet 
(beneficence) innebär att risken att en undersökningsperson lider skada ska vara så liten som 
möjligt” (Kvale, 1997 s 110).  De barn och ungdomar som deltar har fått nya namn av mig 
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och jag har avstått från att ta med sådana fakta som kan identifiera eleven. Jag har även ändrat 
på fakta för att kunna bevara anonymiteten. Gränsen mellan rollen som forskare och 
specialpedagog blev hårfin i något fall och jag valde att sitta mycket tyst under själva 
intervjun och i stället kunna prata med intervjupersonerna efter att de läst min utskrift. Då 
kunde jag ”ge lite tillbaka” i form av de kunskaper jag har som specialpedagog. Den allra sista 
genomläsningen av intervjuerna lästes med fokus på frågan om anonymitet för familjerna och 
skolorna och en del fakta togs bort för att skolan eller familjen inte skulle kunna kännas igen. 
 
De skolor som nämns i studien är dels de skolor som jag besökte för att ta del av deras 
åtgärdsprogram. De föräldrar jag har intervjuat har sina barn i dessa skolor. Det var en F-5 
skola, en 4-9 skola, en 4-9 skola och en 6-9 skola. Men föräldrarna till de ungdomar som gick 
sitt sjunde respektive nionde skolår refererar också till skolor som deras barn gick i när de 
gick i låg – och mellanstadiet. Dessa skolor har jag inte kontaktat. Det var en F-3 skola och en 
F-5 skola.  Båda kommunerna ligger nära en storstad. 
 
 
4:2 Val av analysmetod 
 
 
Narrativ metod valdes för analys av de data intervjuerna hade genererat. Det var en metod 
som gjorde det möjligt att lyfta fram de berättelser de intervjuade hade att berätta så deras 
röster hördes. Den teoretiska lins som valdes för att försöka titta igenom, Habermas (1996) 
teori om Kommunikativt handlande, bärs av en demokratisk syn som jag anser kan 
kombineras med narrativ analys: att låta människor få komma till tals, lyssna på vad de 
berättar om sin livsvärld. ”Metod kan på så sätt inte frikopplas från teori, då antaganden och 
begrepp i någon mening bestämmer tolkningar och gestaltningar av föremålet för studien” 
(Alvesson & Sköldberg, 1994, s 14). 
 
 
4:3 Analys av intervjuerna 
 
 
Analyserna omfattar både helhet och del: först analyserades metaforerna för att kunna se var 
det största känslomässiga engagemanget hos den som berättade låg. Genom att sedan ordna 
metaforerna tematiskt kunde i en mikroanalys visas hur dessa teman byggde upp intrigen, 
kärnan i berättelsen. Därefter formades en hel berättelse utifrån intrigen med hjälp av narrativ 
metod. Sist sattes berättelsen in i ett större perspektiv, där den språkliga miljön runt barnet 
beskrevs och så analyserades förälderns upplevelse av sina möten med skolan. 
 
Tolkningen började redan då urvalet av de frågor som skulle ställas gjordes. Sedan skedde en 
tolkning under intervjun som var nödvändig för att urskilja att man har förstått, vad som var 
väsentligt (Alvesson & Sköldberg, 1994). Då anteckningar fördes under intervjun skedde ett 
urval av fakta hela tiden, ingen kan skriva allt. Risken för att använda sitt eget språk är större i 
denna process än om bandspelare hade valts. 
 
Intervjuerna transkriberades till text i ett intervjuprotokoll. Här skulle talspråk översättas till 
skriftspråk. Det egna språket skulle hållas tillbaka till förmån för det språk den intervjuade 
använde. För att kunna minnas både vad som sades och hur det sades så bra som möjligt 
skrevs de ut samma dag eller senast dagen efter. Att ”lyssna” efter den intervjuades 
språkmelodi och personliga ordval förutsatte stor koncentration. Då intervjuerna hade skrivits, 
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var de ”text” och de benämns så här nedan. De har lästs många gånger och varvats med 
läsning av teori, en pendling mellan dessa i en rörelse mellan del och helhet. För att kunna 
reflektera över kunskapsinnehållet blev det nödvändigt att distansera sig, och därför blev 
Eriks mamma en ”intervjuperson” till exempel. Denna distanseringsprocess tog tid. ”En stark 
känsla för den studerade sociala verkligheten kan fasthållas som ett viktigt kriterium på god 
forskning” (ibid, s 356). Det var inte bara intervjuerna som skulle reflekteras över, utan också 
den egna rollen i forskningen, för ”det är inte möjligt att separera kunskap från 
kunskaparen” (ibid, s 7), så denna distans behövdes för att komma vidare. Kärnan i 
rationaliteten beskrivs som något som handlar mera om reflektion än procedur (ibid).  
 
Tanken att undersöka metaforerna i texten kom från Fairclough, som citeras i Winther 
Jørgensen och Phillips (2000). De menar att formen är nödvändig att analysera för att förstå 
innehållet (ibid). Den mer medvetna tolkningen, ”andra gradens tolkning” (Alvesson & 
Sköldberg, 1994 s 341), inleddes med att granska metaforerna. Eftersom dessa ofta är laddade 
med känsla, började analyserna med att fånga intervjupersonens känsla inför det som 
berättades. Därefter summerades alla metaforer som fanns i texten för att se hur dessa passade 
in i texten som helhet. Gav metaforerna uttryck för det hela texten förmedlade? 
 
Varvat med dessa tolkningar av metaforer lästes ”Reflekterande processer” av Andersen 
(1996). Han skriver i sitt förord att han hade uppmanats av Habermas att skriva denna bok 
(Andersen, 1996). Här löpte teori och metod samman. ”Det finns med andra ord alltid mer att 
se än det jag ser”, skriver Andersen (ibid, s 46). Så intervjuerna lästes om igen. Andersen 
beskriver den enskildes språk som ”uppbyggt runt ett antal av metaforer som alla alltså får 
en personlig mening” (ibid, s 134). Denna subjektiva mening var det som söktes. Vilken 
mening, vilken tolkning av sin livsvärld gav intervjupersonerna uttryck för? 
 
De metaforer som valdes för analys var de jag ”hörde”. Det fanns naturligtvis andra som jag 
inte uppmärksammade. Då intervjuerna genomfördes hade jag inte tänkt på att analys av 
språket skulle kunna ingå i valet av analysmetod. Det valet gjordes senare, efter ett varv av 
teoriläsning. Andersen uppmanar: ”Lyssna till vad de verkligen säger” (ibid, s 65).  
Intervjuprotokollet lästes igen och igen och valet att fokusera på metaforerna hjälpte mig att 
inte bara ”höra” det jag trodde att de sa, utifrån min totala tolkning av samtalet, utan att 
fingranska vad som faktiskt hade sagts under intervjuerna.  
 
Det pågår ”tre parallella konversationer” under ett samtal mellan två personer (ibid, s 59). 
Det var viktigt att tempot blev tillräckligt långsamt för att våra inre dialoger skulle hinnas 
med. Här var det till hjälp att skriva så jag var ”sysselsatt” och inte kunde prata. Medan jag 
skrev i kapp hann intervjupersonen tänka innan hon talade vidare. 
 
Metaforerna grupperades tematiskt för att kunna visa inom vilket område flest och mest 
uttrycksfulla metaforer användes. ”Metaforen ses mot bakgrund av den berättande text den är 
en del av och omvänt påverkas berättelsen av metaforen” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 
148). Alla metaforer analyserades men sedan valdes de metaforer ut som bedömdes vara mest 
uttrycksfulla. Samma tillvägagångssätt i analysen av alla intervjuer har skett. 
 
En metafor ses i termer av ”se – som” (ibid). Ett exempel på hur detta kan tolkas ur en av 
intervjuerna är: ”De var inte så riktade i sin pilspets” (Anders mamma). Ordet pilspets är 
metaforen. Lärarna var inte så riktade, detta tolkade jag som att de saknade precision i det de 
gjorde: hjälpa barn att lära sig läsa och skriva.  En pilspets som skjuts med precision, som är 
riktad, träffar mitt i prick. En pedagog som arbetar med precision träffar mitt i prick, når 
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målen och barnen lär sig läsa och skriva. Genom att använda ordet pilspets – där ordet spets 
förstärker intrycket av precision – i samband med att hjälpa ett barn att lära sig läsa så talar 
intervjupersonen här om att det krävs precision om man ska nå målet. Man kan inte göra hur 
som helst, man måste veta vad man gör och sikta på målet noga, så som en god skytt skulle ha 
gjort med sin pilbåge. Behöver en lärare ha målet klart för sig och sikta noga? Denna förälder 
ger uttryck för en sådan åsikt enligt min tolkning av hennes metafor. Hennes bild av en 
pilspets hjälper oss att se detta genom att vi ser pedagogen som en skytt och läsinlärning som 
en pilspets. 
 
Det bildliga inslaget har visats (Alvesson & Sköldberg, 1994). I dessa fyra intervjuer finns 
målande metaforer: ett barn kan komma i ”skymundan”, samtal med skolans personal ”går 
rakt igenom”, en förälder ”stångar sig blodig”. 
 
I en narrativ analys binds de olika episoderna samman. Då kan dessa, precis som metaforerna, 
”ses som”. Alla de episoder som Davids mamma berättar om till exempel, alla dessa möten 
med skolan kan tolkas som en berättelse om ”Den borttappade huvudpersonen”, som jag 
tolkar som ett uttryck för bristande demokrati i den skola som David går. Alvesson och 
Sköldberg (1994) citerar Ricouer, som menar att ”kärnan i hermeneutiken är att se en text, 
eller en del av en text som något annat än det den vid första anblicken visar” (ibid, s 148). 
Här blir berättelsen om David en berättelse om en skola som behöver förstärka sitt 
demokratiska arbetssätt genom min tolkning. 
 
Den tolkning jag har gjort av mina intervjuer kommer att presenteras efter varje intervju. Efter 
att ha formulerat tolkningen av berättelsen sattes den in i ett sammanhang där analys gjordes 
utifrån den teori som redovisats i avsnittet Bakgrund. Habermas teori var som en varp i min 
väv, det perspektiv jag valt att anlägga. Kunde Habermas teori vara till hjälp för att kunna 
förstå dessa fyra skolsituationer?  Detta provades genom att analysera de fyra berättelserna 
om skolan. Vad skulle ha hänt om man hade följt Habermas tankar om förståelseinriktad 
kommunikation så som han beskriver det i ”Kommunikativt handlande”? Föremålet för 
studien var föräldrars möte med skolan. Hur dessa beskrevs och hur de skulle kunna ha sett ut 
har diskuterats med hjälp av Habermas tankar om kommunikation: ”En möjlig 
skolutveckling” i avsnittet Slutord.  
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5. Resultat 
 
 
 
Här presenteras fyra mammors berättelser. Först beskrivs själva berättelsen och sedan analys 
av berättelsen. Analysen presenteras direkt efter varje berättelse för att underlätta för läsaren. 
Analyserna börjar med en granskning av metaforer som använts av intervjupersonen. Därefter 
sker en narrativ analys där intrigen söks och bestäms. En analys av den språkliga miljön runt 
barnet eller den unge följer och sist diskuteras mammans möte med skolan med hjälp av 
Habermas teori. Detta presenteras i turordningen Anders, Eriks, Carls och sist Davids 
mamma. 
 
Så här berättade Anders mamma: 
 
 
5:1 Anders mammas berättelse 
 
 
I ettan och tvåan fick Anders vara i fred. Han gick då i en 1-5 skola. Läraren skonade honom, 
han slapp läsa högt till exempel. Hon gjorde det av omtänksamhet mot honom, men det var 
inte bra. Anders inser detta själv idag: Han säger att om han istället hade gått på X- skolan så 
hade han fått hjälp mycket tidigare (för det fick hans kamrat som också har dyslexi och som 
gick på den skolan). Redan i sexan pratade barnen mycket med varandra om prestanda. De 
diskuterade sin problematik med varandra. Det finns en respekt för varandra bland barnen på 
den här skolan. Man är ingen nolla för att man går till speciallärare på högstadieskolan. Det är 
intressant! Öppenhet finns mellan barnen. 
 
I trean var lärarna försiktigt oroade. Anders fick mer hjälp av speciallärare i fyran. Barnens 
berättelser är egentligen mer intressanta, så här sa Anders då: ”De var så trötta ibland”. 
Anders tycker själv inte att han fick mycket hjälp. Lärarna var snälla och trevliga, men de var 
inte så riktade i sin pilspets. De saknade kunskap om hur man kan göra för att lära ett barn att 
läsa och skriva. I femman var det för sent för att sätta in åtgärder. 
 
Klassläraren på låg – och mellanstadieskolan slog larm. Det var på ett utvecklingssamtal. I 
fyran förstod man att Anders inte höll takten. Jag tror att det var ett prov som Anders hade 
dåligt resultat på. 
 
Det finns ingen dyslexi i släkten. Vi föräldrar var lite flummiga. Vi var nyskilda och inriktade 
på att få våra nya liv att fungera. Vi kunde ha ställt högre krav på skolan. Vi prioriterade att 
Anders skulle må bra. Lärarna sa: ”Det är en gåta för oss att Anders orkar komma till 
skolan”. Och vi föräldrar var så glada över att han ville gå till skolan. Lärarna var imponerade 
av Anders kreativitet. Han ansågs vara gullig, trevlig och juste. Vi surfade på det allihopa. 
Synd! Det hade varit gynnsamt att sätta in åtgärder då. I samma period fick skolan en ny 
rektor. 
 
Anders fick ett mycket enkelt åtgärdsprogram i fyran. Åtgärderna var av typ: ”Anders ska 
läsa 20 minuter varje dag”.  Vi satt i Anders klassrum, vid ett runt bord som fanns där. 
Läraren var inte kunnig när det gäller barns läs – och skrivinlärning. Det var en person som 
hade arbetat inom Parkleken och sedan blev lärare. Hon hade svårt att förstå Anders behov. 
Det finns fler barn från samma klass som idag också har läs– och skrivsvårigheter.  Vid det 
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där samtalet minns jag en kränkande replik, som jag aldrig kommer att glömma: ”Ja, han har 
det så jobbigt att hänga med i det här med läsningen – han borde gå i särskola”.  Det var 
som att få en snyting! Kränkande. 
 
Den första lärare som skulle hjälpa Anders var speciallärare 1. Hon kunde inte sin sak. Hon 
bankade knogarna i Anders huvud, som om det skulle gå bättre med läsningen då. Det gjorde 
ont. Ett övergrepp som vi undlät att anmäla. Hela skolan var som en ”Husmorsklubb”, ett 
gäng av lärare som har hållit ihop. Jag har haft specialläraren speciallärare 2, som lärare själv 
när jag gick i den skolan. Heder åt henne! Hon kunde sin sak. Det var hon som fick till stånd 
en dyslexiutredning. Hon såg till att den sedan presenterades på ett professionellt sätt för oss 
föräldrar. Men de hade den gamla synen: ”Det är lika bra att ta reda på vad det är för fel på 
pojken”.  Dyslexi var ett handikapp, ett lyte nästan. 
 
Det var mycket springande när utredningen gjordes: ögon, öron, basteam, psykolog. Under ett 
test hos psykologen byggdes det om så att Anders och psykologen fick byta lokal flera gånger 
för att de borrade och sprängde. Trots detta fick Anders fina resultat på detta test. 
 
Klassläraren och Anders var ensamma om problemen alldeles för länge. Jag tror att hon ville 
klara av det själv. 
 
Jag kände ju specialläraren. Jag ville att Anders skulle få gå till en läsfröken. De var så 
försiktiga först, men när man visste att Anders hade dyslexi så tog allt fart. Det var bråttom 
nu.  
 
Anders var duktig på att rita. På ett utvecklingssamtal sa Anders lärare: ”Jag är mycket 
upprörd över att ni ritar i Anders bok”! Anders pappa ritar i sitt arbete och jag tycker också 
om att rita. Anders har fått fina redskap när han har ritat redan från början. Det kändes som att 
få en snyting. Vi skulle urskulda oss och rentvå oss. Det var jätteotäckt. Anders tyckte om att 
rita, mer än att skriva. Han var alltid noga med detaljer. Det finns vuxna som inte ser sådant, 
som inte kan kommunicera kring detta. Anders fick ingen förståelse här. Men det var gulligt 
på skolan på andra sätt. Utflykter och sådant. 
 
Nej, vi var inte nöjda med de åtgärder man beslutade om på skolan, men vilken skola skulle vi 
ha flyttat honom till? Vår familj hade just varit med om en skilsmässa. Min man och jag var 
inte så samspelta då som vi är idag. Åtgärderna: vi simmade med. 
 
Anders har förslag på åtgärder idag. Genom sina erfarenheter inser han att han borde ha fått 
hjälp tidigare. Han tyckte inte om att man knackade honom i huvudet. Som att ge någon stryk 
för att man läser långsamt. Han satt i ett gammalt kartrum när han fick stödundervisning. De 
var så trötta. Han ifrågasatte effektiviteten av den hjälp han fick då. Anders har perspektiv 
idag. Det bygger man på erfarenheter. Anders har dessa erfarenheter. 
 
Jag är inte nöjd med att vänta och se som gällde de första skolåren för Anders. När man väl 
insåg att Anders hade dyslexi och satte in åtgärder var det bra. Vad skulle det göra om man 
satte in åtgärder och det senare skulle visa sig att barnet inte hade dyslexi? Vad gör lite extra 
träning? Det handlar ju inte om salt i såren. Utan bara lite extra gödning. Växtkraft! Jag är inte 
nöjd med de dimmiga åren, men sedan blev det bättre nu på högstadiet, när Anders fick 
komma till den här skolan. Det blev det superbra. Det var ett lyckokast. Jag tackar min stjärna 
att Anders kunde komma hit. 
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På mellanstadiet skedde inte utvärdering på det sätt som specialläraren på högstadieskolan i 
matematik gör i dag. Det är fantastiskt. Hon har järnkoll. Tar först femmans mål och sedan 
nians mål som hon prickar av delmål för delmål och ser om Anders har uppnått dem. Det är 
som att se en film. Strålande! Jag har förstått att Anders hade luckor från tidigare skolår. En 
sådan kunskapskontroll borde det vara i alla kärnämnen. Det var nyttigt för Anders pappa och 
mig att förstå vilka hål av kunskaper som Anders kom med till högstadiet. Och att dessa hål 
går att laga.  
 
På låg - och mellanstadieskolan fick Anders aldrig hålla ett enda föredrag. En gång hjälpte vi 
honom därför med en overhead till ett föredrag om segling. Det muntliga föredraget gick inte 
bra. Läraren led! 
 
På högstadiet har Anders fått hålla massor av föredrag. Det har aldrig varit tal om att skona 
honom. Attityden är istället: ”Spotta i nävarna och hugg i”!  Det är fel att man är så rädd för 
att det ska bli dåligt att man skyddar eleven från att misslyckas. Då får han aldrig träna och får 
ju aldrig lyckas heller. I femman fick Anders aldrig läsa högt. Tänk dig! 27 elever och Anders 
fick aldrig läsa högt. Det är fel att han slapp. Det har han kommenterat själv också. 
 
Tidigare åtgärder hade gett bättre resultat. Vi blev räddade i grevens tid. Anders och 
högstadieskolan har gjort ett hästjobb. Mycket tid och engagemang. Anders har fått möta krav 
och respons i kombination. Kraven har byggt upp honom. Om han inte har varit färdig med en 
uppgift fast han har arbetat till sent på kvällen så har han ställt sin klocka på 05.30 och gått 
upp och fortsatt då. Han har aldrig fallerat på någon inlämningsuppgift. Anders har varit 
plikttrogen emot sig själv. 
 
Nu på högstadiet står det i Anders åtgärdsprogram att han ska använda dator när han skriver. 
Han ska läsa skönlitteratur. Man säger inte hur länge han ska hålla på utan han får ett antal 
titlar på böcker som han ska läsa. Han ska arbeta hos en speciallärare regelbundet. Arbetet 
följs upp flera gånger per termin. Det är jättebra. Att pricka av delmål som man ska klara är 
som att rensa ogräs.  
 
I svenska har vi en klar bild, en översiktsplan för hela terminen, av vad som ska klaras av. Jag 
vet för varje vecka vad som ska göras och lämnas in. Det är jättebra! Vi kan planera 
läxarbetet. Anders kompisar hjälper till när det gäller planeringen. De har synpunkter på när 
det ena eller andra ska göras. Det sociala samspelet är jätteviktigt! 
 
Både Anders pappa och jag har varit högläsare. Vi läste mycket högt för Anders. Han läste för 
långsamt så vi har läst den skönlitteratur högt för honom som klassen har arbetat med. Det 
gjorde vi ganska långt upp genom åren. Ja, jag vet hur jag ska göra för att uppfylla min del av 
åtgärdsprogrammet. 
 
Jag har aldrig träffat Anders lärare i svenska. Jag har diskuterat sådana saker med 
specialläraren. Hon och jag har en överenskommelse när det gäller engelska. Anders ska 
skriva helt själv, jag rättar stavning av glosor. När det gäller svenska så vet jag inte hur jag 
ska göra för att hjälpa Anders när han ska skriva. Jag har inte någon kontakt med läraren i 
svenska. Anders är upprörd över att han aldrig får skriva hos sin lärare i svenska. Han tror att 
hon tar för givet att det är specialläraren som har hjälpt honom om han har skrivit något. 
Specialläraren är mellanledet mellan barn, ämneslärare och förälder. Svenskläraren är sträng 
och har höga krav. Anders har nått målen i svenska, har ett G, och han är nöjd med detta. Den 
muntliga undervisningen är bra. 
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Man borde få träffa ämnesläraren. Som i höstas när vi hade ett möte med Anders lärare i 
engelska. Jag fick se att hon var ung och osäker i detta möte. Engelska är Anders akilleshäl. 
Vi hade ett möte angående detta i augusti, när höstterminen hade börjat. Mötet hade ett 
framtidsperspektiv. Lärarna sa att Anders inte hade någon engelska alls när han kom till sexan 
och att han inte har nått målen för årskurs 8 ännu. Han går ju i nian nu. Anders har tagit ikapp 
engelskan i fyran, femman, sexan, sjuan och håller nu på med åttans kurs. Det är mer än man 
kan begära. Hur gör man? 
 
På ett möte i våras hade specialläraren rekommenderat resa till England men avrådde bestämt 
från språkresor där man umgås med svenska kamrater. Därför satte jag in en annons i 
tidningen på landet. ”Efterlysning. Värdfamilj i England sökes till A, med mvg i teknik, no och 
många bra betyg, men underkänt i engelska”.  Efter ett par dagar kom svar från en man som 
rekommenderade en familj i England där hans dotter hade bott. Kontakt togs och Anders var 
välkommen dit 14 dagar senare. Så han var i England 18 dagar sommaren innan nian. 
 
På augustimötet hösten i nian var jag stressad. Undrade vad läraren i engelska egentligen 
begärde? Kände att nu kunde jag inte göra mer som förälder. Man kan inte springa ikapp 
tåget. Men så kom jag att tänka på att jag har en vän som är född av engelska föräldrar men 
bor i Sverige här i närheten. Jag kontaktade henne och vi bestämde att Anders skulle prata 
med henne en timme i veckan. Lärarna tyckte att det var bra. Läraren i engelska fick 
privatlärarens telefonnummer och uppmanades att ta kontakt för att vara bryggan mellan 
skolan och Anders i engelska. Hon ringde aldrig och hösten gick. I november ilsknade jag till. 
Anders privatlärare hade inte fått instruktioner. Jag skrev ett brev till läraren i engelska. Jag 
vill säga att man kan bli sur som förälder! Kontakt togs med Anders privatlärare och Anders 
säger att hans engelsklärare är mer nöjd med hans resultat nu. Jag samarbetar med 
specialläraren om detta. Jag tycker att vi kan vara ännu mer effektiva. Ringa in problemet 
ytterligare. Det vore bra om privatläraren låg ett steg före klassen i Anders kurs i engelska. 
Därför bad jag om boken i engelska så jag kunde köpa en till Anders privatlärare. Boken var 
utgången från förlaget. Då kopierade specialläraren den i två exemplar som vi skulle få och la 
i ett fint kuvert. 
 
Specialläraren har en plan för vad som ska göras för resten av terminen. Den planen hade vi 
behövt från början av terminen. Här har det exakta problemet ringats in. Jag skulle kunna sätta 
mig och stortjuta över engelskan. Känner mig stressad inför gymnasiet.  
 
Det finns en nödlösning: Anders kan vara 8-9 veckor hos den där familjen i England i 
sommar. Därefter skräddarsyr en gymnasielärare som jag har kontaktat, en kurs till Anders 
som han arbetar med resten av sommaren och så söker han till gymnasiet i efterhand. Fram till 
15 september kan man tentera sitt betyg. 
 
Jag har aldrig ringt upp någon lärare. Bara talat med specialläraren och läraren i engelska på 
det där mötet. Varför? – Utvecklingssamtalen! En tjock lunta med otroligt utförliga rapporter 
från lärarna. Professionellt! Där står det att lärarna ska hålla kontakt med specialläraren. 
 
Läxor fungerar bra för Anders. Han planerar dem bra, kan fråga specialläraren och tar hjälp av 
kamrater. 
 
Mina kontakter med skolan: Jag skrev brev till rektor en gång när jag reagerade emot 
inställningen till dyslexi från Anders klassföreståndare. Speciallärarna i svenska och engelska 
samt matematik är noga, ärliga och har hela tiden uppföljningsmöten. 
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5:2 Analys av Anders mammas berättelse 
 
 
För att komma nära Anders mammas tankar och inre föreställningar inleds analysen av 
berättelsen med att granska de metaforer och bilder hon använder och se hur dessa bygger upp 
en bild av hennes och Anders möte med skolan. Här redovisas ett urval av de metaforer som 
används i berättelsen. Skolan är för Anders två skolor: en F- 5 skola och en 6 - 9 skola, där 
han nu gick sitt nionde skolår. 
 
Anders mamma använde målande metaforer och bilder när hon försökte beskriva med ord så 
att jag skulle förstå. Hon sa att hon var intresserad av bild också. Citaten är Anders mammas 
och det är jag som tolkar dem. 
 
Hur beskrevs mötet med skolan i låg – och mellanstadiet? 
 
En metafor som försöker fånga synen på kunskap i allmänhet och bristen på kunskap om 
läsutveckling är: ”de var inte så riktade i sin pilspets”. En pil behöver skjutas med stor 
precision om den ska nå sitt mål. En lärare behöver ha kunskap om läsutveckling för att 
hennes åtgärder och insatser ska nå sitt mål. Pilen ser jag som undervisningen, men det är 
läraren som anger riktningen, som skjuter pilen. Hur ska läraren göra för att nå målen? 
 
”Det var som att få en snyting. Kränkande”. Så kändes det att höra klassläraren säga att 
Anders nog borde gå i särskola. Snyting är våld. Denna metafor användes ytterligare en gång 
när föräldrarna träffade klassläraren i låg – och mellanstadieskolan: ”Det kändes som att få en 
snyting. Vi skulle urskulda oss och rentvå oss. Det var jätteotäckt”.  Här finns orden snyting, 
ur –skuld-a, rentvå. Mötet med skolan gav en snyting till föräldrarna, alltså våld, och dessa 
skulle rentvå sig och urskulda sig, som om det funnes en skuld att sona. Att två betyder att 
tvaga, tvätta. Att rentvå är att tvätta bort något så det blir rent. Dialogen bröts sönder här. 
Detta upplevdes som skrämmande och ”jätteotäckt” av föräldrarna. 
 
När mamman försökte förmedla kunskapsnivån i skolan använde hon en metafor som är 
laddad med innebörd: Hon sa att ”hela skolan var som en Husmorsklubb, ett gäng som höll 
ihop”. Det låter trevligt, och det sa mamman också att det var: ”Men det var ju gulligt på 
skolan på andra sätt, utflykter och sådant”.   En husmor leder min tanke till en snäll och varm 
person. Men husmodern har inte någon utbildning utan var ”bara” hemmafru. Ordet ”klubb” 
leder också tanken till något icke-professionellt, något som hör fritiden till. Denna metafor 
stämmer väl överens med pilspetsen som skjuts iväg utan riktning. 
 
Två metaforer beskriver hur mamman såg på sin egen roll de där åren: ”surfa” och ”flyta 
med”. Båda bilderna förmedlar att kraften finns utanför föräldrarna, någon annanstans. Det är 
kraften i vattnet som anger riktningen, inte hos den som bara flyter med.  
 
När Anders mamma talade om högstadieskolan använde hon också ett målande språk. För att 
beskriva specialundervisningen hämtade hon metaforer från växtriket: ”Det handlar ju inte 
om att strö salt i såren. Utan bara lite extra gödning. Växtkraft”.  Man skulle inte snåla med 
specialundervisning för lite extra gödning var bra för alla, även om det visade sig att barnet 
inte hade dyslexi. Specialundervisning på högstadieskolan handlade om att gödsla, ge näring 
för att barnet skulle kunna få växtkraft. 
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”Att pricka av delmål som man ska klara av är som att rensa ogräs”. Det som inte skulle 
vara där, det som skulle bort var de saker Anders inte hade lärt sig ännu, som han var på god 
väg att ta igen för att nå sina mål. Här var bilden också något som lever. 
 
”Man kan inte springa ikapp tåget”. Tåget är en bild av den kunskap som krävs för att nå 
mål att uppnå i nian. Det finns något obönhörligt i denna bild. Ett tåg är hårt, lever inte och 
det går på spår den väg som är bestämt helt oberoende av dem som vill åka med det. Anders 
sprang för att hinna ikapp, för han ville åka med. Anders hade mycket att ta igen. Kamraterna 
hade hunnit långt ifrån honom och Anders sprang fortare och fortare för att hinna ikapp dem. 
Men, nej, man kunde inte springa ikapp ett tåg. Det fanns gränser för hur mycket man kunde 
klara. Det mamman sa här var att det var omöjligt för Anders att nå målen i engelska och 
lärarna tyckte att Anders hade gjort allt man rimligtvis kunde begära av honom. Ändå gav 
varken mamman eller Anders upp! 
 
Kursen i engelska efter nian behövde ”skräddarsys”.  Här såg Anders mamma att det krävdes 
en individanpassning av något slag av någon som var yrkesutbildad. En skräddare är inte en 
husmor. 
 
De bilder Anders mamma använde sig av när hon berättade om hans lågstadium och 
mellanstadium talade om kränkningar, kunskapsbrist, bristande engagemang och låga 
förväntningar. När hon beskrev högstadieskolan använde hon bilder som ofta var levande 
växter och djur. Bilden av tåget som man måste hinna med om man ska åka till Nationellt 
program i Gymnasieskolan är en effektiv bild av ett inhumant system som har skapats till våra 
ungdomar. 
 
Vilken är intrigen i detta drama? I fyran förstod läraren att Anders inte höll takten. Skulle 
Anders hinna nå målen nu i nian? Var pilspetsen rätt riktad nu i högstadiet? Räckte den 
växtkraft och gödning han fick i specialundervisningen? Plockade speciallärarna bort det 
ogräs som fanns där?  Och framför allt: kunde man springa ikapp ett tåg?  
 
Här visas hur episoderna stödjer intrigen: Episoderna ordnas nu i kronologisk ordning: 
 
Utgångspunkten för dramat är: Anders blev lämnad i fred. 

• Ettan och tvåan: ”de dimmiga åren”, ”åren av vänta – och - se” 

• Trean: lärarna var ”försiktigt oroade” 

• Fyran: Anders ”höll inte takten” 

• Speciallärare 1 bankade knogarna i Anders huvud. 

• Speciallärare 2 skickade Anders till en dyslexiutredning. 

• Femman: Klassläraren trodde att Anders föräldrar fuskade och ritade i hans bok. 
Dialogen bröt samman. 

• Sexan: skolbyte. ”Spotta i nävarna och hugg i” var vad som gällde. 

• Sjuan: specialläraren i matematik hade kunskapskontroll, ”järnkoll”. 

• Specialläraren i svenska följde upp åtgärdsprogrammet, hade en översiktsplan för 
kursen. 

• Åttan: nådde målen i svenska. 
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• Sommaren efter åttan: mamman satte in en annons och Anders var i England i 18 
dagar hos en familj. 

• Nian: Augustimötet. Anders hade inte klarat av åttans kurs i engelska ännu. ”Man kan 
inte springa ikapp ett tåg”.  Lärarna tyckte inte att Anders kunde göra mer. 

• Mamma ordnade en privatlärare. 

• Mamman skrev ett brev till läraren i engelska och ville att hon skulle samarbeta med 
privatläraren. 

• Mamman ville att privatläraren skulle få den bok klassen arbetade efter. Specialläraren 
ordnade detta. 

• Mamman hade ordnat en nödlösning: Vistelse i England 8-9 veckor sommaren efter 
nian samt en skräddarsydd kurs i engelska som en gymnasielärare hade åtagit sig att 
göra. Tentamen 15 september. 

 
Att lärarna tänkte på Anders kunskaper som att ”han inte höll takten” i fyran, bidrog till 
bilden av en språngmarsch. Tempot ökades tydligt i åttan och nian och dessutom hade Anders 
fått utsträckt tid: han kunde tentera i september så han har fick en sommar till på sig. Skulle 
han hinna till dess? 
 
Det är ett drama Anders mamma målar upp. Möten med lärare i låg – och mellanstadieskolan 
som saknade kunskaper i det som var deras kärnuppgift: att lära barnen att läsa, beskrevs i 
termer av våld, okunnighet och ointresse.   
 
Sedan rullade dramat vidare och Anders började i sexan med otillräckliga kunskaper. Här 
utmanades han, fick slita, spotta i nävarna och hugga i.  Han fick stöd av lärare som visste vad 
de gjorde. På den här skolan användes åtgärdsprogrammen med uppföljningar och 
utvärderingar och lärarna samarbetade med föräldrarna. Vi vet inte hur detta drama slutar men 
intrigen kan ses som: ”Kan man springa ikapp ett tåg?” Vi kan se hur Anders springer, allt 
fortare med massor av människor runt omkring som hejar och hurrar: hans föräldrar, 
kamrater, hans lärare och speciallärare. Ombord på det där tåget sitter alla Anders kamrater. 
Frågan är bara om man kan springa ikapp ett tåg? 
 
Hur såg den språkliga miljön runt Anders ut? Snow (1998) har visat på betydelsen av språklig 
stimulans när barnen växer upp. Anders mamma och pappa beskrev sig som högläsare. 
Mamman läste böcker högt för honom ända upp i åttan. Den attityd föräldrar har till läsning 
spelar roll för att barnen ska få en bild av att det är roligt och värt mödan att lära sig läsa. När 
Anders mamma kontaktades för att boka tid för vårt andra möte hade hon bråttom för hon och 
Anders väntade på Radioföljetongen och detta var viktigt att inte missa! Tända ljus, dricka te 
och sitta tillsammans och lyssna och prata om det man har hört, så såg Anders språkliga miljö 
ut hemma. Lundberg och Herrlin (2003) pekar på vikten av att man samtalar om böcker för att 
den unge ska förstå det lästa. Precis så samtalade Anders och hans mamma om avsnittet de 
hört på radio. Föräldrar som ser läsning som ett nöje, skapar en rik språklig miljö hemma med 
många böcker som används påverkar sina barns möjligheter att lära sig läsa (Snow, 1998). 
 
Forskning visar också att föräldrarnas förväntningar på att barnen ska lära sig är 
betydelsefulla (Snow, 1998). När lärarna på Augustimötet i nian tyckte att Anders hade gjort 
allt man rimligtvis kunde göra, man kan ju som sagt inte springa i kapp ett tåg, så höjde 
mamman ribban ytterligare för Anders och skolan. Hon planerade en resa till England igen 
och fann en gymnasielärare som åtog sig att skräddarsy en kurs resten av sommarlovet och 
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förväntade sig att läraren i engelska skulle samarbeta med privatläraren. Hon hade mycket 
höga förväntningar på sin son! Förväntningarna på skolan var också mycket höga! 
 
Den lärandemiljö som Anders hade omkring sig från ettan till femman var alldeles för passiv. 
Att vänta och se hjälper inte någon. En dyslexiutredning i mellanstadiet ledde till att lärarna 
såg Anders svårigheter. Han fick hjälp av specialläraren. Men det finns en risk för att de 
vuxna omkring Anders lämnade över hans lästräning till experter, som Lindstrand varnar för 
(Lindstrand, 1998).  Genom attityden ”Det är lika bra att ta reda på vad det är för fel på 
pojken”, som Anders lärare formulerade det i samtal med föräldrarna, skapades ännu större 
avstånd mellan de vuxna som skulle hjälpa Anders genom sin samverkan. Denna samverkan 
runt Anders kom aldrig till stånd i den skolan. Den var bara Anders som utreddes. Hans 
skolmiljö diskuterades aldrig med föräldrarna. Anders mamma såg problem i att 
”klassläraren och Anders var ensamma om problemet alldeles för länge”. Det dröjde också 
för Anders att få fart på sin läsning. Høien och Lundberg ser den mänskliga kontakten som 
fundamental för den som ska försöka övervinna sina läs- och skrivsvårigheter (Høien & 
Lundberg, 2001). Under Anders första skolår fanns inte den kontakt han behövde för att 
komma över sina svårigheter.  
 
Den ”dimma” som innebar att skolan inte hade kunskap om hur långt barnen hade kommit i 
sin språkutveckling kan vara förödande. När man plötsligt kom till insikt om Anders 
svårigheter la man ner all kraft på svenskan och undlät att arbeta med engelskan. Hade lärarna 
då bestämt att Anders aldrig skulle klara engelskan? Han ”hade inte någon engelska” när han 
kom till sexan, enligt ämnesläraren. Här hade en Utvecklingsplan kunna vara till hjälp för att 
följa upp kunskapsutvecklingen så att ingenting tappades bort (Ds 2001:19). 
 
Det var tydligt att arbetet med åtgärdsprogram, med möten, kunskapskontroll, uppföljning av 
arbetet och utvärdering av åtgärdsprogrammen gav resultat. Intervjun visade skillnaden 
mellan den tidigare skolan och den senare skolan i detta avseende. Arbetet kring 
åtgärdsprogrammen i den senare skolan visade på den samverkan som krävs för att alla ska 
dra åt samma håll (Skolverket, 2000). Procedurerna kring ett åtgärdsprogram medförde ett 
antal möten där lärare, elever och föräldrar träffades för att diskutera barnens 
kunskapsutveckling. När lärare, elever och föräldrar träffades för sådana diskussioner kan, 
som i Anders mammas fall, den potential en förälder ha frigöras och kan komma barnet till 
del. Om lärare, föräldrar och deras barn möts för att tala om barnets läsning och skrivning kan 
lärare förmedla viktig information om hur detta ska gå till föräldern. Föräldrar vill få kunskap 
om barnens kursplaner och hur man lär dem läsa och skriva (McDougall, et al. 2000; Hughes, 
2003). Den information de får kommer barnen till godo (Svensson, 1998). Anders mamma 
visade detta när hon talade om att hon visste hur hon skulle förhålla sig till sonens 
skrivuppgifter. 
 
Intervjun med Anders mamma visade vilken kraft det kan ligga i samverkan mellan lärare och 
föräldrar. Alla parter går stärkta ur en sådan samverkan: Den unge i första hand, naturligtvis, 
men även de föräldrar som kan känna sig som kompetenta och engagerade föräldrar. Lärarna i 
skolan kan vara stolta över hur långt ”deras elev” har kommit, inte minst om det var mot alla 
odds. Om en elev lyckas trots stora svårigheter är det mindre sannolikt att lärarna kommer att 
”ge upp” en annan elev nästa gång, för man har erfarenheten av att det kan gå! Och så får 
skolan som helhet också bättre självförtroende. 
 
Anders mammas möte med skolan analyseras här med hjälp av de regler för diskursen som 
Habermas har formulerat, enligt Eriksen och Weigård (2000). De diskursteoretiska 
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processreglerna, utgående från Habermas, där han utgår ifrån de villkor som gäller för att man 
ska uppnå legitim koncensus kan vara till hjälp här. Här är dessa regler tillämpade på Anders 
skolor: 
 
Att försöka komma överens om vad som är rätt att göra, är att rationellt underbygga ett 
påstående (Eriksen & Weigård, 2000, s 257). På de möten med lärarna i lågstadiet som 
mamman beskrev byggdes påståenden från skolans sida inte upp rationellt. Här saknades den 
rationella grunden för påståendet att Anders hade det så svårt att lära sig läsa att han borde gå 
i särskola. Lärarna ansåg att det var en gåta att Andes orkade gå till skolan. Dessa yttrande 
byggdes aldrig under rationellt utan var påståenden som bara hängde i luften. I samtal med 
lärarna i högstadieskolan diskuterades kunskapsutvecklingen hos Anders. Lärarna 
underbyggde noga vad de talade om genom att hänvisa till delmål och mål i läroplanen. 
 
För att följa reglerna för en fri och rättvis diskussion måste alla få uttrycka sina attityder, 
önskemål och behov (ibid s 257). I lågstadiet bröts dialogen mellan skolan och föräldrarna 
helt. Det innebar att skolan inte visste något om hur föräldrarna tänkte och kände. Därmed 
kunde lärarna inte heller få hjälp av föräldrarna. I samtalen med högstadieskolan ställde 
mamman krav på skolan och lyssnade till vad lärarna sa och tillät samtidigt skolan ställa krav 
på sig och sin son.  
 
Dessa regler speglar respekten för individens okränkbarhet och normen att individernas 
ståndpunkter skall behandlas lika och neutralt (ibid, s 258). Om man inte ens tyckte att det 
var viktigt att lyssna på alla individers åsikter, som i lågstadieskolan, där Anders röst inte 
hördes alls, var det inte möjligt att allas åsikter behandlades lika. En skola som är monologisk 
anser att det räcker med den egna rösten. Den lyckades inte heller fånga upp föräldrarnas 
röster och kunde inte heller lösa de problem som uppstått. Persson pekar på vikten av att man 
beaktar de ojämlika partsförhålladet när skolan och föräldrar möts (Persson, 2002). I samtalen 
med högstadieskolan fanns Anders och hans föräldrar med som aktiva parter på ett helt annat 
sätt.  Det är självklart att en högstadieelev är mer aktiv på möten med skolan medan barn i 
lågstadiet, som är mycket yngre, yttrar sig mindre, men ändå är det svårt att skapa lösningar 
för någon om denne själv inte involveras. Den fjärde regeln säger nämligen att: Av moraliska 
skäl bör man tillse att det är möjligt för aktörerna att uttrycka sina åsikter på ett fritt och 
likvärdigt sätt (Eriksen & Weigård, 2000, s 257). Här hade det inte fungerat alls mellan 
aktörerna i Anders lågstadieskola. Om någon av parterna känner sig kränkta kommer de inte 
att lägga fram sina åsikter, enligt Habermas (ibid). Detta hände vid samtalen i lågstadieskolan.  
För att skolan ska bemöda sig om att aktörerna ska kunna uttrycka sina åsikter på ett fritt och 
likvärdigt sätt, måste man tro att föräldrar och barn kan ha kunskap eller erfarenhet som kan 
vara värdefulla bidrag till diskussionen. Resultaten av samtalen mellan Anders, hans föräldrar, 
speciallärarna och lärarna visade att det fanns anledning för lärarna att tro det. För att kunna 
samordna våra handlingar krävs att vi når en gemensam bild av verkligheten. Den bilden 
behöver parterna förhandla för att nå fram till (Habermas, 1996). Men detta räcker inte. 
 
Vi måste även vara inställda på inbördes förståelse. Vi måste vilja förstå varandra. Det 
framgår hur föräldrar och skola ansträngde sig för att mötas angående Anders matematik, 
svenska och engelska i högstadieskolan. Bägge parter ansträngde sig för att förstå den andra 
parten.  
 
Respekt för individen är en del av den värdegrund som borde genomsyra skolan (Skolverket, 
2000). Här visades brister i respekt för barnet och även för föräldrarna när Anders gick i 
lågstadiet. Arbetet med värdegrunden i den skolan kunde ta avstamp i att syna samtalen 
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mellan föräldrar och skola. Det framgick hur procedurerna kring hans åtgärdsprogram i 
Anders högstadieskola ledde till att föräldrar och skola möttes ett antal gånger för att samtala 
om Anders kunskapsutveckling. I dessa samtal fick föräldrar och den unge själv möjlighet att 
påverka. På så sätt medverkade procedurerna till att stärka demokratin i skolan. 
 
För att en elev inte ska hamna långt efter sina kamrater krävs det att skolan har kunskap om 
elevernas kunskapsutveckling. Utvecklingsplaner kan vara till hjälp med detta (Ds 2001:19). 
Om man också lyckas involvera både den unge och föräldrarna i arbetet kring 
åtgärdsprogrammen finns förutsättningar för att barnen och ungdomarna slipper springa denna 
förtvivlade språngmarsch efter tåget. 
 
 
5:3 Eriks mammas berättelse 
 
 
Erik gick det femte skolåret i en 1-5 skola när jag samtalade med mamman. Så här berättade 
Eriks mamma:  
 
Erik hade inte gjort det han förväntades göra i skolan, visade det sig när det första skolåret led 
mot sitt slut. Därför fick han med sig böckerna hem över sommaren för att ”göra färdigt” sina 
uppgifter. 
 
Läraren i ettan var en ung och oerfaren och stannade bara en termin, så till våren i ettan fick 
klassen en ny lärare. Den nya läraren var drygt 40 år, en erfaren förskollärare som hade 
fortbildat sig och nu skulle ha sin första skolklass. 
 
Klassen bestod av arton pojkar och sju flickor. En av pojkarna mådde mycket dåligt. Han 
skrek rakt ut och i en sådan klass finns det inte mycket plats för barn som inte stör. Erik 
hamnade i facket tysta flickor. Mycket av pojkarnas energi gick åt till positionering. Läraren 
sjukskrev sig vid ett tillfälle och skolan satte in en del vikarier som var bra och erfarna. Men 
läraren var bra på många sätt: hon var inkännande och ville se alla barn. Jag tycker att hon 
saknade metodik. 
 
I tvåan sa läraren att hon inte tyckte att det var normalt att bli så trött som Erik blev när han 
skulle börja ett arbete. ”Nej”, sa han och la kinden mot bordet. Vi tog då kontakt med en 
Optokonsult inne i stan. Det var klassläraren som hade tipsat om denna konsult och hon följde 
intresserat vad som hände där. Optokonsulten var sjukgymnast och optiker. Hon kunde mäta 
dold skelning till exempel. Erik fick stå på alla fyra medan hon drog med en penna längs 
ryggraden. Han svankade och så föll han i hop. Hon sa att om han satt på en stol så kunde 
byxlinningen eller stolsryggen irritera så han hade svårt för att sitta stilla. Erik låg hellre än 
satt på den tiden. Han fick också stå på knä och hade händerna på golvet framför sig och så 
vred hon på hans huvud försiktigt åt sidan. Armen vek sig och han ramlade. Hon mätte hans 
ögonrörelser och fann att de var långsamma. I vissa lägen såg han dubbelt. Av sina 
undersökningar drog hon slutsatsen att Erik hade en motorisk försening. 
 
Erik är lång! Han växer fort. Han har aldrig tyckt om att spela fotboll, tycker bara att han är i 
vägen. Han var sen med att lära sig att cykla också. Vi fick övningar av optokonsulten: Erik 
skulle göra ”snöänglar” på golvet hemma, två gånger om dagen. Vi gjorde dessa övningar, 
som var mycket krävande för Erik. Han skakade av ansträngning, men vi höll på med olika 
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motorikövningar morgon och kväll i två års tid. Han skulle också hoppa hopprep, vilket var 
svårt för honom. Det var gråt och tandagnisslan ibland men vi uppmuntrade med belöningar. 
  
Under denna tid gjorde Erik stora framsteg i skolan. Det kan ju bero på andra saker: att vi 
fokuserade på honom till exempel. Vi skulle vara noga med hans kost också: försöka undvika 
socker, vitt mjöl och färgat godis (hellre choklad).  
 
När vi gick hem från optokonsulten var Erik glad! Han hade fått en diagnos och fått veta att 
man kunde göra något åt hans svårigheter. ”Jag är inte dum i huvudet. Det finns hjälp att få”. 
I trean tyckte inte klassläraren att det var några problem med Eriks läsning längre. Erik hade 
lätt för att stava men skrev så lite som möjligt. Andra barn fick gå till specialläraren. Det 
kändes som att de hade nog med sitt i skolan. Situationen i klassen gjorde att Eriks problem 
kom i skymundan. Erik fick tillgång till en dator i skolan och man satte honom på att träna 
Tangenta. Han tyckte inte att det var roligt. Jag tycker att skolsituationen är så: det saknas 
kunskaper och tid när det gäller att tackla skrivsvårigheter. Men i dag tror jag att Eriks 
lillasysters lärare skulle ha klarat detta. 
 
Erik skriver så lite som möjligt. Optokonsulten hade rekommenderat att vi skulle vara 
försiktiga med Eriks skrivande i skolan. Det var mycket ansträngande för honom att skriva, sa 
hon. Vi föräldrar skrev hans läxor åt honom. Han dikterade och vi skrev för hand. Vi 
diskuterade aldrig hur mycket vi skulle gå in i Eriks text. Jag såg mig som hans redskap, som 
hans sekreterare. Han sa och jag skrev. När Erik skriver blir det väldigt lite. Han tycker själv 
att han skriver fult. Jag tycker att han skriver vackert när han anstränger sig. När han skriver 
blir han väldig trött. Suckar. 
 
När vi gör läxor ser jag till att han får sitta vid ett tomt bord och frågar om han vill ha en kopp 
te. Från förskoleklassen till och med trean hade Erik många läxor. En läxa varje dag är 
mycket för den som tycker att det är så tråkigt! Nu i femman har han inte så många läxor. 
Stencilerna! Dessa är jag så trött på! Hur kan man visa att skolarbetet är viktigt för ett barn 
om det inte finns riktigt material? Det har varit många stenciler. Ibland har jag köpt böcker till 
Erik. Det saknas pengar i skolan. 
 
Eftersom jag arbetar hemma kan jag gå till skolan och hämta Erik, så jag har träffat 
klassläraren varje vecka. Hon sa att Erik ansträngde sig och jobbade på. Han var duktig tyckte 
hon, men det tyckte han inte själv. Resultet av hans ansträngningar syntes så dåligt. Man har 
nöjt sig med att han har förstått i skolan. 
 
Vi har inte haft så många möten om Eriks skrivsvårigheter, egentligen. Ett möte hade vi 
föräldrar i årskurs två eller tre tillsammans med klassläraren och en skolpsykolog. Vi har ju 
haft utvecklingssamtal två gånger per läsår. Då har klassläraren sagt att Erik får skriva så 
mycket som han orkar. Jag förstår att det inte går att göra något inom klassens ram, men 
någon borde intressera sig för Eriks skrivsvårigheter. Jag är inte den typen av förälder som 
oroar mig så mycket för mina barn, men ändå kan det bli problem på vägen. Exempel: Om 
Erik inte kunde skriva rader med ”a” och sedan ”apa” så blev han ju förbisprungen av de 
andra barnen. Klyftan mellan Erik och hans klasskamrater ökade och ökade. Erik kände 
framförallt att den där klyftan ökade. Det var förödande för hans självkänsla i klassen. De 
andra lyckades ju! 
 
Erik har bra läsförståelse och ett ovanligt stort ordförråd. Han var tidig i sin språkutveckling. 
Skolan har ju fått signalen att ”inte plåga Erik” när det gäller att skriva. Jag har inte heller 
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sagt till lärarna att de får se till att lära Erik att skriva. Jag har inte förstått att Erik har känt sig 
så avvikande i detta. Erik har blivit riktigt deprimerad ibland. Sagt att det är mitt fel att han 
lever, att han inte vill leva. 
 
I fyran bytte klassen lärare. Hans nya lärare var erfaren, hon visste vad hon gjorde. Hon 
kallade till ett möte där Erik också var med.  Hon erbjöd Erik hjälp av en speciallärare. Det 
var en 7 -8 stycken barn i klassen som gick till henne och tränade. Erik har gått där i fyran och 
höstterminen i femman. Hos henne fick han skriva på dator. Det har varit bra för Erik, men 
jag gillar henne inte som person.  
 
En gång talade jag med specialläraren. Vi sågs på en tillställning och jag gick fram och 
presenterade mig, mest för att jag tänkte att vi kunde ha en dialog. Vid det här tillfället var det 
enda hon sa till mig att hon vid en utflykt iakttagit ett asocialt drag hos Erik, vilket jag tyckte 
var en märklig attityd. Hon har aldrig tagit kontakt med mig. Hon har fel fokus. 
 
Nu på vårterminen av femman så slipper Erik att gå dit. Han tycker att han missar så mycket 
annat i klassen när han går till henne. Erik har inte gjort framsteg när det gäller att skriva för 
hand. Det har aldrig skett någon återkoppling från specialläraren till oss. 
 
Vi hade ett planeringsmöte i höstas, Erik, hans klasslärare och vi föräldrar. Då sa jag att 
läraren skulle säga till oss föräldrar om Erik inte skulle klara godkänt på skrivdelen av 
Nationellt prov som klassen skulle göra på våren i femman. Hon sa att ”Han fattar allt han 
ska fatta” och det är inga problem. 
 
Det är inte någon i klassen som kontrollerar om läxan är gjord. Uppsatsen som vi slet med 
hemma ligger kvar i mappen i väskan. Det blir bråk om läxor. Jag kan vara ganska tuff mot 
Erik då. 45 minuters bråk, 20 minuters läxläsning och till sist en jättenöjd pojke. Sedan 
stoppar vi in arbetet i mappen – och så är det inte någon som tittar på det! Om någon hade 
gjort det och sagt: ”Oh, vad bra” eller ”så intressant” så hade det varit roligare nästa gång 
han hade läxa.  
 
Klassen har nu individuella läxor. Eleverna gör sin veckoplanering själv. Detta blir svårt för 
Erik som skriver så lite. Han glömmer också. Jag skulle vilja ha en skriven veckoplanering. 
Vi behöver här extrastöd mot hemmet.  
 
Erik har fastnat i rollen som den som inte skriver (eller skriver fult, eller skriver lite) i klassen. 
Om jag har lärt mig något av skolan?  Nej, jag lärde mig saker av Optokonsulten. Där blev 
Eriks svårigheter tagna på allvar. Vi fick veta att dessa gick det att göra något åt. Skolan har 
resignerat. De vet inte vad de ska göra. Skolan har en anda av samarbete, snarare än att ge 
vägledning till oss föräldrar. Eftersom vi inte fick den vägledning vi behövde så kontaktade vi 
optokonsulten. Eriks klasslärare visste ju inte heller vad hon skulle göra. Hon sa att det inte 
var så stort problem. Jag ser det som kunskapsbrist från skolans sida. 
 
Nu mår Erik bättre. Det är inte så stor press på honom som det var med alla läxor på 
lågstadiet. Barnen får individuella läxor nu. Läraren försöker att inte lägga på honom för 
mycket. 
 
Former för påverkan på min skola? Ja, jag sitter i föräldrarådet. Man kan också kontakta 
rektor. Vi har gjort det när det gäller Eriks lillasyster. Jag är engagerad i arbetet med 
skolgården och i detta träffar jag rektor. Jo, jag kan påverka, men de har ju den speciallärare 
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de har... Jag ser till att Erik gör sina läxor och uppmuntrar honom. Skolan: de fattar ju inte vad 
man säger, de saknar kunskap, det händer ju ingenting. Det handlar inte om ovilja, men det 
man säger landar inte, det faller emellan. Det känns som att den inte är någon hemma när man 
pratar med skolsyster. Det går rakt igenom henne. Sådant är väldigt svårt. – Men jag har inte 
pressat rektor för Erik och hans skrivsvårigheter. De har erbjudit speciallärare, men om inte 
hon fungerar? 
 
Föräldrars rättigheter och skyldigheter? Jag har lättare för att se mina skyldigheter. Jag ser till 
att Erik är mätt, har med sina gympasaker till skolan, inga dataspel efter middagen och så 
vidare. Vare sig man är nöjd eller om man är missnöjd som förälder så finns det alltid en hake 
där: bristen på resurser. 
 
Hur borde det vara? Man borde fånga upp elever och låta det spela någon roll: följa upp de 
läxor barnen får, hjälpa dem att sammanställa sina arbeten så de ser vad de har åstadkommit, 
specialläraren borde hålla kontakt med föräldrarna minst en gång per månad, så vi fick 
feedback. Man borde få uppleva att det jobbas på problemet på skolan, att alla är angelägna 
om att barnet ska komma vidare. Att knuten ska lösas upp, att det inte bara är barnet det 
handlar om för att detta ska lyckas. Man ska känna sig i trygga händer som elev. Det här fixar 
vi tillsammans- så borde det vara.  
 
 
5:4 Analys av Eriks mammas berättelse 
 
 
Här söks de metaforer som finns i berättelsen för att se hur dessa bygger upp den bild av 
mötet med skolan som mamman ger. Genom att ordna metaforerna tematiskt visas vilka 
teman texten innehåller. De teman som fanns var: relationen Erik- mamma, Erik i klassen, 
skolan och relationen föräldrar skola. Här beskrivs ett urval av de metaforer som finns i 
berättelsen. Skolan var för Erik en F-5 skola, där han nu gick sitt femte skolår. Citaten är 
Eriks mammas och tolkningen av dem är min. 
 
Hur beskrevs relationen mellan Erik och mamma? 
 
Jag såg mig som ”hans redskap”, ”hans sekreterare”.  Utgångspunkten är Erik, hans tankar 
och hans ord. Med ett redskap kan Erik skapa något. En sekreterare underlättar men står inte 
för innehållet i texten. 
 
Hur beskrevs Erik i klassen? 
 
Erik ”fastnade i facket tysta flickor”.  Är klassen indelad i olika grupperingar? Kan man i så 
fall fastna i ett sådant fack? 
 
Problemen ”kom i skymundan”. Man ser inte där det skymmer, för det är mörkt. De problem 
som finns blir dolda. 
 
Skolan beskrevs med följande metaforer: 
 
”Hon har fel fokus” (specialläraren). När man fotograferar kan man ställa in linsen på olika 
fokus, närbild eller långt avstånd. Ställer man in fel fokus blir bilden suddig.  
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Hur beskrevs relationen föräldrar och skola? 
 
”Det man säger landar inte, det faller emellan”. Det är som att kasta upp en boll i luften men 
det finns inte någon som tar emot den utan bollen faller emellan dem som borde fånga den. Så 
föll mammans ord till marken, eftersom det inte fanns någon som tog emot dem.  
 
”Det känns som att det inte är någon hemma när man pratar med skolsyster. Det går rakt 
igenom henne”.  Att prata i ett hus där det inte är någon hemma är meningslöst. Det finns 
ingen förutsättning för dialog. När man talar med någon krävs det att denne lyssnar, vill förstå 
och tar emot det man säger. Om det man säger går rakt igenom någon är denne som ett spöke, 
det vill säga en icke-person. Detta är ett starkt uttryck för att det inte fanns någon dialog. 
 
Hur beskrev Eriks mamma sin vision om hur skolan borde vara för barnen? 
 
”Man borde fånga upp elever”.  Om någon håller på att falla, eller ge sig av åt fel håll så 
borde den eleven fångas upp.  
 
Man borde ”låta det spela någon roll: följa upp de läxor barnen får, hjälpa dem att 
sammanställa sina arbeten så de ser vad de har åstadkommit”.  I pjäsen om skolan borde 
läxan få komma upp på scenen. Att följa upp läxor är att följa med, finnas där, vara 
närvarande i barnens läxor och ta emot dem. Om vi ska få barnen att ge ifrån sig något så 
måste det finnas någon där som tar emot det de ger. 
 
”Att knuten ska lösas upp, att det inte bara är barnet det handlar om för att detta ska lycka”.   
”Skrivknuten” föreningen för läs – och skrivsvårigheter använder också metaforen knut. Det 
blev en knut på tråden du ska sy med. Knuten måste lösas upp innan du kan skapa. Så är det 
med skrivsvårigheter. Dessa måste lösas upp för att man ska kunna skapa.  
 
”Man ska känna sig i trygga händer som elev. Det här fixar vi tillsammans. Så borde det 
vara”.  Händer som håller, leder och bär är en fin bild av trygghet. Den vuxne håller barnet i 
handen så han inte ramlar. Så borde skolan hålla dessa elever i handen, förmedla den trygghet 
som ligger i attityden att det här ordnar vi tillsammans. Du är inte ensam. 
 
Vilken är intrigen i denna berättelse? Eriks mamma hade en tydlig vision om hur skolan borde 
vara för ett barn: fånga upp, spela någon roll, följa upp, lösa knuten tillsammans och få vara i 
trygga händer. Lika tydlig var den bild hon förmedlade av hur kommunikationen med skolan 
såg ut: det landar inte, det faller emellan, det går rakt igenom och det är inte någon hemma. 
 
De bilder hon förmedlade om skolan var att man hade där fel fokus. De vittnade om något 
tungt och kämpigt. Här fanns inget utrymme för lek, lust att lära eller den tillfredsställelse det 
ligger i att utmanas och lyckas. 
 
Att vara en pojke i femman och ha skrivsvårigheter handlade för Eriks del om att komma i 
skymundan, hamna i ett fack, bli förbisprungen, klyftan till kamraterna ökade och det var 
förödande för självkänslan. 
 
De episoder i detta drama som bygger upp den intrig jag ser skildras här i kronologisk 
ordning. 
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• Ettan: gör färdigt 

• Erik hamnade i facket tysta flickor 

• Tvåan: Det är inte normalt att bli så trött som er som blir. 

• Optokonsult, snöänglar, Eriks svårigheter blev tagna på allvar. 

• Trean: läraren såg inga problem med läsningen mer. Eriks skrivproblem kom i 
skymundan. 

• Utvecklingssamtal: Erik fick skriva så mycket som han orkade. Han blev 
förbisprungen, klyftan till de andra barnen ökade. 

• Fyran: ny lärare. Ett åtgärdsprogram upprättades, han fick specialundervisning i grupp. 

• Mamma träffade specialläraren på en tillställning och specialläraren sa att hon hade 
iakttagit ett asocialt drag hos Erik på en utflykt. Hon hade fel fokus. 

• Femman: planeringsmöte: Erik fattade vad han skulle fatta. Det var inga problem. 
 
De episoder i detta drama som bygger upp intrigen är: göra färdigt - facket tysta flickor - blir 
trött- Optokonsult - kom i skymundan – förbisprungen – specialundervisning - fel fokus - han 
fattar - inga problem - berättar historien om hur det är att hamna i facket tysta flickor, att 
hamna i skymundan när ens svårigheter inte tas på allvar. Jag ser intrigen som: Att hamna i 
skymundan. 
 
Hur såg den språkliga miljön runt Erik ut? Både de pojkar och flickor som hamnar i facket 
tysta flickor riskerar att komma i skymundan i skolan. En av pojkarna i Eriks klass hade stora 
svårigheter, mådde dåligt och skrek rakt ut. En stor del av utrymmet i en sådan klass gick åt 
till denne pojke och andra pojkar som ”positionerade sig”, som mamman uttryckte det. I 
Eriks mammas intervju kan vi se hur det var att finnas i en sådan klass. Hon beskrev den miljö 
där Erik skulle lära sig läsa och skriva. Att läsa och skriva är en fråga om att kommunicera. 
Därför är det viktigt hur miljön ser ut där denna kommunikation ska ske. Den text man skriver 
måste ha en mottagare. Erik hade motoriska svårigheter när han skulle skriva och därtill 
befann han sig i en grupp där möjligheterna till kommunikation för alla barn inte var så goda. 
Erik hade lätt för att stava och läraren i trean var nöjd med hans läsning. Han hade bra 
läsförståelse och ett ovanligt stort ordförråd. Men han skrev så lite som möjligt. Høien och 
Lundberg (2001) skriver att det är viktigt att barnen får möjlighet att erövra skrivkonsten för 
om man ger upp skrivandet så är det nästan som att ge upp tänkandet. 
 
Mamman sa att det var förödande för Eriks självkänsla att känna hur klyftan till de andra bara 
ökade. Han blev trött när han skulle skriva och la kinden på bordet. Yttrandet när han gick 
hem från optokonsulten: ”Jag är inte dum i huvudet” visade vilka tankar han hade om sig 
själv när han gick dit. Mamma sa: ”Han tycker själv han skriver fult” (men det tyckte inte 
mamman). När han skrev blev han mycket trött, han suckade. Mamman sa: ”Jag har inte 
förstått att han känner sig så avvikande i detta. Erik har blivit deprimerad ibland. Sagt att det 
är mitt fel att han lever, att han inte vill leva”.  Han hade inte gjort framsteg när det gällde att 
skriva för hand. Föräldrar i en C-uppsats betonade vikten av att barnen fick en god självkänsla 
när de samtalade om sina barn (Angerbjörn-Ahlbäck & Johansson, 1999). Barn som inte 
lyckas med det som utgör kärnan i skolans verksamhet, att lära sig att läsa och skriva, kan få 
bristande självförtroende. ”De är så kantstötta”, som en förälder uttryckte det (ibid, s 18). 
Erik kände sig avvikande i detta, sa hans mamma.  
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Hur bemötte skolan Erik? Klassläraren sa inför Nationellt prov i svenska: ”Han fattar allt han 
ska fatta och det är inga problem”.  För att bli tagna på allvar i tvåan måste föräldrarna vända 
sig utanför skolan. Optokonsulten tog Eriks svårigheter på allvar. C-uppsatsen visade att 
föräldrar som inte fick det stöd de behövde till sina barn sökte detta utanför skolan (ibid). När 
en mamma, som Eriks mamma, var orolig för sitt barns skrivförmåga och fick till svar av 
skolan att han fattar allt han ska fatta, vad gör man då? Eftersom skrivförmåga är så mycket 
mer än att förstå, så ledde sådana yttranden till att mamman ansåg att skolan saknade kunskap. 
Hon sa detta vid flera tillfällen: ”Jag ser det som en kunskapsbrist från skolans sida”. Barnet 
ville inte leva, skolan såg inga problem och mitt emellan dessa stod mamman. Mamman hade 
försökt diskutera detta med skolans personal men kände att det inte finns någon mottagare av 
vad hon hade att berätta. I. Anderssons studie visade att skolan gav empati till barn som hade 
läs – och skrivsvårigheter, men utöver detta hände ingenting (I. Andersson, 2003). Berodde 
det på kunskapsbrist i dessa fall? Studier visar att föräldrar vill ha kunskap om barnens 
läroplan och de vill veta hur man gör för att hjälpa barnen att lära sig läsa och skriva 
(McDougall, et al.2000; Hughes, 2003). 
 
Den hjälp Erik fick av speciallärare var att öva att skriva på Tangenta, ett datorprogram där 
man kan öva fingerställningar. Här fanns mycket liten kommunikation med Erik. Att skriva är 
inte bara en fråga om att forma bokstäver snyggt och prydligt utan man måste vilja 
kommunicera med någon. Man måste ha något att uttrycka för att orka arbeta med 
motspänstiga fingrar och händer. Det intressanta är inte hur det skrivna ser ut, utan innehållet i 
texten. Fanns det någon mottagare av Eriks tankar när han skrev? Vi ser inte någon sådan i 
Eriks mammas intervju. Skrivfärdighet erövrar man genom att öva, skriver Høien och 
Lundberg (2001), och man måste skriva mycket. De ser den mänskliga kontakten som 
avgörande för barn som ska övervinna sina läs– och skrivsvårigheter (ibid). 
 
Hur är det för den som har att hamnat i skymundan? Berättelsen om att hamna i skymundan 
utmärktes av frånvaron av kommunikation mellan föräldrar och skola, alla möten och alla 
samtal som inte fanns där. Det första samtalet, till exempel, mellan mamman och den 
speciallärare som tränade hennes son skedde på en tillställning. Det var alltså inte ett planerat 
samtal. Varför hade inte specialläraren hört av sig? Ingick inte sådana samtal i skolans 
rutiner? Hur skulle skolan kunna veta något om hur föräldrarna beskrev problemet om man 
inte samtalade? Var fanns de procedurer kring ett åtgärdsprogram som kunde säkra att 
föräldrar, barn och skola möttes för att diskutera detta barns svårigheter? Vem lyssnade på 
Erik? 
 
När mötet skedde, på grund av att mamman gick fram och presenterade sig för den 
speciallärare som hade hand om det mest ömtåliga i den mamman liv: sonens skrivträning, så 
var det enda specialläraren hade att säga till sin elevs förälder att hon vid en utflykt iakttagit 
”ett asocialt drag hos Erik”.  Det anmärkningsvärda var det hon sa, att detta var så viktig 
information att hon måste säga detta enda, utan att hon kunde förmedla vad hon ville att det 
skulle leda till, men framförallt var det anmärkningsvärt allt hon inte sa. 
 
Hur känner sig ett barn som har hamnat i skymundan i klassen?  Hur ”social” är man då? 
Intervjun ger en bild av att specialläraren menade att den roll ett barn har i en grupp är 
individbaserad, något som finns inom barnet, kanske medfödd? 
 
Att skriva är att kommunicera. Det innebär att man måste ha någon att kommunicera med för 
att lyckas med att skriva. Hade Erik det i sin skola? Kunde specialläraren locka fram den 
lusten hos Erik? Mamman trodde inte det och på vårterminen av femman så slapp Erik gå till 
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henne, eftersom han inte hade gjort några framsteg när det gällde att skriva för hand. Det 
bidrog kanske också att det inte har skett någon återkoppling från specialläraren till 
föräldrarna. Høien och Lundberg betonar att ”genuin inlärning kommer till stånd i det 
respektfulla mötet mellan människor” (Høien & Lundberg, förordet, 2001, förordet). Ett 
sådant möte måste gälla både mellan lärarna och deras elever med också mellan skolans 
personal och elevernas föräldrar. Finns inte respekten låter en förälder sitt barn ”slippa” 
specialundervisning. 
 
Det som inte hade gjorts i detta drama blev till ett sorts svart hål, ett hål som sög till sig kraft. 
För Erik, ett barn som har hamnat i skymundan, fanns i detta svarta hål allt det som inte blev 
av: 

• Barnet syntes inte, han kom i skymundan  

• Svårigheter som barnet kämpade med togs inte på allvar, läraren såg dem inte 

• Skolan hade inte kunskaper om skrivutveckling 

• Specialläraren hörde inte av sig till föräldrar till de elever hon arbetade med 

• Föräldrarna fick inte feedback från skolan 

• Barnet var inte tillräckligt social enligt speciallärarens uppfattning 

• Barnet slapp specialundervisning 

• Barnet slapp skriva, slapp läxor 

• Det fanns inga trygga händer som höll barnet och löste upp knutar 
 
Berättelsen om barnet som hamnade i skymundan är viktig, för den kan levandegöra för oss 
hur det är att vara i skuggan, att inte synas och därmed inte tas på allvar. Den handlar om att 
det inte fanns några trygga händer som höll barnet. Hur många barn och ungdomar skulle 
passa in på den här beskrivningen? 
 
Det är också en bild som passar in i den större diskussionen om inkludering. Om ett barn, som 
hade stora svårigheter, placerades i en vanlig klass och sedan inte gavs det stöd han behövde 
för att klara av detta, så kan det leda till att både detta barn och många andra i klassen 
hamnade i svårigheter. Erik var ett exempel på detta.  
 
Här analyseras Eriks mammas möte med skolan utifrån de regler för diskursen som Habermas 
formulerat, enligt Eriksen och Weigård (2000): Att försöka komma överens om vad som är 
rätt att göra är att rationellt underbygga ett påstående (Eriksen & Weigård, 2000, s 257). 
Argumenten i diskussionen måste underbyggas rationellt. Detta innebär att när skolan tyckte 
att Erik förstod så som han skulle när Eriks mamma undrade om sonens skrivförmåga, så 
behövde läraren förklara hur hon såg på sina elevers skrivutveckling. Svaren i diskussionen 
kan alltid kritiseras och utmanas, menar Habermas, eftersom kunskap i princip är felbar (ibid). 
När specialläraren tyckte att hon hade iakttagit ett asocialt drag hon Erik så borde detta 
yttrande ha underbyggts rationellt. Som det var nu så hängde detta yttrande bara i luften och 
därför fungerade inte kommunikationen heller. 
 
För att följa reglerna för en fri och rättvis diskussion måste alla få uttrycka sina attityder, 
önskemål och behov (Eriksen & Weigård, 2000, s 257). Problemet med diskussionerna i Eriks 
skola är framförallt att sådana diskussioner saknas. Om det inte finns forum för samtal så 
finns det inte heller någon möjlighet att en förälder eller en elev kan få uttrycka sina behov 
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eller önskemål. Det är skolans ansvar att initiera sådana samtal. När parterna möts måste 
viljeinriktningen att försöka förstå den andra finnas (Habermas, 1996).  Det innebär att man 
måste ta Eriks mammas upplevelser av sonens svårigheter på allvar. Att skolan inte ser några 
problem får inte bli den enda ”sanningen”, utan bilden av verkligheten måste förhandlas av 
den unge, den det berör, hans föräldrar och skolan. 
 
Av moraliska skäl bör man tillse att det är möjligt för aktörerna att uttrycka sina åsikter på 
ett fritt och likvärdigt sätt (Eriksen & Weigård, 2000, s 257). I diskussionen måste man skapa 
lika villkor för alla parter och i detta fall måste man anstränga sig för att lyfta fram Eriks röst. 
Hans mamma hade ju inte förstått hur avvikande han kände sig, sa hon. Därför blir det särskilt 
viktigt att beakta det ojämlika partsförhållande som Persson (2002) talar om. Habermas säger 
att kunskapsarrogans kan leda till att en av parterna inte säger vad han tycker. När ett barn ska 
få vuxna att lyssna på sig blir det extra viktigt att inte utsätta barnet för något sådant. Man får 
lyssna mycket lyhört och utgångspunkten måste vara att de vuxna tror att barnet har något 
viktigt att bidra med. För att parterna ska kunna uppträda likvärdigt måste de behandlas med 
omsorg och respekt (Eriksen & Weigård, 2000).  Termen ”förståelseinriktad kommunikation” 
visar vad det handlar om (ibid, s 40). Begreppet förståelseinriktad kommunikation kan hjälpa 
oss att dra fram dessa barn ur vrårna och in i ljuset. Det måste skapas tillfällen för dessa 
familjer att möta skolan. Dessa regler speglar respekten för individens okränkbarhet och 
normen att individernas ståndpunkter skall behandlas lika och neutralt (ibid, s 258). Eriks 
bild av hans svårigheter måste tas på allvar. 
 
Vi kan samordna våra handlingar när vi har nått fram till en gemensam tolkning av 
verkligheten (ibid). Det är tydligt att Erik, hans mamma och lärare inte nådde fram till denna 
gemensamma bild av verkligheten. Därför kunde man inte heller finna någon lösning på det 
som Erik upplevde som problem. 
 
Att synliggöra barnen i skymundan är en viktig del av arbetet med värdegrunden i skolan. 
Demokrati innebär att det inte får vara endast en röst som hörs i klassrummet, utan man måste 
sträva efter att få en flerstämmighet. Skolan måste finna lösningar på detta. Klassen består 
inte bara av de högröstade eleverna. Att synliggöra alla de elever som har hamnat i de tysta 
flickornas fack är en mycket angelägen uppgift. Det får inte heller bara vara skolans röst som 
hörs om man vill finna lösningar på problem. Lärarna såg inte föräldrar som möjliga 
samarbetspartners, menar Jonsson i sin studie (Andersson, 2002).  Det tycks som att lärarna i 
Eriks skola inte heller gjorde det. 
 
 
5:5 Carls mammas berättelse 
 
 
Carl gick sitt sjunde skolår i en 4-9 skola.  Så här berättade Carls mamma: 
 
Carl orkade inte skriva. Han fick ont i handen, sa han. Han gick då i den lilla lågstadieskolan 
här i närheten. Han hade svårt för att fokusera på det han skulle. Då fick han väldigt mycket 
hjälp. Eftersom han hade svårt att arbeta i stora grupper så fick han sitta hos rektor och skriva 
i bland. Jag har alltid haft tät kontakt men lärarna. Carls klasslärare var toppen. Vi hade ett 
möte där vi bestämde att man skulle göra ett test på Carl för att ta reda på hans styrkor och 
svagheter. Testet visade att Carl låg långt före när det gällde det visuella och han hade 
svårigheter med sin koncentration. Han hade också svårt med öga - hand - koordinationen. Vi 
fick minska ned Carls kurser: vi strök många sidor. Han fick mindre och färre läxor än de 
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andra barnen. Annars märktes hans svårigheter inte så mycket på lågstadiet. Men Carl har 
alltid haft svårt med läxor. Det var tjat och hot om att dra in veckopengen. Ändå blev läxan 
inte alltid gjord. 
Carl fick en penna med ”grepp” på och man provade en penna med tyngd på för att se om det 
kunde hjälpa honom. Han fick också extrahjälp av en lärare som behövde timmar för att fylla 
ut sin tjänst. Hon missuppfattade sin uppgift, följde efter Carl vart han gick och sådana 
konstiga saker. Carl slog bakut och vägrade gå till skolan. Jag kontaktade skolan och den där 
läraren byttes ut. Då kom en kille som skulle ta hand om Carl. Han var bra trots att han inte 
var utbildad lärare, men han stannade bara ett par månader och sedan försvann han. Det 
fungerade bra med honom. 
 
I trean åkte Carls självförtroende ner. Han upplevde sig som sämst, dålig, pyton. Som tur var 
så varade inte den perioden så länge. Jag kontaktade skolan direkt. Klassläraren hade också 
uppmärksammat detta. Jag vet inte exakt vad hon gjorde, men det blev bättre för Carl. Hon 
lyfte honom. Carl var rädd för att ta steget upp till fyran. Han är så intensiv i sin vänskap och 
hade då en kompis som han var som hand i handske med, så vi funderade aldrig på detta att gå 
om. 
 
I fyran bytte barnen skola och började i mellan- och högstadieskolan. Då gick Carl ofta hem 
från skolan och sa att han var sjuk. Han klagade på kramp i handen när han skulle skriva. 
Klassläraren som de hade i fyran och femman var inte behörig lärare. Hon var bra, Vi gillade 
henne. Hon såg till att vi fick träffa skolläkaren för att resonera om problemen runt Carl. 
Läkaren föreslog att vi skulle få en dyslexiutredning som skulle göras på ett av sjukhusen. Det 
tog ett år att få den, den var klar i femman. 
 
Dyslexiutredningen bekräftade vad testet hade visat, men mer tydligt: Carl har svårt att ta 
instruktioner i grupp, blir trött fort, var duktig visuellt, har svårt för att ta ut fakta i en text. Jag 
bjöd klassläraren och specialläraren att vara med vid genomgången av utredningen för att de 
skulle få kunskap om Carl. Specialläraren, X, tog sig an Carl. Hon hade sina program som 
hon arbetade efter med Carl i femman. Läraren i engelska i femman var hård! Carl vägrade att 
gå till henne så han fick arbeta hos specialläraren i stället. 
 
I sexan fick klassen en ny lärare, som inte heller var utbildad lärare. Hon kunde tydligt se 
Carls problem. Hon var otroligt duktig och bra! Carl tyckte mycket om henne. Hon såg att det 
fanns starka grupperingar i klassen. Carl hade blivit mobbad tidigare. Han har lite sociala 
svårigheter. Han ser inte alltid sin roll i det han gör själv. Han bråkar inte med andra men han 
kan vara kantig. Klassläraren stärkte Carl. Han kunde sitta en hel dag utan att göra något. Han 
ville gå hem. Jag har dragit honom tillbaka till skolan. Haft honom på jobbet och skjutsat 
honom tillbaka till skolan. 
 
I början av sexan kallade klassläraren till ett möte med mig, rektor, kurator och specialläraren. 
Det var en träff runt Carl och hans svårigheter och hur vi skulle möta dessa.  Carl fick inte 
något skrivet då. Vi bestämde att Carl skulle få en handdator, en minisak, ett rent 
arbetsredskap som man inte kunde koppla till Internet. Detta underlättade för Carl. 
Klassläraren tog hand om detta i klassen så det inte blev någon avundsjuka bland kamraterna. 
Men Carl ville inte gå till skolan. Jag tog tag i det och då fick vi hjälp av Mobila teamet. De 
startade killträffar och flickträffar i klassen där barnen fick diskutera hur man ska vara mot 
varandra. Det blev bättre, men aldrig helt bra. I sjuan slapp Carl dessa pojkar för de kom i 
olika klasser. 
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Jag har ringt hem till föräldrarna till dessa pojkar när de hade sparkat sönder Carls cykel och 
hjälm. Jag pratade med kurator som sa till mig att jag inte skulle tala med pojkarna själv utan 
hon ordnade ett möte mellan pojkarna, deras föräldrar, henne, Carl och mig. Pojken vrålljög 
och hans föräldrar höll honom om ryggen. Samtidigt tittade pojken ned och skämdes mycket 
tydligt. Det var ett bra möte för att pojkarna fick mötas. De måste kunna gå förbi varandra i 
skolan. Carl har velat byta skola. Men jag säger att problem finns överallt, lärarna och barnen 
har bara nya namn. I det stora hela trivs han ändå. 
 
Om jag har lärt mig någonting av skolan (Här funderade Carls mamma en stund innan hon 
svarade): I sexan var det påtagligt att jag gjorde det. Den där extrahjälpen som Carl fick som 
skulle ta itu med mobbningen sa att Carl inte själv såg sin del i det sociala samspelet med 
andra barn. Carl menade att skoja men det uppfattades inte alltid så av de andra barnen. Då 
lärde jag mig att se med en annan nyans på saken. 
 
Det kan vara så idag också: klassen sitter vid runda bord med sin mentor. Han kan då säga till 
en kompis: ”Glo inte” om han tycker att hon tittar på hans text på pappret. Eller han kan 
misstolka ett yttrande och svara sarkastiskt och så blir kompisen sårad.  
 
Det är jag som har fått jaga: komma ihåg läxor, böcker, ringa till klassläraren, maila till 
skolmailen och åka till skolan för att hämta böcker. På mellanstadiet var det alla dessa 
engelska glosor! Jag ringde till Carls kompisar för att få veta vilka de var. Carl är så otroligt 
omotiverad! Ingenting är kul när det gäller läxor. Vi hade en diskussion senast i dag om läxor: 
Klassen skulle läsa 50 sidor i en bok. Carl fick 25 sidor att läsa och så skulle de skriva logg. 
Inte ens det ville han göra. Jag blev så arg! ”Är det mitt ansvar att se till att du läser” sa jag 
till honom. Hans ansvarskänsla brister. Det är jättejobbigt! Att känna att man ska jaga. Man 
stångar sig blodig! På mellanstadiet ringde jag andra föräldrar för att få veta Carls läxor.  
 
I sjuan går Carl i en dataklass. Man använder datorn ofta som redskap. Barnen gör sin egen 
portofolio och lägger ut den på nätet i en offentlig mapp. De använder en digital kamera och 
filmkameror. Det är jättekul!  Den biten känns bra för Carl. Samtidigt bygger det på att 
eleverna tar eget ansvar och där brister Carl. 
 
Carl har fortfarande svårt med läsförståelsen. Han arbetar med detta hos specialläraren. Hon 
arbetar tyvärr bara en dag i veckan och den andra specialläraren som finns på skolan vill Carl 
inte gå till. Han tycker att hon är obehaglig. 
 
Carl valde bort spanskan och läser extra svenska och engelska i stället. När jag förhör Carl 
engelskläxan så ser jag att han har ett bra uttal och han har inte svårt att lära sig. Jag får ju läsa 
texten för honom och då kan han. Men ändå är det kämpigt för honom med matten också. Han 
har inte svårigheter med matte egentligen. Han var bra på huvudräkning när han var liten. Han 
saknar motor. Finns det en broms? Med en motor skulle han klara mycket. Den nya läraren i 
sexan såg att klassen hade brister i matte och arbetade på att reparera detta. I samband med 
detta fick Carl stöd i matte. Nu i sjuan får Carl stöd i matte. Han och en grupp elever får matte 
med en annan mattelärare. 
 
De hade ett möte med rektor, kurator och mentorn. Kurator sa att det behövdes en resurs till 
klassen. Jag pratade nyss med Carls mentor om detta möte och hon sa att man skulle försöka 
skapa en liten grupp som bland annat Carl kunde gå i. Kanske denna blir klar till åttan? Vi får 
se när de får i hop det. 
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Carl har inte kvar handdatorn. Den behövs inte nu när klassen arbetar så mycket med datorer. 
Före jul pratade jag med mentorn. Carl har noll- koll på sina uppgifter. Böcker är inte där de 
ska vara, han vet inte vilka arbetsuppgifter han har. Så jag gick till hans skåp och tömde det. 
Där fanns en hög med alla papper instoppade. Jag tog högen och bar hem alltsammans. 
Skaffade en pärm med ett register där jag sorterade in alltihopa. Innehållsförteckningen 
plastade jag in och en plastficka satte jag in för lappar hem. Så gjorde jag ett läxschema (i 
excell) och satte in i pärmen. Det fungerar så att hans mentor skriver in hans läxor i 
läxschemat i pärmen. I skolan får barnen en almanacka för att skriva in sina läxor i men den är 
så liten så den försvann ju omedelbart för Carl. Pärmen i väskan försvinner inte så lätt och 
fungerar därför bättre. 
 
På högstadiet har skolan en hemsida där man kan gå in och se vilka läxor klassen har. På 
måndagar kan jag titta vilka läxor klassen har, det står klart och tydligt! Prov står också.  Vi 
har fått en extra uppsättning av böcker nu efter jul hemma så inte detta ska hindra 
läxläsningen. Då har jag åtminstone dessa böcker hemma. 
 
Jag har alltid haft en bra kontakt med skolan. Jag jobbar mycket själv för att få det. Detta är 
viktigt! 
 
På föräldramöten säger de att målet är att barnen ska ta ansvar för sina studier själva men 
många barn klarar detta inte. Vi är många föräldrar som har sagt att vi vill veta vad klassen 
har i läxa. Datalärarna har drivit på detta med informationen om läxor på hemsidan. De är ett 
arbetslag och är ju insatta i detta sätt att tänka. 
 
Det som brister är att klassens matteläxa står där men inte Carls och hans grupps läxor. ”Jag 
har inte den matten” säger Carl. Jag måste få veta detta! Jag kommer att kräva det. Carl säger 
att han inte vet vad han har i läxa. Han vill ju inte göra någon läxa. 
 
Jag har motiverat, peppat, läst högt för honom på kvällarna högt upp i åldern. Nu sitter Carl 
med sin första bok! Han fick ett Harry Potterband från skolan. Det är viktigt att hänga med det 
som kompisarna pratar om, så bandspelaren har gått varm. Han kan det nästan utantill och nu 
läser han boken själv. Han ska läsa 25 sidor i läxa och det är ok, men när han sedan ska skriva 
sammanfattningen så går det inte. Jag har dragit ut ett papper från nätet om hur man ska 
skriva. De uppgifter Carl får är svåra för honom: han ska dra egna slutsatser, det är ju lite av 
hans svaghet detta. Jag vet inte om han får det extra förklarat för sig. Jag frågade om mentorn 
hade sett Carls dyslexiutredning och det hade hon inte, så jag sa att hon skulle titta på den och 
sedan informera alla lärare som Carl har. Då gjorde hon det. 
 
Ingen lärare har diskuterat de skrivuppgifter Carl får i läxa med mig. Jag har inte rättat så 
mycket när han skriver, jag är ju glad att han skriver över huvud taget! Det är en känslig 
balansgång hur man kan gå in i hans text. Han är dödsstolt när han lämnar in en text som vi 
kan ha bråkat oss blodiga för att få till. I skolan ska eleverna bara skriva och skriva, inte rätta 
så mycket. Samtidigt sitter vi föräldrar på föräldramöten och har vår skola bakom oss. Vår 
erfarenhet går ju inte att jämföra med dagens skola. Det är samma sak med matte. Hur många 
vet vad ”trappan” är? Eller ”liggande stolen”? 
 
Jag har telefonnummer hem till Carls mentor. Jag ringer till henne och hon har ringt till mig 
många gånger. Vi har en intensiv kontakt. Jag har även pratat med rektor emellanåt. 
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Carl är så intensiv. Nu är det skateing som gäller! Han tittar på Internet om skating. Ser vilka 
kläder som gäller. Han hade lov i torsdags och var då i Y-skolan hos en ny kompis som han 
hittat hela dagen. Vi får se hur det utvecklar sig. 
 
Mina rättigheter respektive skyldigheter? Jag har inte funderat på det - rättigheter?  Mina 
rättigheter är att få ta del av skolans innehåll och mål. Att få veta vad de gör. Jag har också 
rätt att få veta vad som finns nedskrivet om min son. Jag har också rätt att få bestämma om 
den information som finns i de utredningar man har gjort om honom. 
 
I sjuan har vi träffats två gången omkring Carls åtgärdsprogram. Vi har följt upp det och 
reviderat det tidigare och så vidare. I sexan fick han ett åtgärdsprogram när han fick 
handdatorn. Det tog bara 1-2 veckor innan handdatorn var på plats. Imponerande! 
 
Det är mer allvar nu i sjuan mot på mellanstadiet, även om sjuan är mjukare är åttan. 
 
Carl är bättre på att komma i håg böcker nu, men han tar inte prov på allvar. Han började läsa 
till ett biologiprov dagen innan och då blev han ju inte godkänd. Det bekymrar honom inte. 
Nu arbetar han med ”Lag och rätt” i So. Det har vi arbetat med hemma så det borde gå bra. 
 
När det gäller ansvar och mognad så är Carl inte där när det gäller skolarbetet.  Det är tungt 
för en förälder. Man jobbar och sliter och ska känna ansvar för ungens läxor. Det är så 
frustrerande. Det blir mitt ansvar! Det är oerhört slitigt. Var är hans motor? Man ska bli båda 
arg och frustrerad innan det händer något. 
 
 
5:6 Analys av Carls mammas berättelse 
 
 
För att förstå bilden av Carls mammas möten med skolan och hur dessa påverkade Carl 
undersöks de bilder mamman gav av sin son Carl, synen på sin roll som mamma, relationen 
mellan mamma och son och bilden av skolan. Det är de teman som finns i hennes metaforer 
och först visas hur hon beskrev sin son genom att berätta om hur han var. Här redovisas ett 
urval av de metaforer som finns i intervjun.  
 
Skolan var för Carl två skolor: en F – 3 skola och en 4 – 9 skola, där Carl nu gick sitt sjunde 
skolår. Citaten är Carls mammas och tolkningen av dem är min. 
 
Här presenteras att urval av Carls mammas metaforer: Hur beskrevs Carl? 
 
Carl ”kan vara kantig”.  Inga avrundade hörn, utan hårda kanter som man kan stöta emot, så 
beskrevs Carl vara ibland.  
 
”Carl har nollkoll på sina uppgifter”.  Noll är ingenting. Carl hade ingen aning om vad han 
hade i läxa eller var hans böcker var, menade mamman. 
 
Ett annat sätt att visa hur Carl var var att tala om vad han gjorde. Vad gjorde Carl?  
 
”Carl slog bakut och vägrade gå till skolan” när extrahjälpen på skolan började följa efter 
honom. Som en unghäst som bråkade och sparkade bakut. Här fanns energi! 
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”Han fick ett Harry Potterband i skolan. Det är viktigt att hänga med det som kompisarna 
pratar om, så bandspelaren har gått varm. Han kan det nästan utantill och nu läser han 
boken själv”. Om man använder en apparat länge kan den ibland bli varm. Denna bild vill 
förmedla att Carl hade lyssnat på bandet om och om igen. Bandspelaren kanske blev varm? 
Det som är varmt lever. 
 
Hur beskrev Carls mamma skolan?  
 
”Sjuan är mjukare än åttan”.  Carls mamma hade en förställning om vad som var att vänta i 
åttan. Det som är mjukt är formbart, kan anpassas. 
 
Hur beskrev Carls mamma sin mammaroll? 
 
”Det är tungt för en förälder. Det är oerhört slitigt”. Tungt att bära och tungt att hålla i. 
Ansvaret var tungt. Slitigt uttrycker att här fick man hugga i. 
 
Hur beskrevs relationen mellan Carl och mamma? 
 
”Det är jag som har fått jaga; komma ihåg läxor, böcker, ringa till klassläraren, maila till 
skolmailen och åka till skolan för att hämta böcker”.  Metaforen med jakt användes 
ytterligare en gång: ”Att känna att man ska jaga. Man stångar sig blodig”.  Jaga är en bild för 
att hjälpa sin som med läxor. Detta innefattar: att få kunskap om läxan, att få tag i boken och 
så att placera barn och bok vid ett bord och se till att han håller på till dess han är färdig. Allt 
detta innefattas i jaktmetaforen. Jakt leder tanken till ett rovdjur, som en rovdjurshona som 
söker föda till sina ungar. Carls mamma försökte förse honom med de kunskaper han behövde 
för att leva i detta samhälle. Uttrycket att stånga sig blodig förstärker denna bild. Det var liv 
och död det handlade om här.  
 
”Han är dödsstolt när han lämnar in en text som vi kan ha bråkat oss blodiga för att få till” . 
Carl var mycket stolt när texten var färdig. Men det var kamp för att nå dit för Carls motstånd 
var mycket stort och har hade stora svårigheter att skriva. 
 
Carls mamma använde uttrycksfulla bilder när hon talade om sin son och deras relation. Här 
talade hon om: det var hon som hade fått jaga. Hon upplevde att hon stångade sig blodig och 
hon och Carl hade bråkat sig blodiga om läxorna. 
 
Carl själv kunde vara kantig, hade noll koll på läxor.  Han slog bakut i skolan, men hans 
bandspelare hade gått varm. 
 
Skolans värld beskrevs i termer av: sjuan var mjukare än åttan. 
 
Vilken är intrigen i denna berättelse? De episoder som bygger upp intrigen i detta drama 
redovisas här i kronologisk ordning.  
 
I ettan och tvåan orkade Carl inte skriva. Han sa att han fick ont i handen. Ibland fick han sitta 
hos rektor och arbeta. Han testades och fick därefter minikurser. En extralärare följde efter 
honom och då slog Carl bakut. 
 
I trean sjönk Carls självförtroende. Han var rädd för att flytta upp till fyran, men hade 
kamrater som han var som hand i handske med. 
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I fyran gick han i den stora skolan och fick en ny lärare som inte var utbildad. Carl sa att han 
fick kramp i handen när han skrev. Det gjordes en språklig utredning. 
I femman lärde sig inte klassen det de skulle i matematik och Carl mobbades. Läraren i 
engelska var hård och Carl vägrade gå till henne, så han undervisades i engelska av en 
speciallärare. 
 
Så kom sexan och klassen fick en ny lärare, också denna gång en som saknade utbildning. 
Hon såg mobbningen och tog hjälp utifrån av Mobila teamet för att komma tillrätta med 
problemen. Carl fick en handdator för att klara sitt skrivande. Han kunde sitta hela dagar utan 
att göra något. Ibland gick han hem och mamman hade släpat honom tillbaka till skolan. Carl 
fick stöd i matematik, hade sin engelskundervisning hos en speciallärare, och fick hjälp av en 
speciallärare med sin läsförståelse i svenska. 
 
I sjuan gick Carl i en ny klass där han slapp de pojkar som mobbat honom. Klassen var en 
dataklass. Carl läste sin första bok: Harry Potter och hans bandspelare gick varm, men han 
fick för svåra skrivuppgifter och han hade fortfarande svårt för att skriva. 
 
Jag ser intrigen som ”Resan från centrum till periferin”. Den var en resa som både Carl och 
hans skolor gjorde. Carl började skolan som en vanlig sjuåring. Redan i ettan fick han ont i 
handen när han skulle skriva. Skolan satte in åtgärder men i sjuan hade han fortfarande 
skrivsvårigheter. De åtgärder skolan valde innebar att Carl flyttades allt längre i från sin klass 
och sina kamrater. Denna flytt började redan i ettan, då Carl fick sitta inne hos rektor och 
arbeta ibland. I femman hade han all undervisning i engelska utanför klassen, därför att 
läraren i engelska upplevdes som alltför hård. 
 
I sexan fick Carl dessutom sin undervisning i matematik delvis utanför klassen av en annan 
lärare. En speciallärare arbetade med Carl i svenska för att hjälpa honom att läsa och skriva. 
 
I sjuan hade Carl sina lektioner i matematik och engelska utanför klassen med andra lärare 
och fick specialundervisning i svenska. Man diskuterade nu att skapa en liten grupp så Carl 
kunde gå där i åttan helt och hållet. Inte några av de åtgärder man gjort hade lyckts råda bot 
på Carls skrivsvårigheter. Vad kunde det bero på? 
 
Jag ser två ”upplagor” av Carl i mammans berättelse. Carl i skolan som hade nollkoll när det 
gällde läxor och saknade motor. Samtidigt fanns den Carl hemma med kamrater som 
verkligen inte hade nollkoll när det gällde hur man skulle klä sig och vad som gällde om man 
är ”skatare”. Här var Carl intensiv i sin vänskap. Man kan inte säga att han saknade motor här, 
utan han sökte upp en ny vän och var med honom hela dagen i hans skola. 
 
Hur såg den språkliga miljön runt Carl ut? Carl gick i en liten skola i lågstadiet, där det fanns 
förutsättningar för att gruppen skulle kunna vara trygg. Men när Carl var sju år och började 
första klass sa han att han fick ont i handen när han skrev. Läraren föreslog att Carl skulle 
testas. Risken med att testa ett barn är att läsningen och skrivningen överlåts till experter, 
istället för att de vuxna runt omkring barnet är ”viktiga vuxna” (Lindstrand, 1998, s 81). En 
diagnos som kommer att fungera som en etikett, som Høien och Lundberg (2001) uttrycker 
det, ger inte konstruktiv vägledning för de pedagogiska insatser som behöver utformas. Carl 
testades, men sedan syns inte mycket av de insiktsfulla pedagogiska insatser under hans tidiga 
skolår som hade behövts för att skolan skulle komma till rätta Carls skrivsvårigheter. 
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För att råda bot på skrivsvårigheterna fick Carl en penna med ett ”grepp” på i lågstadiet. 
Senare i sexan fick han en handdator. Att skriva är att kommunicera. För att man ska göra det 
krävs en relation, en lust och vilja att kommunicera och något att uttrycka. Det finns inte 
mycket i denna intervju som visar att detta har varit utgångspunkten i arbetet med Carl. 
Mamman förstod att det krävdes kunskap om hur man skriver och hon såg att Carls skrivläxor 
var för svåra för honom. För att lösa de problem dessa läxor skapade sökte hon information 
från Internet om hur man gör när man skriver. Carls skrivande hade aldrig diskuterats mellan 
skolan och mamman och hon visste inte hur hon skulle göra för att hjälpa honom med hans 
texter. Hon pekade på att den skola hon själv gick i hade en helt annan pedagogik än den 
sonen gick i. Forskning visar att föräldrar söker och vill ha denna kunskap (McDougall, et al. 
2003). 
 
Trots de insatser skolan gjorde för att hjälpa Carl fanns skrivsvårigheterna fortfarande kvar i 
sjuan. Han skrev oftast på dator då men var ändå mycket osäker i skrivsituationen och tycks 
ha valt strategin att undvika när det gällde något som skulle skrivas. Men om det handlade om 
att åka skateboard tycks han inte ha haft några motoriska svårigheter, så grovmotoriskt tycks 
han vara väl utvecklad. Att skriva förutsätter att finmotoriken fungerar, men handlade 
verkligen hans skrivsvårigheter bara om motorik? De åtgärder skolan föreslog tyder på att 
man såg det som en fråga om motorik: penna med grepp på och handdator. 
 
Den huvudsakliga strategin från skolans sida under Carls tidiga skolår var att minska kursen. 
Men det är bara genom att läsa som man lär sig läsa (Lundberg, 1985). I stället fick Carl läsa 
mindre än de andra barnen. Eftersom kursen minskades innebar detta också att Carl fick 
skriva mindre än de andra barnen. Høien och Lundberg (2001) menar att många dyslektiker 
får träna att skriva för lite och ser detta som bekymmersamt eftersom att ge upp skrivandet på 
sätt och vis är att ge upp tänkandet.  
 
Vi ser inte något i Carls mammas intervju från skolans sida som var avsett att involvera 
henne, eller hjälpa henne att hjälpa sin son. Föräldrar som fick denna hjälp och information 
klarade bättre att stötta sina barn (Svensson, 1998; McDougall, et al. 2000; Hughes, 2003). 
Carls mamma hade behövt få vägledning i hur hon skulle vara denna viktiga vuxna för Carl. 
Då kanske läxarbetet inte hade behövt bli så tungt för både henne och Carl som det blev. 
 
När Carl kom till mellanstadiet hade han svårigheter med sin läsförståelse. Barn som får hjälp 
att samtala om böcker får lättare att förstå (Lundberg & Herrlin, 2003; Svensson, 1998; Snow, 
1998). Fick Carl sådan hjälp? En speciallärare tränade honom. Var det någon som visade 
Carls mamma hur hon kunde hjälpa sin son? Hon nämnde inte något sådant. 
 
Det underlättar för barn om föräldrarna kan förmedla glädjen i att läsa och skriva. Vi ser inte 
något sådan hjälp till Carl. Den attityd föräldrar har till läsning och skrivning spelar roll för 
hur barnens attityder blir (Snow, 1998). Mamman beskrev arbetet med att skriva en text som 
en kamp: ”Han är dödsstolt när han lämnar in en text som vi kan ha bråkat oss blodiga för att 
få till”.  
 
Mamman nämnde inte något om specialundervisning från lågstadiet, utan den resurs man satte 
in var en person som behövde ”timmar” att fylla ut sin tjänst och hon missuppfattade sin 
uppgift och förföljde Carl i skolan till dess han slog bakut. Då togs hon bort. Høien och 
Lundberg (2001) beskriver den mänskliga kontakten som fundamental för den som ska 
övervinna sina läs– och skrivsvårigheter. De skriver att ”genuin inlärning kommer först och 
främst till stånd i det respektfulla mötet mellan människor” (Høien & Lundberg, 2001, 
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förordet). Hur skulle Carl kunna övervinna sina svårigheter att läsa och skriva när den sociala 
situationen såg ut som den gjorde? 
 
I sjuan läste Carl sin första bok: Harry Potter. De flesta barn läser sina första böcker mycket 
tidigare. För att kunna umgås med sina kamrater och vara med i diskussionen var Carl beredd 
att anstränga sig och kämpa för att lyckas. Bandspelaren hade gått varm, han kunde nästan 
boken utantill när han till sist läste den. När Carl fick vara med sina kamrater och göra det de 
gjorde så kunde han kämpa! Här ser vi en ingång till den andra upplagan av Carl: pojken som 
åkte skateboard med god och säker motorik, som ”höll koll” på vad som gällde, som var aktiv 
socialt och hade en stor energi. Här sökte han på nätet för att få den kunskap han ville ha. 
 
Carls mammas möte med skolan analyseras utifrån de regler för diskursen som Habermas 
formulerat. 
 
Habermas diskursteoretiska processregler, så som de beskrivs av Eriksen och Weigård (2000) 
utgår från de villkor som gäller för att det ska råda legitim koncensus. För problemlösning 
gäller att man måste vara överens om vad som är rätt att göra. För att nå dit behöver 
påståenden underbyggas rationellt. Att försöka komma överens om vad som är rätt att göra är 
att rationellt underbygga ett påstående (ibid, s 257). I Carls fall syns inte någon analys av 
hans skrivsvårigheter. En diagnos där det konstateras att ett barn har dyslexi hjälper inte 
skolan att förstå hur lärarna ska gå tillväga för att hjälpa Carl att lära sig skriva. Att skriva på 
en dator i stället för att skriva för hand är ett kompensatoriskt hjälpmedel som man ibland 
måste använda sig av, men det finns inte någon diskussion om vad skrivsvårigheter är i 
allmänhet och hur de yttrar sig för just denna elev. Därmed är det också svårt att finna en 
lösning på Carls svårigheter. Det är möjligt att en sådan diskussion har förts av skolans 
personal men Carls mamma tycks inte vara involverad i den eftersom hon inte nämner något 
sådant. Här hade inte Carls svårigheter och de lösningar man från skolans sida hade föreslagit 
underbyggts rationellt i mötet med mamman. För att parter ska kunna samordna sina 
handlingar krävs det att de har en gemensam bild av verkligheten, säger Habermas (ibid).  
 
När Carls mentor diskuterade en eventuell liten grupp till åttan för Carl med hans mamma var 
detta inte rationellt underbyggt. På vilket sätt menade man att en liten grupp skulle lösa Carls 
svårigheter? Förstod mamman det? Förstod Carl det? 
 
För att diskussionen ska vara fri och rättvis måste alla få uttrycka sina attityder, önskemål 
och behov (ibid, s 257). I intervjun sa Carls mamma att hon hade talat i telefonen med Carls 
mentor om en liten grupp i åttan. Vad tyckte Carl om detta? Det vet vi inte, för genom hela 
denna berättelse saknas Carls röst när det gäller hans önskemål. Vi fick däremot veta vad Carl 
inte ville: Han protesterade genom att gå hem, slå bakut, vägra gå till en alltför hård lärare i 
engelska. Hans mamma tyckte att hans ansvarskänsla var dåligt utvecklad. Den kanske skulle 
växa om han förväntades delta i för honom viktiga diskussioner?  
 
Individernas ståndpunkter ska behandlas lika och neutralt, säger Habermas, citerad av 
Eriksen och Weigård, 2000 (ibid, s 257). För Carls del innebar det att den problemformulering 
han har hållit fast vid sedan ettan, att han hade svårt för att skriva, måste tas på allvar. Det får 
inte bara vara skolans bild av verkligheten som är den enda bild som gäller, för då kan inte 
parterna samordna sina handlingar. 
 
Av moraliska skäl bör man tillse att det är möjligt för aktörerna att uttrycka sina åsikter på 
ett fritt och likvärdigt sätt (ibid, s 257). Därför är det nödvändigt att samtliga i sådana 



Kan man springa ikapp ett tåg?                    •                  Gunilla Angerbjörn-Ahlbäck                    •                 december  2004 

59 

diskussioner uppmärksammar det ojämlika partsförhållande som Persson pekar på (Persson, 
2002). Om en elev är ovan vid att delta i diskussioner om sig själv är det nödvändigt att de 
vuxna hanterar situationen med varsamhet och lyhördhet. 
När skolan möter en elev som har råkat i svårigheter kan åtgärdsprogram och de procedurer 
som är förenade med dessa vara till god hjälp. Carls mamma nämnde åtgärdsprogram i sexan 
och sjuan, men vi vet inte om de användes tidigare skolår. Wahlund (2002) menar att 
åtgärdsprogram kan vara till hjälp genom att ansvarsfördelningen runt barnen kan bli klarare. 
 
Om skolans möte med föräldrar och elever har åtgärdsprogram som utgångspunkt för samtalet 
minskar risken för att man bara odlar relationen och missar det som borde vara kärnan i 
samtalet: elevens kunskapsutveckling. Läroplanen, LPO 1994, skriver: ”Skolans 
huvuduppgifter är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen befrämja elevernas 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (LPO 1994, s 16). 
 
En utvecklingsplan redan från skolår ett hade kunnat hjälpa samtliga att hålla fokus på det 
som skulle fokuseras (DS 2001:19). Utvecklingsplanen ska ta Mål att sträva emot som 
utgångspunkt i stället för Mål att uppnå, föreslår expertgruppen. Det relationella perspektivet 
är utgångspunkt: ”En viktig utgångspunkt i arbete med en individuell utvecklingsplan är att 
såväl möjligheter som behov av stöd ses relationellt, det vill säga i sammanhang som eleven 
är en del av” (ibid, s 47). Det är svårt att se spår av sådan relationell syn från skolan sida i 
arbetet med Carl.  
 
Carls mamma hade alltid haft ”tät” kontakt med skolan, sa hon. Det hade alltid varit viktigt 
för henne att dessa relationer var goda. Hon sa att alla Carls lärare hade varit bra och hon 
tyckte att skolan hade gjort mycket för hennes son.  
 
Skolan hade gjort en del för Carl, men nu gick han i sjuan och de svårigheter med att skriva 
som han påtalade redan från början i ettan var inte avhjälpta. I stället hade Carl flyttats länge 
och längre ifrån sina klasskamrater, arbetade allt mer i specialundervisningen och riskerade att 
betraktas – och även själv betrakta sig som ”speciell”. 
 
Om målet för relationen hem och skola är en god och vänlig relation i sig, så finns risken att 
man tappar bort det mål som borde gälla: målet att barnet ska sluta grundskolan med sådana 
kunskaper att man får godkända betyg. Det måste vara skolans ansvar att hela tiden hålla 
elevens lärande i fokus när man träffas. En förälder som värnar relationerna i första hand 
säger ”Hon var bra. Vi gillade henne” om en lärare som hade klassen i två år, under vilka 
sonen blev mobbad, han plockades ut från den ordinarie undervisningen i engelska och 
klassen inte fick de kunskaper den behövde i matematik. Ansvaret att finna lösningar som är 
goda för både skola och denne elev, är skolans. Det är de professionella lärarna som har den 
överblick som krävs för att kunna inse vad en åtgärd skolår tre kan leda till under skolår åtta. 
Den överblicken kan man inte förutsätta att föräldrar har. 
 
Carls skolor hade under dessa år också färdats från centrum till periferin. Fanns det alternativ? 
Dessa diskuteras i ”En möjlig skolutveckling” i kapitel 6, Slutord. 
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5:7 Davids mammas berättelse 
 
 
David gick sitt tredje skolår när intervjun genomfördes. Så här berättade Davids mamma: 
 
David hade fått en ny lärare i tvåan. Det var hon som slog larm. Klassläraren berättade att när 
David skrev ”a” så gjorde han en knorr på svansen. Det var så svårt, tyckte hon, att få honom 
att sluta att göra den där knorren, för han tog allt så personligt. Hon ville koppla in 
elevvårdsteamet på grund av hans: ”jag hatar”.  Hon var orolig för att han uttryckte så många 
”jag hatar” i samband med läsning. ”Han är inte glad”, sa hon. Man blir helt förstörd när 
man får höra sådant! Det kom som en blixt från en klar himmel. Klassen hade en förskollärare 
som hade följt med upp i ettan som vi träffade ofta. Det fanns hundra chanser att prata, men vi 
fick bara höra att David var trygg och att allt var bra med honom. Därför blev vi så 
överraskade när klassläraren nu talade om sin oro. 
 
Så kom utvecklingssamtalet. David var med till att börja med på detta samtal men sedan 
talade klassläraren och jag ensamma. David hade haft lågt resultat på ett test i läsförståelse 
som han hade gjort. Hon sa också att David inte förstod att han inte förstod, att han valde för 
svåra böcker. David måste få insikter i sina läsproblem. Då samlades vi till ett möte för att 
åtgärda problemet. Det var på våren i tvåan.  Det var jag, klassläraren och en speciallärare. 
David var inte med. Där bestämdes det att David skulle träffa specialläraren två till tre gånger 
per vecka tillsammans med en grupp andra barn för att träna att läsa. Han skulle ha läsläxa 
och skolan skulle ha skriftlig kontakt med föräldrarna. Föräldrarnas ansvar var att läsa med 
David och att se till att läxorna blev gjorda. 
 
David själv ville inte gå till någon speciallärare. Han reagerade starkt emot att han skulle 
behöva gå till henne. Han blev ledsen och ville inte gå till skolan över huvud taget. När han 
gick var det ingen glad unge som gick i väg. 
 
Jag pratade en hel del med skolsyster. Hon är mjuk, vänlig, men det är svårt att få kläm på vad 
hon ville. Hon sa att David kunde få komma till henne och bara prata, babbla på. Jag sa att 
detta var ok för vår del, men jag ville att hon skulle höra av sig till oss. David gick till henne, 
hon ringde oss, hon sa så lite. Efter ett tag sa hon vid ett av dessa telefonsamtal att vi borde 
kontakta BUP. 
 
Skolsköterskan har haft en egen linje i det här. Jag blir rörig nu, men det beror på att det blev 
rörigt när de inte hade pratat sig samman på skolan. Skolsköterskan gav små fina små tips. 
Det var svårt att få David att sitta ned. Vi skulle ge honom ett popcorn för en läst rad. Jag 
tyckte att vi hade hittat en ingång till David. Det kändes positivt. 
 
Klassläraren sa att David blev så orolig när han gick till skolsköterskan och pratade. Om det 
är så att David inte vill gå till skolan, så ring till mig i stället, sa hon. Hon ville koppla bort 
skolsköterskan. Jag ser det som att hon gav en öppning mot oss föräldrar.  
 
Skolsköterskan sa att ”Det är nog bra om du är mera mamma”. Hon menade att det inte var 
bra att jag som mamma tog över skolans uppgifter. Hon tyckte att skolan borde ta hand om 
Davids läsning. Hon kontaktade specialläraren som skrev ett brev till oss. Specialläraren 
föreslog tid för möte, skrev att det var viktigt att David var med på detta möte. Hon hade 
skickat med en bok som vi skulle läsa och ord att träna på. Vi fick också instruktioner hur vi 
skulle arbeta hemma: Först skulle vi läsa boken högt för David, sedan skulle han läsa och vi 
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skulle inte rätta om han läste småfel. Det var viktigt att David tyckte att det var roligt att läsa, 
skrev hon. Vi tyckte att det var ett jättebra brev och det tycker vi fortfarande. Därför var jag 
fylld av förväntan när jag gick till detta möte. 
 
Jag är ganska rak. Tycker att man ska säga som det är. Så jag klev in i skolans värld och sa till 
specialläraren att: ”Problemet är att David inte vill gå till dig.” Med på mötet förutom 
specialläraren var klassläraren och jag.  Specialläraren kom omedelbart i försvarsställning och 
svarade: ”Jaha, och vad står det för” Klassläraren sa att ”alla barn tycker att det är så roligt 
att gå till X”. Specialläraren var oroad för att David skulle förstöra för de andra barnen i 
gruppen om han inte ville läsa. Över-huvud-prat mellan lärarna. Där satt jag: ”Alla barn- Mitt 
barn skulle förstöra för de andra barnen”. Specialläraren var störd över att David inte förstod 
att han skulle behöva gå till henne. Mycket energi las ned på att förklara för mig varför det är 
viktigt med läsning! Som om jag inte förstår det! Det var ett hårt möte. De saknade 
ödmjukhet. 
 
Jag skrev anteckningar från mötet (Davids mamma läste högt). Jag berättade om den ”ingång” 
när det gäller att läsa som jag fått av skolsköterskan, hur det började lossna men specialläraren 
tyckte inte att detta var bra. Hon tyckte att det var fel att man skulle lägga ned så mycket 
energi som klassläraren hade gjort på att hitta böcker. Det var för jobbigt att arbeta så, sa hon. 
Så kan man inte arbeta.  Man ska bara bestämma vad barnet ska läsa. 
 
När specialläraren hade gått så pratade klassläraren och jag. Jag var villrådig. David var ute på 
skolgården då, så jag hämtade in honom och vi pratade med fröken. David vägrade gå till 
specialläraren. Då sa klassläraren till honom: ”Bara en gång, inte nu utan efter påsk”. 
 
Dagen efter kom specialläraren till klassen för att hämta de andra barnen i klassen som skulle 
träna läsning. Hon frågade då David om han ville följa med de andra. I klassen läste de då om 
Rymden, ett ämne som verkligen intresserar David. Han vägrade följa med. Han upplevde det 
som ett svek av klassläraren. Hon ljög.  
 
Senare kom ett brev från klassläraren: ”Här kommer ett åtgärdsprogram”. Vi skulle 
underteckna det. Hon skrev att det var ”en kommunikationsmiss” mellan henne och 
specialläraren, vilket hon beklagade. 
 
Något senare träffade jag och David rektor på torget. Jag hade fått ett brev från henne om en 
elevvårdskonferens och det stod en så konstig tid på brevet så jag skrev inte på pappret utan 
skickade tillbaka det. Då ringde hon och talade om hur viktiga Elevvårdskonferenser är. Jag 
sa att jag förstår det, jag undrade bara över tiden. Hon skrattade åt misstaget med tiden och 
när vi träffades där på torget så talade vi om det mötet. Då säger David: ”Hon är nog bra att 
läsa med”. 
 
Elevvårdskonferensen kom i slutet av vårterminen, i tvåan. Jag tycker att föräldrar alltid 
gnäller på lärare. Har alltid tyckt att lärarna är professionella. Men på det här mötet hettade 
det till. Det var rektor, en psykolog (psykolog: Oj!  Förstår du hur man som förälder tänker 
när man hör ordet psykolog?), klassläraren och specialläraren. Mötet började med att 
specialläraren talade om hur hon upplevde att David mådde dåligt. Hon var stel och spänd. 
Det var jättejobbigt att höra dem tala om min son så där, på det sättet som hon sa det. Jag 
tycker att en speciallärare i stället för att diskutera hur dåligt barnet mådde borde fundera över 
hur hon skulle göra för att lyckas närma sig detta barn, hitta kanaler. Men det var bara David 
det handlade om, skolans ansvar kom bort. 
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Rektor vände sig till mig och frågade: ”Vad är det du vill?” Jag sa att jag vill att man inte 
bara släpper David. Du skulle se rektor som hon for omkring. ”Var ligger han på 
Lusskalan?” For upp och kopierade. Gav mig också en bok som handlar om hur man hjälper 
sitt barn. Jag köpte den och den som var jättedyr. Jag kände mig jobbig för jag ville ha hjälp. 
 
Skolsköterskan ringde. Efter ett tag sa hon: ”Vi upplever att det är något som ni inte berättar 
om David för oss, något som vi skulle behöva veta”.  Jag svarade att jag inte kan se vad det 
skulle vara. Jag diskuterade detta med psykologen på BUP. Hon sa att det måste vara rakare 
frågor. Samtalen med psykologen på BUP har hjälpt oss. Vi lärde oss att sätta gränser för 
David.  
 
I slutet av vårterminen hade vi ett möte där vi skulle bestämma ett åtgärdsprogram till David. 
Vi fick veta att David mådde bättre, att hans läsning började bli bättre också. Åtgärderna var 
att mamma och pappa skulle läsa med David varje dag, utom fredagar. Vi skulle läsa varje 
dag på sommaren också. Skolan skulle ge böcker att läsa och ett datorprogram så han kunde 
öva hemma. Uppföljning skulle ske efter sommaren. Detta bestämde vi tillsammans. Även 
David fick vara med och bestämma om hur vi har lagt upp det hemma. 
 
Jag har gått till biblioteket och lånat böcker till David. På X- biblioteket har jag hittat en 
bibliotekarie som är jätteduktig på att hitta böcker till David. De böcker David fick från 
skolan var så tråkiga. Datorprogrammen blev det aldrig något av.  
 
Om jag trodde på Davids åtgärdsprogram? Nej. Man släppte tanken på att han skulle arbeta 
med specialläraren. Rektor sa att det var svårt att hjälpa David eftersom han inte ville ta emot 
hjälp. Själva läsandet var det vi föräldrar som skulle ta hand om. 
 
I augusti skedde ett uppföljningsmöte. Då var det David, vi föräldrar, klassläraren och 
specialläraren som möttes. Läskunnigheten var bättre nu. Vi hade läst varje dag, som vi skulle 
enligt åtgärdsprogrammet. Det bestämdes att skolan skulle ge böcker till David och han skulle 
läsa hemma. Datorprogrammet och arbete med speciallärare skulle vi vänta med eftersom 
David var så negativ till detta. Men jag tycker att de är bra på att prata med David så att han 
förstår. De var raka mot honom på det mötet. 
 
Hemma har vi bra stunder när vi läser. 
 
I början av höstterminen hade vi också en elevvårdskonferens. Där var rektor, psykolog 
skolsköterska, klasslärare och föräldrar. Vi föräldrar tyckte att nu börjar vi få fason på saker, 
men rektor slog fast att skolan måste göra mer. Man hade provat med en modell där 
specialläraren gick in i klassen och arbetade och man tänkte att hon så småningom skulle 
kunna ta med sig en grupp för att arbeta med dessa barn. David skulle kunna ingå i denna 
grupp. Men han ville inte. 
 
Ingen ringer mig nu. Förstår du hur lite kontakt jag har nu? 
 
När vi träffas är det aldrig någon som utgår från det gamla Elevvårdskoferens-protokollet. 
Man bara gör nya hela tiden. Nästa gång ska jag ta fram gamla protokoll och diskutera det 
som bestämdes men aldrig blev av. 
 
Efter jul träffades vi på en elevvårdskonferens igen, rektor, klasslärare, föräldrar och 
psykolog. Psykologen säger en hel del bra saker. Men hon säger andra saker som gör mig 
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fundersam. Till exempel: ”Förnekelse”. Jag känner ju inte henne och hon känner inte David. 
Jag känner stor tveksamhet inför den sortens generaliseringar. Den här makten: - psykolog!– 
är väldigt tung. När hon använder begrepp som inte kan vara psykologiska begrepp, kastar ur 
sig saker om mitt barn som jag inte håller med om så får jag en fysisk känsla av obehag. 
 
Skolan ville att vi skulle ta kontakt med BUP. Vi gjorde det. Samtidigt ger de signaler om att 
vissa saker inte är bra med BUP. Vi tyckte att vi fick bra hjälp där. Men så säger 
skolsköterskan att BUP ”känner ju inte David”. – Så vad menar skolan? Det blir så 
förvirrande. 
 
Det där mötet kom fram till att David skulle få fortsatt stöd individuellt av sin klasslärare, 40 
minuter i veckan.  Han skulle få en remiss för språklig utredning för att se om han har dyslexi. 
Han ska få arbeta med ett speciellt pedagogiskt program två dagar i veckan. Då arbetar han 
enskilt. Hans klasslärare ska följa med honom dit men hon har varit sjuk, det har varit 
sportlov så han har inte varit där ännu. Tiden bara går. Jag ville att klassläraren skulle hålla 
regelbunden kontakt med mig. Klassläraren svarade inte på detta. Vid ett senare möte fick jag 
igenom detta. 
 
I går träffade vi föräldrar klassläraren. Nu arbetar David tre gånger i veckan med henne. Hon 
gjorde ett lästest och David hade många fel på den första delen av detta test. Vi föräldrar blev 
alldeles förstörda. Jag tycker ju att David förstår när jag läser med honom hemma. Detta 
måste betyda att mina metoder hemma inte är de rätta? Jag sa att det var något som inte 
stämde. När han sedan gjorde del två av detta test så hade han nästan inte några fel. Vad beror 
det på? Kan man lita på detta test? Och hur går man vidare?   
 
När jag arbetar med David så har jag skrivit ett par saker som vi repeterar innan han börjar 
läsa: inte tappa tråden, att det viktiga är att förstå och att han ska läsa ihop orden. Sedan 
skriver jag frågor till texten så vi kan diskutera innehållet när vi har läst ett avsnitt. Då tycker 
jag att han förstår bra. Vi börjar med att träna att läsa en del högfrekventa ord som finns där så 
han har dem när han senare läser hela texten. ”Vill du se?” (Kollegieblocket innehöll spalter 
med fint skrivna ord). Jag har hur många idéer som helst. Jag tycker att det här är ganska 
roligt. Skolan är så idéfattig. Jag tycker att skolan borde ge fler metoder när det gäller 
läsinlärning till oss föräldrar. 
 
För den här språkliga utredningen har vi träffat skolläkaren. Hon är jättebra. Hon förklarade 
utredningen för oss. Men de där frågorna som Davids klasslärare skulle besvara: det är som 
att titta på unge genom ett sugrör. Det ger en så smal bild.  
 
Vi har kontaktat en person privat för en konsultationstimme. Där fick vi mycket information 
som var värdefull. 
 
Om jag tror på de åtgärder som Davids åtgärdsprogram beskriver nu? Ja, jag tror att det 
kommer att ge resultat. David är också mer positiv nu. David får hem en lapp varje vecka där 
det står vilka läxor han har. Det fungerar utmärkt. Vi vet båda vad som gäller. Veckobrevet 
kommer på måndag och om David skulle ha glömt någon bok så går vi till skolan och hämtar 
den. Sedan planerar vi läxarbetet så det inte kör i hop sig. Vi har en fast tid för läxor. Det är 
jag som arbetar med David och hans läxor medan pappa tar hand om lillesyster. För David är 
det nödvändigt med lugn och ro när han gör sina läxor. Kvällarna viker jag för David och 
hans läxor. Det fungerar bra. 
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När David har en skrivläxa kan jag tycka att det är svårt att veta hur man ska närma sig ett 
barn som gärna undviker att skriva. Hur gör man? Detta har diskuterats väldigt lite från 
skolans sida. Samtidigt är det inte ofta de har läxor. 
 
Om jag har lärt mig något av skolan?– Jag får mest känslan av att David är jobbig. Då vill jag 
genast försvara honom, pekar på att han är kreativ och så vidare. Jag tycker att det är väldigt 
torftigt med information från skolan sida. Jag har fiskat och fiskat och sökt svaren. Jag söker 
verktyg. Jag är ju inte speciallärare eller lärare. David ljudar till exempel när han läser ett ord 
och så fastnar han på vokalen. Om han läser ordet STÄLLA så fastnar han på Ä: et och då 
övar vi att läsa ihop ordet bättre. Jag har konstruerat sådana här ordlistor för att öva detta. Det 
har gett resultat. De verktyg jag inte har fått från skolan har jag fått komma fram till själv. Det 
borde skolan bistå med. 
 
Om föräldrar har några rättigheter? Det känns så löst. Jag vet inte riktigt. Den här 
privatläraren hade en pärm från Dyslexicentrum där det stod en del om våra rättigheter. Där 
diskuteras detta i termer av: ”Du har rätt…”, ”Du ska...”, ”Du måste...” Jag förstår att man 
inte får vara rädd för att vara besvärlig. Jag känner mig styrkt av detta. 
 
Man är så utsatt som förälder. Det finns så många ömma tår att trampa på i skolan. Varför 
säger inte skolsköterskan något på mötena? Varför har klassläraren en sådan enorm respekt 
för rektor? När jag ifrågasatte specialläraren fick jag ju inte några svar! Skolan har aldrig 
reflekterat över sin egen roll. 
 
Nu markerar vi gränsen: här är hemma och där är skolan. Jag skulle vilja att frågan på mötena 
i stället var: Hur ska jag möta detta barn?  
 
Andra gången vi möttes berättade Davids mamma: 
 
I måndags träffade David för första gången den lärare som han ska arbeta med i det där 
pedagogiska programmet. Han ska arbeta med detta en timme på måndagar, en halv timme på 
tisdagar och en timme på torsdagar. David var glad när han kom hem. Han sa att det var 
tråkigt, att fröken var ok, men han var glad!  Klassläraren ringde hem på kvällen och sa att det 
hade skett en attitydförändring hos David. Nu förstod han att han måste gå. 
 
På tisdag var det inställt men på torsdag gick han dit för andra gången. Då upptäckte han att 
”De andra i klassen hade slutat medan jag var där”. Jag sa: ”Så är det”.  Så tyckte han att 
det inte fanns något som var roligt att göra när man hade paus och skulle få ”egen tid”. Då 
fick han i läxa att komma på något som han ville göra på sin egen tid. 
 
Vi föräldrar har inte träffat de två lärare som arbetar där, men ”de är vana att arbeta med 
barn som har Davids problematik”, som klassläraren utryckte det. Vi var välkomna att ringa 
till dem och ge oss tillkänna, som hon sa. Dessa två lärare är inte speciallärare. Jag är orolig 
för att de inte har den kompetens som krävs. Jag drar mig för att kontakta dem men det 
kommer jag förstås att göra. Jag har tittat på dem i skolkatalogen. De ser trevliga ut (Fniss). 
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5:8 Analys av Davids mammas berättelse 
 
 
Vilken är intrigen i detta drama? Genom att ordna metaforerna tematiskt kan det visas i vilka 
sammanhang Davids mamma använde bilder och metaforer och då kan det framgå hur dessa 
bygger upp bilden av mötet med skolan. De olika sammanhangen är: mötena, läsa och skriva, 
David och olika roller i skolan. Skolan för David var en F-fem skola, där han gick sitt tredje 
skolår. Citaten är Davids mammas och tolkningen av dem är min. 
Ett urval av Davids mammas metaforer: Hur beskrevs mötena? 
 
David var inte glad, han uttryckte så mycket ”hata” i samband med läsning. Detta kom ”som 
en blixt från en klar himmel” och ”man blir helt förstörd”. Så uppfattades denna 
information. En blixt lyser upp. Det blir ljust, så man kan se. Samtidigt är blixten farlig, för 
den kan döda. Det kommer inte blixtar från klara himlar, så detta säger samtidigt att 
informationen var mycket oväntad för föräldrarna. Att bli förstörd är att gå sönder. Något som 
var helt gick sönder. Det kan tolkas som att det är bilden av sonen som en glad pojke som 
gick sönder. Denna metafor använde mamman ytterligare en gång då hon hade mött 
klassläraren och fått veta att David hade lågt resultat på ett lästest. Då skulle alla mammans 
ansträngningar att lära David läsa vara felaktiga? Kunde man lita på test? Det som förstördes 
denna gång kan tolkas som föreställningen att så här kan man lära David att läsa. Samtidigt 
tvivlade hon. Det var något som inte stämde. 
 
Femte mötet klev mamman in ”i skolan värld”. Specialläraren kom omedelbart i 
”försvarsställning”. När mamman berättade detta så här efteråt använde hon uttrycket 
”skolans värld”. I dag har hon dragit den där gränsen. Hade hon det då? Skulle hon ha sagt så 
vid detta möte? Eller kom detta sätt att se på skolan senare under årets lopp? Försvarsställning 
intar man i krig när man blivit angripen. Vad säger detta ord om stämningen på mötet? 
 
”Över – huvud - prat mellan lärarna. Där satt jag”. ”Det var ett hårt möte”.  Man pratar 
över huvudet på dem som inte kan förstå. Eller man hoppas att de inte förstår. Som om de inte 
var där alls. Dialogen var bruten. Ett hårt möte är ett som är slutet, som inte går att nå in i.  
 
”På det här mötet hettade det till”. Värme beskrivs i religiösa sammanhang som ett uttryck 
för liv. Det som är varmt lever, det som är kallt är dött. Värmen här kan ses som tecken på att 
något positivt höll på att hända. Det hårda mötet blev hett i stället. Det är bättre.  
 
”Man är så utsatt som förälder. Det finns så många ömma tår att trampa på i skolan”.  
Utsatt – att sätta ut någon eller något känns som att sätta ut det i kylan. Man har inte tagit sig 
dit själv utan något har satt ut en. Ömma tår i skola att trampa på. Varför ömmar de? Vad är 
det som gör ont? Varför klarade inte lärarna att man talade om sådana här saker utan att det 
gjorde ont? 
 
”Nu markerar vi gränsen: här är hemma och där är skolan”. Gränser finns mellan länder. 
Mamman såg nu också gränsen mellan livsvärlden och skolvärlden. Måste den vara där? 
 
Vilka metaforer användes i samband med att läsa och skriva? 
 
”Inte tappa tråden” när man läser. Ett sätt att kommunicera med David om något viktigt. En 
tråd är något man skapar med. 
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”Jag har fiskat och fiskat.  Jag söker verktyg”. (Torftig information från skolan). Fiskar är 
levande och man får något ätbart om man får napp. Något att livnära sig på. Att läsa är att få 
andlig näring. Mamman sökte verktyg. Verktyg använder man när man ska bygga något. Här 
handlade det om att bygga upp Davids läsförmåga så han kunde komma in i gemenskapen 
med de andra barnen som har klarat detta. 
 
Hur beskrevs David? 
 
”Hitta en ingång” till David (ett popcorn för varje läst rad). David hade en stark vilja. Man 
kunde inte bara göra saker med honom. Man måste motivera honom. Han kan öppna sin dörr 
men man måste motivera honom att öppna den. Annars kom man inte in till honom. 
 
”Lärarna borde hitta kanaler” till David. Mamman sökte också denna ingång. De borde 
kunna göra detta tillsammans. 
 
Hur uppfattades de olika rollerna på skolan? 
 
”Det är bra om du är mera mamma,” sa skolsköterskan. Kan man vara mer än mamma? Hon 
var redan mamma, ju. Problemet var inte, enligt läraren, att hon var för lite mamma utan hon 
skulle vara mindre lärare. Det blev trassligt med rollerna här. Förvirring. Vem gjorde vad? 
 
Det var när mammans möten med skolan beskrevs som de flesta metaforerna användes. De 
talade om kollisionen mellan livsvärlden och skolans värld: som en blixt från en klar himmel, 
förstörd, försvarsställning, över-huvud-prat, hårt möte, hettade det till, utsatt, ömma tår, och 
till sist: nu markerar vi gränsen. 
 
De olika rollerna i skolan förvirrade mamman: vara mera mamma. Vad var det som hände 
egentligen? Detta upplevdes som förvirrande. 
 
Föräldrarna fick ta ett stort ansvar när det gällde att lära David att läsa, eftersom han inte 
accepterade vem som helst. Här var mamman engagerad: inte tappa tråden, mamman fiskade 
och sökte efter verktyg. 
 
David själv, huvudpersonen i detta drama, måste man se, tala med och nå fram till. Mamman 
beskrev detta i termer av att hitta en ingång till honom, det hade börjat lossna, lärarna borde 
söka efter kanaler till honom.  
 
Detta kan ses som ett drama där en mängd personer agerade på scenen: alla gjorde en mängd 
saker, alla ville att det skulle gå bra för David, alla ansträngde sig. Dessa personer möttes elva 
gånger för att finna lösningar på uppgiften att lära David att läsa, föräldrarna fick två brev och 
mamman och David träffade rektor på torget en dag. Detta blev sammanlagt fjorton ”möten” 
på drygt tre terminer och dessa slutade med att föräldrarna drog slutsatsen: ”Nu markerar vi 
gränsen”. 
 
De fjorton ”mötena” kan ses som de episoder som pekar fram mot den intrig som finns i detta 
drama. För att förstå intrigen behöver man ha klart för sig dessa episoder. Därför ges en kort 
genomgång av dem här: 

Möte 1: Hösten skolår två, klassläraren larmade 

Möte 2: Utvecklingssamtal: ett test i läsförståelse visade lågt resultat 
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Möte 3: Våren i tvåan, ett åtgärdsprogram upprättades. David var inte närvarande. 

Möte 4: Brev från specialläraren till föräldrarna. Det upplevdes som ett bra brev. 

Möte 5: Mamman gick till detta möte fylld av förväntan. Det blev ett hårt möte. David var 
inte med först, men när specialläraren hade gått hämtades han in och klassläraren lirkade: 
”Bara en gång, inte nu utan efter påsk”. 

Möte 6: Brev från klassläraren: ”en informationsmiss” 

Möte 7: Mamma och David träffade rektor på torget. ”Hon är nog bra att läsa med”. 

Möte 8: Vårterminen i tvåan, en elevvårdskonferens. ”Här hettade det till”. David läste bättre 
nu. Rektor undrade: ”Vad är det du vill?” 

Möte 9: Slutet av vårterminen. David läste bättre nu. Han skulle läsa med sina föräldrar över 
sommaren. 

Möte 10: augusti i trean ett uppföljningsmöte. David var med på mötet, lärarna var bra på att 
prata med David. De var raka mot honom då. 

Möte 11: En elevvårdskonferens i början av höstterminen. Rektor slog fast att skolan måste 
göra mer för David. Man skulle prova att specialläraren skulle arbeta inne i klassen för att 
sedan kunna ta ut en grupp av barn varav David skulle vara ett av dessa barn. David ville inte 
detta. 

Möte 12: En elevvårdskonferens efter jul. Psykologen som var med talade om barn i 
generaliserande termer. Detta upplevdes som obehagligt. Mötet beslutade om att David skulle 
få en remiss för en språklig utredning. David skulle också arbeta med ett pedagogiskt program 
två dagar i veckan, enskilt. 

Möte 13: Ett möte med klassläraren som talade om att David hade lågt resultat på ett lästest. 
Mamman blev ”alldeles förstörd”. Kunde man lita på test? Det var något som inte stämde. 

Möte 14: Möte med skolläkaren inför den språkliga utredningen. Hon förklarade bra för 
föräldrarna. Men blanketten lärarna skulle fylla i gav en mycket smal bild av en unge. 
 
”Nu markerar vi gränsen: här är hemma och där är skolan”.  
 
Vad handlade detta drama om? Vilken är intrigen? Varför hade föräldrarna nått denna 
ståndpunkt? Scenen var full av människor som brydde sig, agerade och ville saker – men var 
fanns huvudpersonen? Var fanns David?  Intrigen kan ses som: ”Den borttappade 
huvudpersonen”. 
 
På möte 5, detta viktiga möte för dramats utveckling, sa mamman att problemet var att David 
inte ville gå till specialläraren. Om mötet hade förhandlat denna uppfattning i stället för att 
lärarna gick i försvarsställning, så hade mamman kanske sagt det hon faktiskt har sagt genom 
hela denna berättelse: Vi borde diskutera hur vi ska finna ingången till David. Hon sa detta 
efter möte 3 i samtal om skolsköterskans tips: ”Jag tyckte vi hade hittat en ingång till David”.   
 
På möte 8 sa hon: ”Jag tycker att specialläraren i stället för att diskutera hur dåligt barnet 
mådde borde fundera över hur hon skulle göra för att närma sig detta barn, hitta kanalen”. 
Slutrepliken i intervjun första gången vi samtalade var: ”Jag skulle vilja att frågan på mötena 
i stället var: Hur ska jag möta detta barn?” Mamman ville inte acceptera skolans 
utgångspunkt att David mådde dåligt eftersom han inte ville gå till specialläraren, utan hon 
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ville vända fokus till: ”Hur ska jag göra för att nå fram till detta barn?” Vad hade hänt om 
man hade valt mammans utgångspunkt i stället för skolans? 
 
För den borttappade huvudpersonen i dramat, David, såg skeendet ut så här: Möte 3 på våren i 
tvåan avsåg att finna lösning på Davids lässvårigheter. David var inte med utan man bestämde 
hur det skulle vara över huvudet på honom. Så kom ett brev till föräldrarna, Möte 4, från 
specialläraren där hon betonade att det var viktigt att David var med på mötet när de skulle 
träffas. Detta tyckte föräldrarna var bra, det var i linje med hur mamman tänkte kring detta. 
Mötet blev av, Möte 5, och när specialläraren var med så var David inte med utan han var ute 
på skolgården och lekte. När specialläraren gått var mamman villrådig, så hon hämtade in 
David från gården. Hon kanske kände intuitivt att det var i David som lösningen låg? Det vet 
vi inte, men vi vet att hon hämtade in honom i alla fall. 
 
Så fördes äntligen huvudpersonen in på scenen – och vad hände? Specialläraren var inte där 
men klassläraren sa till honom: ”Bara en gång, inte nu utan efter påsk”, skulle David läsa hos 
specialläraren. Att träffa specialläraren en enda gång är inte meningsfullt. Kanske David 
kände sig manipulerad? När specialläraren redan nästa dag kom och hämtade en grupp barn 
och frågade om David ville följa med så kände han sig sviken och vägrade att följa med. 
”Han upplevde det som ett svek av klassläraren. Hon ljög”. 
 
Nästa möte träffade David och mamma rektor på torget. Här kom Davids första positiva 
kommentar: ”Hon är nog bra att läsa med”. Vad hade hänt? Rektor insåg att hon hade gjort 
ett misstag och skrattade. Man fick gör fel i hennes värld och man kunde skratta åt det också. 
Då vann man tillträde till David. Här fanns en ingång. 
 
Möte 8, en elevvårdskonferens, då det hettade till, var David inte med (knappast förvånande). 
Möte 10, uppföljningsmöte av ett åtgärdsprogram i trean var David med. Lärarna pratade bra 
med honom och de var raka mot honom. Mamman uppskattade detta möte. När man hittade 
huvudpersonen, David, fungerande det. 
 
Habermas, som citeras Eriksen & Weigård (2000), säger att om vi ska kunna samordna våra 
handlingar krävs det en förståelseinriktade kommunikation Detta innebär att vi måste 
anstränga oss för att förstå den andra parten. Rektor insåg att hon behövde förstå den andra 
parten när hon på Möte 8 frågade mamman: ”Vad är det du vill?” 
   
Vad var det mamman uttryckte att hon ville i de utsagor hon gjorde i intervjun? Utsagorna har 
grupperats tematiskt för att ge en översikt över hennes viljeyttringar. 
 
Detta ville Davids mamma: 

Kontakt med hemmet 

• Att skolsköterska ska höra av sig till mig 

• Jag vill att skolan ska hålla regelbunden kontakt med mig 

• Kan man lita på test? Jag vill kunna diskutera sådant med någon 

• Det är bra att få en utredning förklarad för sig 

• Veckobrev där läxan står är bra. Vi vet båda vad som gäller 
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Kommunikation 

• Att de brev vi får av skolan är tydliga och klara 

• Jag tycker man ska säga som det är 

• Lärarna är bra på att prata med min son så att han förstår. De var raka på mötet 

• Skolans personal ska ha rakare frågor 

Metoder 

• Vi fick fina små tips från skolsköterskan 

• Skolan bör ge fler metoder när det gäller läsinlärning till oss föräldrar 

• Jag tycker det är väldigt torftigt med information från skolans sida. Jag har fiskat och 
fiskat och sökt svaren. Jag söker verktyg. Jag är ju inte speciallärare eller lärare. 

• De verktyg jag inte har fått från skolan har jag fått komma fram till själv. Det borde 
skolan bistå med. 

• Metoder för föräldrar när barnen ska skriva. Hur gör man? 

Respekt 

• Jag vill bli bemött med respekt: jag förstår att det är viktigt att kunna läsa. Det är min 
son som inte inser detta ännu.  

• Tala med nyans och respekt om min son 
• Jag vill slippa känna mig jobblig för att jag vill ha hjälp 

• Jag vill slippa känna mig kontrollerad av skolan. Jag vill mötas av tillit 

Intern kommunikation 

• Den interna kommunikationen på skolan bör fungera: alla som arbetar med min son 
bör ha kunskap om honom. 

Insikt att det handlar om en relation 
• Jag tycker att samtliga inblandade borde fråga sig: Hur ska jag närma mig detta barn? 

• Det handlar inte bara om ett krångligt barn 

• Speciallärarna bör närma sig barnen 

• Jag skulle vilja att frågan på mötena var: ”Hur ska jag möta detta barn?” 

Skolans ansvar 

• Jag vill att skolan inte ska ge upp mitt barn 

• Skolan ska hålla sin del av en överenskommelse i ett åtgärdsprogram 

• Jag vill att åtgärdsprogram ska följas upp och utvärderas 

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) 

• Samtalen med BUP har hjälpt oss 

• Skolan borde samtala med BUP så att kommunikationen sker rakt 
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Fler idéer i skolan 

• Fler idéer i skolan! 

Rättigheter 

• Privatläraren hade en pärm från Dyslexicentrum där det stod en del om våra 
rättigheter... Jag känner mig styrkt av detta. 

 
Detta framgår av intervjun att Davids mamma ville. Här fanns många utsagor och 
viljeyttringar som skolan kunde diskutera med föräldern. Att möta en förälder och ta denna på 
allvar i avsikt att verkligen förstå, så som Habermas uttrycker det enligt Eriksen och Weigård 
(2000), kan leda till samtal och diskussioner i skolan som utvecklar verksamheten. En 
diskussion om det relationella perspektiv som denna förälder ger uttryck för här, till exempel, 
skulle kunna vara givande för skolans personal. 
 
Den språkliga miljön runt David är viktig och analyseras därför här: 
 
En utsaga i intervjun som är särskilt uppmuntrande, för att den pekade framåt är: ”Hemma 
har vi bra stunder när vi läser”. Davids mamma förstod att det krävs bra böcker om hon 
skulle kunna lyckas locka sonen att läsa (Snow, 1998). Hon hittade en duktig bibliotekarie 
som hon tog till hjälp. Speciallärarens inställning att så här kunde man inte hålla på, det var 
för jobbigt, är svår att förstå. Var det riktigt uppfattat? Ja, mamman hade uppfattat det så. För 
barn som får anstränga sig mycket för att läsa, måste vi vuxna anstränga oss till vårt yttersta 
för att finna just den boken som passar till just detta barn, och detta hade också Davids 
mamma insett. Betydelsen av att den unge får samtala om bokens innehåll framhävs av flera 
forskare (Lundberg & Herrlin 2003; Svensson, 1998). Då måste det vara en bok som 
engagerar, där det kan finnas något som barnet vill samtala om. Att man väljer böcker med 
omsorg måste vara extra viktigt för ett barn som har svårigheter att lära sig läsa. 
 
Høien och Lundberg betonar vikten av relationen mellan människor för att inlärning ska 
kunna komma till stånd. Forskare i dag, skriver de, betraktar inlärning som sociala processer 
där att elever och lärare står i ett kommunikativt förhållande till varandra och relationen 
präglas av horisontalitet (Høien & Lundberg, 2001). Hur blir relationen mellan en elev och 
hans speciallärare om specialläraren har den inställningen att man inte ska anstränga sig att 
finna en bok som passar just denne elev och hur fungerar inlärningen då för denne elev? 
 
Hemmet har stor betydelse för ett barn som ska lära sig läsa (Snow, 1998). Davids mamma 
visade ett stort engagemang när hon utvecklade egna metoder för läsinlärning. Hon sa också 
att hon tyckte att detta var roligt. Pärmen med listor av ord är ett exempel på hennes 
engagemang. Svensson har visat betydelsen av att föräldrar får information om språklig 
stimulans av barn. Föräldrar fick veta varför detta var viktigt men också hur de skulle göra. 
(Svensson, 1998). När Davids mamma inte fick denna information från skolan hade hon sökt 
den på annat håll. Hon vände sig till en privatlärare och hon läste böcker för att söka sig fram 
på egen hand. 
 
Om man hjälper föräldrar så kan dessa hjälpa sina barn är tanken i flera projekt (McDougall, 
et al. 2000; Hughes, 2003). I Davids fall spelade hans föräldrars insatser extra stor roll, 
eftersom han inte accepterade att vem som helst skulle få träna honom. Då blev ansvaret stort 
för föräldrarna. Mamman hade behövt få information om hur man lär ett barn läsa och skriva. 



Kan man springa ikapp ett tåg?                    •                  Gunilla Angerbjörn-Ahlbäck                    •                 december  2004 

71 

Tänk om skolan hade haft en video och en bok att ge till henne som i The Home-School-
projektet (Hughes, 2003). 
 
Föräldrar som inte tyckte att de fått information från skolan sökte den utanför skolan, visade 
en C-uppsats (Angerbjörn- Ahlbäck & Johansson, 1999). Davids föräldrar sökte kunskap om 
dyslexi utanför skolan när de inte tyckte att de fått veta tillräckligt mycket av skolan. De 
tyckte de fick god hjälp av denna information. I samma rapport gav flera föräldrar uttryck för 
hur besvärligt det var när det fanns konflikter mellan personalen på skolan (ibid). Davids 
mamma blev förvirrad av de svårigheter att kommunicera och samarbeta som personalen på 
skolan hade. Hon upplevde att det inte fanns något samarbete mellan skola och BUP heller. 
 
Föräldrar till barn med en läs– och skrivproblematik i I. Anderssons studie (2003) upplevde 
att de fått kämpa sig till den hjälp deras barn behövde. I. Andersson skriver: ”Den kampen har 
gett mycket lite utdelning” (ibid, s 57) för barnen fick så lite hjälp i förhållande till sina behov. 
En förälder i en C-uppsats uttryckte det som att: ”Vi är som tigrar för våra barn”. 
(Angerbjörn-Ahlbäck & Johansson, 1999, s 16). Davids skola hade provat en lång rad 
lösningar för att försöka hjälpa David och de hade aldrig givit upp honom. När läsningen 
började fungera för David ansåg rektor att skolan måste göra mer och det hade de gjort också. 
Ändå kände sig Davids mamma ”utsatt som förälder”. Hon ville ha goda relationer med 
skolan med kände att hon måste vara besvärlig som förälder för att få det att fungera för 
sonen. Från Dyslexicentrum lärde hon sig att tänka i termer att ”Du har rätt”, ”Du ska”, ”Du 
måste” och hon kände sig styrkt av detta. Barn med läs – och skrivsvårigheter har extra behov 
av kunniga lärare som kan hjälpa dem och det finns ofta behov av att instruera föräldrarna så 
de kan hjälpa sina barn (ibid) 
 
Föräldrar betonade vikten av att alla vuxna omkring ett barn med läs– och skrivsvårigheter 
hjälper barnet att bevara sin självkänsla. De sa: ”De är så kantstötta de här ungarna” och 
”Det är fruktansvärt viktigt att lyfta eleverna! Låt dem få lyckas. Barnen tappar sugen om de 
inte får lyckas” (ibid, s 18). Davids agerade för att bevara sin självkänsla var som en röd tråd. 
Han ville klara det de andra barnen klarade. Eftersom han inte gjorde det, skapade detta 
problem. Samtidigt var det i denna heta önskan det fanns den energi som behövdes för att han 
skulle kunna ta sig dit där de andra barnen befann sig, där han ville vara.  
 
Davids mammas möte med skolan analyseras utifrån de regler för diskursen som Habermas 
har formulerat. 
 
Det finns en demokratisk aspekt i att den borttappade huvudpersonen måste finnas och 
släppas upp på scenen. Skolan angår inte bara lärarna utan den är elevernas och föräldrarnas 
också. Demokrati är inte något som det räcker att man undervisar om i skolorna utan det är 
tillämpningen av den som borde genomsyra skolans vardag (Linde, 2000). Förutom det 
demokratiska argumentet visar intervjun med David mamma att vi kan ha många möten och 
säga kloka saker utan att detta leder till något alls, om inte barnet själv, den allt detta gäller, 
huvudpersonen, involveras. Det kanske upplevs som opraktiskt ibland, men det hjälps inte: 
man lyckas helt enkelt inte om man inte lyckas involvera och engagera den det hela gäller. 
Davids linje i dramat var rak och konsekvent: han ville vara som de andra barnen, han ville 
vara där de andra barnen var och han ville framför allt rädda sin självkänsla. Han ville inte 
läsa tråkiga böcker, han ville inte bli lurad eller manipulerad, han ville att man skulle få kunna 
misslyckas och att man skulle få kunna skratta när man hade gjort något fel.  
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För att förstå mammans möte med skolan kan Habermas teori vara till hjälp. Varför kände sig 
mamman så utsatt och övergiven när hon hade så många möten med skolan och när det fanns 
så många som ville David väl? 
 
För att nå förståelse, säger Habermas, citerad av Eriksen & Weigård (2000), krävs det att 
parterna når en gemensam tolkning av situationen genom att förhandla bilden av verkligheten. 
Innan parterna kan samordna sina handlingar måste de ha enats om en bild av det som ska 
åtgärdas. För att förstå vad den andra parten säger krävs deltagande i kommunikativt 
handlande (ibid). Detta innebär att parterna måste uttrycka vad de menar. Personalen på BUP 
tyckte att skolan måste ställa rakare frågor. Mamman förstod inte vad lärarna på skolan 
menade. För att lärarna i skolan skulle slippa ”kommunikationsmissar” behövde personalen i 
skolan ha en rak kommunikation. Detta förutsatte att parterna var inställda på inbördes 
förståelse (ibid). Att manipulera eller vilseleda är inte kommunikativt handlande, utan det 
kallar Habermas strategiskt handlande (ibid). Detta fungerar inte när parter ska samordna sitt 
handlande. Här gällde det hur parterna skulle agera för att hjälpa David att lära sig läsa. Om 
parterna var inställda på att nå förståelse innebar detta att samtliga ansträngde sig för att förstå 
David. Föräldrarna ville förstå specialläraren och klassläraren och lärare och rektor strävade 
efter att förstå föräldrarna. 
 
De procedurala reglerna för konflikter och problemlösning applicerade på skolan skulle kunna 
innebära följande: Alla får delta i en fri och rättvis diskussion (ibid, s 257): Detta skulle, om 
man utgick från dessa, innebära att David skulle delta i diskussioner som gällde honom så 
som specialläraren skrev i det första brevet. 
 
Respekt för individens okränkbarhet (ibid) skulle innebära att föräldrarna skulle respektera 
skolans personal, dessa skulle respektera föräldrarna och samtliga skulle respektera David och 
inte bara se ett barn som krånglade, utan aktivt söka ingångar till honom. På frågan om 
mamman hade lärt sig något av skolan funderade hon en lång stund innan hon svarade: ”Jag 
får mest känslan av att David är jobbig”. Detta yttrande kan tolkas som att hon inte upplevde 
sig och sonen som respekterade. 
 
Alla måste få uttrycka sina åsikter på ett fritt och likvärdigt sätt (ibid). I detta fall skulle det 
gälla både David, hans föräldrar och skolans personal. Om allas röster skulle behandlas lika så 
gällde att David måste vara med eftersom det var honom det gällde. Persson menar att man 
måste uppmärksamma det ojämlika partsförhållandet i skolan när föräldrar och skolan möts 
(Persson, 2002). Om inte parterna behandlas med nödvändig omtanke kan de känna sig 
kränkta. Parter som är formellt sett likvärdiga kan förhindras att uppträda likvärdigt om de 
möts av kunskapsarrogans (Eriksen & Weigård, 2000). ”Över– huvud - prat” ser jag som ett 
uttryck för kunskapsarrogans. 
 
När man har lyckats enas om en bild av verkligheten och alla fick delta i den diskussionen på 
lika villkor och bli lyssnade till, när alla uttrycker vad de verkligen menar och ser varandra 
som medspelare i denna problemlösningssituation kan man lättare enas om hur lösningar av 
problemet ska se ut. Eftersom all kunskap är felbar så behöver procedurer för utvärdering 
institutionaliseras. Om åtgärderna inte gav önskat resultat behöver man ändra dem för att man 
ska kunna nå det mål man har angivit. I dessa regelbundna diskussioner mellan föräldrar och 
skola för att utvärdera ett åtgärdsprogram läggs en grund för ett demokratiskt arbetssätt i 
skolan. Både föräldrar och elever är delaktiga i frågor som berör dem och är viktiga och 
skolan är inte ensam om ansvaret för den unge: ansvaret delas med föräldrar, barnen och 
ungdomarna. 
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Gränsen då? Gränsen mellan hem och skola, måste den finnas? Ja, den måste finnas men 
skolan måste förtydliga gränsen så som Jonsson beskriver det (Andersson, 2000). Både skolan 
och föräldrarna har ansvar för barnen och ungdomarna. Samarbetet kan inte utvecklas om 
man inte gör denna gräns tydlig. Skolan och föräldrarna behöver diskutera 
ansvarsfördelningen dem emellan. Om skolan säger: ”Du ska vara mera mamma” och med 
detta menar att det är lärarnas ansvar att lära barnet att läsa, samtidigt som föräldrarna 
upplever att barnet inte utvecklas som han ska, så tyder detta på att gränsområdet mellan skola 
och hem är otydligt för bägge parter. Föräldrar och skola behöver mötas i en diskussion om 
vem som gör vad. Skolan behöver ha ansvarsfördelningen internt klar för sig för att sedan 
kunna klara ut gränsen mot föräldrarna. 
 
Varför är det viktigt att finna den borttappade huvudpersonen? 
 
De olika kunskaper och erfarenheter som parterna har är en tillgång i en problemlösnings-
situation. Ingen kan vara bättre expert på vilken typ av bok som passar David, än han själv till 
exempel. Om parterna betraktar olikheterna som en tillgång i stället för ett besvär så kan det 
finnas möjligheter till ett fruktbart möte. 
 
Davids mammas berättelse visade att det inte bara var av moraliska skäl som barnet, den det 
gällde, skulle involveras. Om vi ska skapa en demokratisk skola, så kräver detta att eleven 
som det berör, är delaktig. David visade att det inte fungerade utan barnets aktiva medverkan. 
Han accepterade inte det som andra hade tänkt ut om honom. David krävde att få bli 
respekterad av de vuxna runt omkring honom. Habermas teori kan vara till hjälp i denna 
situation. Unga människor behöver få mötas av ett demokratiskt förhållningssätt av de vuxna 
om de ska kunna lära sig innebörden i detta begrepp och om man förväntar sig att de ska vara 
med och samordna sina handlingar för att lösa problem som uppstått. 
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6. Slutord 
 
 
 
Genom att anta ett annat perspektiv, ett föräldraperspektiv i stället för mitt lärarperspektiv, 
hoppades jag få syn på delar av skolans verklighet som jag inte sett förut. Gustavsson (2003) 
skriver att vi kan utvidga vårt eget tänkande genom att sätta oss in i andras perspektiv. Ju fler 
perspektiv vi klarar att se desto fler handlingsmöjligheter kan vi få. Jag hade också kunnat 
välja att se ur ett elevperspektiv. Det kanske jag kan få tillfälle att göra en annan gång. 
 
Utgångspunkten för denna uppsats var: hur kan jag bidra till att möten mellan föräldrar och 
skolan inte blir så smärtsamma? Finns det någon teori som kan hjälpa mig att förstå vad som 
sker i detta möte och som kan visa hur det skulle kunna vara? 
 
Habermas perspektiv kallas en ”procedural rationalitetsuppfattning”. Proceduren innebär en 
öppenhet kring svaren: de kan alltid kritiseras, utmanas och omprövas (Eriksen & Weigård, 
2000). Denna öppenhet gäller också mina tankar om skolan i allmänhet och de skolor som de 
fyra pojkarna har gått i. Mina tankar kan kritiseras, utmanas och även omprövas. När jag 
mötte dessa föräldrar kan jag ha haft fördomar, en föreställning om vad jag skulle få se innan 
jag träffade föräldrarna. Detta ledde i så fall till att jag såg det jag trodde att jag skulle få se. I 
någon mån tror jag att det alltid är så.  Vi förstår beroende på vad vi tittar efter och det kan 
aldrig vara annat än ”min förståelse av den andras uppfattning” (Andersen, 1996, s 126). 
Ändå är det min skyldighet att göra allt vad jag kan för att reflektera över detta och ifrågasätta 
mig själv under hela processens gång. Den tolkning som startade redan då jag funderade över 
mina frågor har pågått hela tiden och sker nu också. Därför blir det viktigt vem som är 
uttolkare. Vem är jag? Jag är lärare sedan 1971 och är mamma till tre pojkar. En av dem är 
dyslektiker och som mamma till honom har jag erfarenhet av smärtsamma möten med skolan. 
Att det har gått så bra för honom så snart han kunde lämna skolan är en erfarenhet jag kan ta 
med mig i arbetet med barn och ungdomar i svårigheter. Jag vet att det kan gå bra även om 
det inte ser ut så för stunden. Mina andra två pojkar är ganska olika trots samma genetiska 
uppsättning, eftersom de är enäggstvillingar. Med dessa har jag fått uppleva möten med 
skolan där jag inte var den behövande utan jag kunde känna mig stolt över pojkarna i mötet 
med lärarna i deras skolor. Det var mycket stor skillnad mellan dessa möten! Dessa 
erfarenheter har format mig och bildar en grund för det jag ser eller inte ser och hör eller inte 
hör i mötet med föräldrar. 
 
Habermas (1996) säger att människornas egentliga rationalitet består i vår förmåga att låta 
våra handlingar styras av en gemensam verklighetsuppfattning. Vidare menar han att vi når en 
sådan gemensam verklighetsuppfattning genom dialog. När vi når enighet kan vi nå 
kommunikativt handlande. Vi behöver förstå varandra och för att göra det måste 
kommunikationen vara sådan att vi menar vad vi säger. Man måste ta sig tid att lyssna i 
samtalet för att förstå hur den andra uppfattar situationen, för att kunna nå en gemensam 
tolkning av den.   
 
På denna punkt visar intervjuerna brister i kommunikationen mellan dessa föräldrar och deras 
skolor. Flera av de skolor som det berättas om i intervjuerna har inte givit sig den tid det 
krävdes för att försäkra sig om att de uppfattat föräldrarnas tolkning av situationen klart. Ännu 
mindre skedde någon samordning av bilderna av verkligheterna, utan skolans bild av det som 
skulle åtgärdas räckte. Habermas (1996) säger att man måste vara inställd på att nå inbördes 
förståelse. Var lärarna i Eriks skola det? Mamman talade med lärarna om sonens svårigheter 
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att skriva och lärarna svarade att det inte fanns några problem. Carl framhärdade i sin syn att 
det var skrivandet som var problemet men trots alla möten med skolan så syns inte tillräckligt 
mycket som var avsett att åtgärda just detta, och han hade fortfarande stora svårigheter att 
skriva, efter sju år i skolan. Var hans skolor inställda på att nå en gemensam bild av 
verkligheten? Davids mamma ville att diskussionen skulle handla om hur man för samtliga 
inblandade skulle försöka finna ingångar till hennes son. Skolans bild av verkligheten var att 
problemet var att David mådde dåligt eftersom han inte ville gå till specialläraren och han 
förstod inte sina svårigheter. Mamman såg inte så på verkligheten. Dessa två olika 
uppfattningar diskuterades aldrig och vad David själv ansåg tog man inte reda på. Här skedde 
inte någon förhandling om bilden av det som skulle åtgärdas, utan det räckte med skolans 
bild. Anders mamma kände sig kränkt av lärarens uttalande att Anders borde gå i särskola. 
Dialogen bröts.  
 
I alla dessa fall hade skolorna behövt inse behovet av att lyssna till föräldrarnas och elevernas 
bilder av sina verkligheter och sedan ge sig den tid det behövdes för att alla tre parterna i 
samtalet fick ge sin syn på bilden av verkligheten. Habermas uttryck att man måste 
”förhandla bilden av verkligheten”, som Eriksen och Weigård (2000, s 54) citerar, tycker jag 
väl beskriver vad det handlar om. Habermas menar att vi måste uppnå ömsesidig förståelse för 
att kunna samordna vårt handlande. Intervjuerna visade att när skolor och föräldrar inte 
lyckades enas om bilden av verkligheten, så lyckades man inte heller samordna sitt handlande. 
Det ledde till att de problem som skulle lösas inte heller blev lösta, trots en mängd möten och 
många samtal. Davids och Carls skolor är exempel på detta. Intervjun med Anders mamma 
visade också hur problem kunde lösas när denna dialog kom till stånd. 
 
Den kommunikativt lyckade talhandlingen måste vara riktig, sann och sannfärdig, säger 
Habermas. Språket måste också vara begripligt. Men förutom detta måste deltagarna i 
kommunikationen vara inställda på inbördes förståelse. De måste vilja förstå varandra. Att en 
utsaga är riktig innebär att den är rationellt underbyggd (Habermas, 1996). I intervjuerna finns 
exempel på utsagor som inte är rationellt underbyggda. Att Anders borde gå i särskola var ett 
yttrande som hängde i luften, utan att byggas under rationellt. Att Erik förstod det han skulle 
förstå, som svar på mamman frågor hur han skulle klara skriv- delen i Nationellt ämnesprov, 
var ett svar som saknade rationell grund. Specialläraren som yttrade att Erik hade visat ett 
asocialt drag under en utflykt är också ett sådant exempel. Därför fungerade inte 
kommunikationen. Över- huvud- prat, som Davids mamma kände sig utsatt för är 
kommunikation som varken underbyggdes rationellt eller ens var avsedd att nå fram.  För att 
parterna ska förstå varandra krävs det att yttrandena byggs under rationellt. När det görs blir 
det möjligt för parterna att avgöra om yttrandena var riktiga. 
 
Ett annat giltighetsanspråk som ger språket dess samordnande kraft menar Habermas är att 
utsagor är sanna (Eriksen & Weigård, 2000). Manipulation är inte en sann utsaga och när 
Davids lärare sa ”Bara en gång inte nu utan efter påsk” ledde detta till att David miste sin 
tillit till henne. Han ansåg att hon ljög. Kommunikationen fungerade inte och David vägrade 
samarbeta på dessa premisser.  
 
För att kommunikationen ska fungera måste den också vara sannfärdig. Det innebär att när 
deltagarna i en kommunikation yttrar sig om vad de upplever och känner så måste detta 
stämma, vara sannfärdigt (Habermas, 1996). Det gjorde inte Eriks mamma när hon lät sonen 
avbryta specialundervisningen. Hon hade då givit upp hoppet om dialog med skolan. ”Det var 
ingen hemma”, som hon formulerade det. Anders mamma gav också upp dialogen med 
klassläraren i låg – och mellanstadieskolan. Hon kände sig kränkt men uttryckte inte detta. 



Kan man springa ikapp ett tåg?                    •                  Gunilla Angerbjörn-Ahlbäck                    •                 december  2004 

76 

Individernas ståndpunkter ska behandlas lika och neutralt, säger Habermas enligt Eriksen och 
Weigård (2000). I intervjuerna finns exempel på att detta inte gjordes. Över – huvud - prat 
mellan lärarna inför en förälder är inte att visa respekt för individen. Inte heller kan man säga 
att aktörerna på ett fritt och likvärdigt sätt kunde uttrycka sina åsikter när huvudpersonen, den 
det gällde, vid samtalet där man talade över huvudet på Davids mamma, inte hördes, utan han 
var ute på gården och lekte. Om beslut ska vara giltiga så krävs det att de som är berörda av 
dem är med. Först när man har en verklig möjlighet att säga nej, kan ens ja betyda något, 
säger Habermas. Det är knappast förvånande att det som andra bestämmer om ett barn inte 
uppfattas som intressant eller relevant av den unge. Det handlande som ska samordnas gäller 
ju i högsta grad den unges! Intervjun med Davids mamma är ett tydligt exempel på detta. Det 
är först när huvudpersonen släpps upp på scenen som utvecklingen tar steg i positiv riktning. 
 
I intervjun med Anders mamma visar samtalen i Anders högstadieskola mellan Anders, hans 
lärare och föräldrar den kraft som kan frigöras när parterna lyckas enas om en bild av 
verkligheten. Här sker kommunikativt handlande, där kommunikationen är förståelseinriktad. 
De handlingar som skulle samordnas gällde Anders, hans lärare och hans båda föräldrar. För 
att nå dit var det nödvändigt att de tre giltighetsanspråken, som Habermas pekar på var 
uppfyllda för att språket skulle kunna ges den handlingskoordinerande kraften. Objektiva 
fakta skulle vara riktiga. Utsagorna skulle underbyggas rationellt. Lärarna diskuterade Anders 
kunskapsutveckling utifrån målen i Läroplanen. Ett efter ett prickades delmålen av 
allteftersom Anders hade uppnått dessa. Anders mamma sa att hon hade lärt sig något av sina 
möten med högstadieskolan: ”Jag har lärt mig vilka stora kunskapsluckor Anders hade när 
han kom till sexan”. Att någon part har lärt sig något av den andra kallar Habermas ett mått på 
en kvalitativ god, demokratisk process. Här var Anders med på mötena och mamman 
uttryckte vad hon menade också när hon var kritisk till skolans insats. Exempel på detta är när 
läraren inte tog kontakt med privatläraren för att samordning av Anders undervisning skulle 
kunna ske. 
 
Om lärarna, som i Carls skola, inte håller kunskapsutvecklingen i fokus för mötena med 
föräldrarna så missar de möjligheten att underbygga sina antaganden rationellt och föräldrarna 
har inte heller förstått. Här hade man behövt riktiga, objektiva fakta för att föräldrarna skulle 
förstå Carls svårigheter. 
 
För att vi ska lyckas nå en gemensam tolkning av verkligheten krävs gemensam kunskap. Den 
kunskapen reproduceras i form av kulturell tradition genom språket, säger Habermas 
(Habermas, 1996).  Andersen uttrycker det som att vi är i språket (Andersen, 1996). Skolans 
språk kan ibland hindra förståelse, anser jag. Facktermer kan uppfattas som utestängande för 
föräldrar. Lärare som är inställda på att nå förståelse måste därför fundera mycket över sitt 
språk. Ett sätt att utöva makt är att använda en terminologi och ett uttryckssätt som inte är 
bekant för den förälder man talar med just då. Intervjun med Davids mamma visar hur känslig 
en förälder kan vara inför de professionellas språk. ”Det var jobbigt att höra dem tala om min 
son så där, på det sättet som hon sa det”. Hon förstod vad de sa, men kände sig främmande 
inför detta sätt att tala om hennes barn. Hon kände sig utsatt som förälder. Den lärare som 
saknar erfarenhet av att vara förälder i en dylik situation kan lära sig genom att lyssna på dem 
som berättar om det, till exempel som Davids mamma här. Efter att ha lyssnat på Davids 
mamma kommer jag att vara noggrann i mitt ordval i samtal med föräldrar i fortsättningen. 
Hennes: ”Förstår du hur det känns?” har etsat sig fast i mig. 
 
Den situation där tre parter träffas för att formulera åtgärder av något som inte fungerar som 
det borde, är ömtålig. Parterna är inte jämlika: föräldern kommer som talesman för sitt barn 
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och är i denna situation ofta behövande. Barnet, eller den unge kanske har börjat tappa sitt 
självförtroende på grund av sina svårigheter. Ingen av de tre parterna kan lösa detta på egen 
hand, utan här krävs verkligen kommunikativt handlande. Det är skolans ansvar att göra något 
åt det ojämlika partsförhållande som Persson pekar på (Persson, 2002). Särskild omsorg måste 
ägnas de unga diskussionsdeltagarna. Detta är nödvändigt om alla aktörerna ska kunna 
uttrycka sina åsikter på ett fritt och likvärdigt sätt, som Habermas menar är en förutsättning 
för kommunikativt handlande. Vi når inte någon lösning av det som skulle åtgärdas utan 
denna samordning av vårt handlande. 
 
Diskursteorin ger inte några garantier för att besluten blir rättvisa, men de kan bli mer giltiga. 
Men det behövs också regelbunden utvärdering av besluten, säger Habermas. De kan behöva 
omprövas, för all kunskap är ju felbar, och en sådan process bör institutionaliseras (Eriksen & 
Weigård, 2000). Jag betraktar åtgärdsprogram som instrument för sådan institutionalisering. 
Anders högstadieskola använde instrumentet åtgärdsprogram som ett viktigt hjälpmedel i 
arbetet kring honom. Detta skildrade Anders mamma livfullt. Jag ser åtgärdsprogram som ett 
instrument för att stärka demokratin i skolan. De procedurer i skolan som skulle kunna stärka 
demokratin kan vara de procedurer som är förenade med åtgärdsprogrammen. 
 
Habermas teori har hjälpt mig att förstå föräldrars möte med skolan. Det som gör teorin så 
användbar är att Habermas också pekar på hur det skulle kunna vara, när kommunikativt 
handlande fungerar. Ett försök att göra detta är analysen av Carls skolor i ”En möjlig 
skolutveckling”. 
 
 
6:1 En möjlig skolutveckling 
 
 
Procedurerna kring arbetet med ett åtgärdsprogram ger en möjlighet till ett demokratiskt 
arbetssätt i skolan. Habermas diskursetiska processregler, så som Eriksen och Weigård (2000) 
har formulerat dem, skulle tillämpade på skolan i Carls fall kunna innebära följande: 
 
Det är skolans ansvar att initiera ett åtgärdsprogram om lärarna ser att en elev riskerar att inte 
nå målen. Redan i ettan kunde skolan ha kallat till ett möte kring Carls svårigheter i skolan. 
För att procedurer ska vara rättvisa menar Habermas att alla som är berörda ska ha tillträde till 
diskussionen. Ska en sju – åttaåring vara med på den typen av möten? Ja, Carl hade genom 
hela denna berättelse som sträcker sig från hans första till sjunde skolår hävdat att han hade 
svårigheter när det gäller att skriva. Ett möte i ettan, till vilket Carl var inbjuden, eftersom det 
var honom det handlade om, och eftersom skolan arbetade aktivt med att stärka demokratin, 
kunde inledas med att parterna förhandlade om bilden av vad det var som skulle åtgärdas. 
Carls bidrag skulle troligen vara att problemet var att han fick ont i handen när han skulle 
skriva, som hans mamma påstod. Skolan hade kanske en annan bild av vad det handlade om, 
och kanske föräldrarna ytterligare en annan bild. Genom att alla dessa tre parter lyssnade på 
varandra blir rummet flerstämmigt och samtliga kunde här lära sig något av de andra, för det 
de andra säger kunde också vara rätt. 
 
Av demokratiska skäl måste skolan vara noga med att uppmärksamma det ”ojämlika 
partsförhållande” mellan deltagarna i en diskussion som Persson talar om (Persson, 2002, s 
32). Han ser det viktigt att föräldrarna inte reduceras till att skriva under ett kontrakt där man 
åtar sig att träna ”av skolan definierade färdighetsbrister” (ibid, s 32). Habermas varnar för 
att parterna kan känna sig kränkta om de inte behandlas med nödvändig omtanke och respekt. 
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Kunskapsarrogans och rädsla kan hindra parterna att uppträda likvärdigt (Eriksen & Weigård, 
2000). Det är alldeles särskilt viktigt hur skolan uppträder mot barn och unga i sådana samtal, 
för att de ska kunna uppträda likvärdigt i samtal som gäller dem själva. 
 
I denna diskussion kunde skolan välja att sätta Carls skrivsvårigheter i centrum för åtgärderna, 
just för att det var detta Carl själv såg inte fungerade. De svårigheter med koncentration som 
skolan såg kunde Carl kanske själv inte förstå utan dessa fick skolan och föräldrar hantera på 
annat sätt. 
 
Eftersom all kunskap är ”felbar”, som Habermas uttrycker det, enligt Eriksen och Weigård 
(2000, s 17), måste åtgärdsprogram utvärderas. En utvärdering av ett åtgärdsdsprogram 
kanske visade att de åtgärder man föreslagit inte ledde till önskat resultat. Då måste man ta en 
ny diskussion och förändra inriktningen av arbetet. Hela tiden skulle den som det berör vara 
med, stå i centrum för diskussionen (ibid). 
 
Om det var så att lärarna saknade kunskaper för de uppgifter de fick, så måste ett 
åtgärdsprogram kunna leda till fortbildningsinsatser. Dessa kanske inte skulle komma Carl till 
godo, men det kommer att finnas många andra ”Carl” som kommer att behöva dessa 
kunskaper från sina lärare. Det var inte bara Carl som skulle ”åtgärdas” utan det var också i 
högsta grad hans skolor.  
 
Ett åtgärdsprogram måste följas upp. Lärare, elev och föräldrar behövde träffas regelbundet 
för att se att allt flöt på och fungerade som det var tänkt. Med ett aktivt användande av 
åtgärdsprogram för Carl kunde skolan ha lyckats med flera viktiga saker: involvera Carl själv, 
sätta fokus på hans kunskapsutveckling, utöva regelbunden kunskapskontroll, involvera hans 
föräldrar i arbetet att lära Carl att skriva, träffas så många gånger att tillfälle ges att hjälpa 
mamman med hur hon skulle hjälpa sin son med hans skrivuppgifter så som Hughes (2003) 
visar på att man kan göra. 
 
Skolan skulle genom att fokusera på denna elevs behov få tillfälle att titta på sin egen 
organisation. Det kanske inte var rimligt att ge just den klass som Carl gick i en outbildad 
lärare? Skolan kanske måste anställa en specialpedagog för Carls skrivträning? Lärarna 
kanske måste lägga upp en handlingsplan för hur de tänker sig att Carl ska nå målet att ta 
ansvar för sitt eget lärande? Hade de vuxna på skolan klart för sig hur detta ska gå till? Visste 
lärarna hur de skulle kommunicera detta med både elev och hans föräldrar? Skolan kanske 
måste samlas omkring det viktiga arbetet med värdegrunden. Här förekom mobbning. Hur 
skulle lärarna arbeta med detta? 
 
På så vis kunde arbetet med en enda elevs åtgärdsprogram medföra insatser på många nivåer 
och den skolutveckling som detta skulle kunna leda till kunde komma många elever till godo. 
Wahlund menar att det faktum att ansvarsfördelningen mellan alla dem som är involverade i 
ett åtgärdsprogram tydliggörs har gynnsamma effekter (Wahlund, 2002). 
 
Habermas, citerad av Eriksen och Weigård (2000), säger att måttet på en kvalitativt god, 
demokratisk process är att aktörerna lär sig något nytt när det råder oenighet och att 
åtminstone någon ändrar uppfattning på vägen. Om man betraktar arbetet kring ett 
åtgärdsprogram som en process, under grundskolans nio år blir det ett antal, kan man så 
småningom få se att alla parter har lärt sig något när mötena blev mer flerstämmiga, när de 
inte domineras av en enda röst: skolans. 
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Habermas, citerad av Eriksen och Weigård (2000), säger: ”Demokrati innebär styrning med 
vissa procedurer men med okänt resultat” (ibid s 284). Sådana procedurer bör 
institutionaliseras. Hanteringen av åtgärdsprogram skulle kunna vara sådana procedurer och 
dessa bör också institutionaliseras. De ska finnas för alla de barn som behöver dem (Skollagen 
4 kap § 1). Skolan måste inse att det är skolans verksamhet som måste vara föremål för analys 
och åtgärder för att man ska kunna möta alla barns behov. Det är en rättighet för alla barn att 
lära sig läsa och skriva. Också för barn med läs– och skrivsvårigheter (SOU 1997:108). 
 
Om skolan vidgade sitt seende och gav varje elev en utvecklingsplan, i vilken ett 
åtgärdsprogram kunde ingå så som det beskrivs i ”Elevernas framgång – Skolans ansvar” 
(Ds 2001:19), skulle detta arbete visa på behovet av kunskapskontroll. Skolan kan inte tillåta 
att en elev kommer alltför långt ifrån sina kamrater, utan måste då vidta åtgärder. I dessa 
utvecklingsplaner skulle man utgå från ”Mål att sträva emot”, därför att höga förväntningar 
gynnar utveckling. 
 
Med Habermas som visar vägen kunde både skola och elever färdas i motsatt riktning: de 
kunde förflytta sig från periferin in mot centrum. 
 
 
6:2 Metodiska överväganden 
 
 
Genom att byta perspektiv och lyssna till hur föräldrar upplevde mötet med skolan har jag 
förstått hur ömtålig en förälders situation kan vara. Jag har också förstått vilken urkraft som 
kan frigöras om skola, barn, ungdomar och föräldrar möts i avsikt att förstå varandra. För att 
lyckas hålla föräldraperspektivet har jag varit tvungen att tränga undan alla 
”lärarinvändningar” inom mig av typ: ”Hur ska man hinna med alla dessa samtal?” Ellmins 
ord ringer i mina öron: ”Egentligen har man inte heller fått (eller krävt) tid att föra samtal” 
(Ellmin & Josefsson, 1995, s 82).  Men intervjun med Davids mamma visar att skolan kan 
lägga ned många timmar på samtal med föräldrar och ändå ha svårigheter att lösa problemen 
om kommunikationen inte är förståelseinriktad. Det är inte antalet timmar det handlar om utan 
hur kommunikationen sker. Den måste vara förståelseinriktad.    
 
Metoddelen skrevs så som handböcker i ämnet anger att man bör göra (Kvale, 1997). Formen 
och språket kan medverka till uppfattningen att det förelåg något slag av objektivitet. 
Exempel på detta är ordet ”intervjuperson”. Detta sätt att uttrycka sig används ofta inom 
forskning. Beskrivningen av hur jag gick till väga skulle alternativt kunna ha sett ut så här: 
 
Jag hade med mig tulpaner till Davids mamma och när vi träffades så småpratade vi en stund. 
Vi talade om att vara ”rak”, till exempel. Det var nödvändigt att vi lyckades skapa kontakt 
innan intervjun genomfördes. Davids mamma hade bakat en kaka och bjöd mig på te. Efter 
avslutad intervju samtalade vi om David och hon fick en del tankar och råd av mig. Andra 
gången vi träffades välkomnades jag med: ”Så bra att du kommer”.  Hon hade tänkt mycket 
under den vecka som gått och hade behov av att få fortsätta vår dialog. 
 
En beskrivning av hur jag gjorde som såg ut så här skulle visa betydelsen av vår relation. Utan 
att det skett ett möte mellan oss, skulle Davids mamma aldrig ha berättat allt detta för mig. 
Det känslomässiga klimatet mellan personerna i en intervjusituation är helt avgörande för 
resultatet, menar jag. Eftersom det påverkar resultatet bör detta redovisas. Hur görs det med 
det objektiva språk som förknippas med forskning och som använder avpersonifierade 
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termer? Problemet är att detta språk riskerar att vilseleda läsaren så hon tror att det handlar om 
något objektivt här, tycker jag. Så var finns ”vetenskapligheten”? Den finns i 
genomskinligheten. Allt som gjorts redovisas på ett så riktigt, sant och sannfärdigt sätt som 
bara är möjligt. Det är för att uppnå detta som jag vill föra denna diskussion här som jag gör 
nu. Jag skulle vilja söka nya former och ett nytt sätt att uttrycka sig på i kvalitativ forskning. 
Att jag valt narrativ metod är ett litet steg i den riktningen: här fann jag en metod som fångade 
känslan i det som intervjupersonen berättade, och utan den blir kunskapen livlös. ”Vi skapar 
historier för att förstå våra upplevelser”, säger Andersen (1996, s 135).  
 
Jag inser med det jag vet idag, att det hade varit en fördel om jag hade använt bandspelare vid 
mina intervjuer. Om man analyserar språket är det extra känsligt att det blir så korrekt som 
bara möjligt. Jag hade kunna föra anteckningar ändå som hjälp till att vara tyst och lyssna. Att 
lämna sitt eget språk och byta till den intervjuades var svårare än jag hade trott. Intervjuerna 
är en konstruktion där min och intervjupersonernas ord och tankar möts och konstrueras. Alla 
intervjupersoner var noga när de läste igenom intervjun och korrigerade fakta. Nyanser 
rättades till och en av dem kommenterade att hon tyckte att hon hörde sin egen röst i den lästa 
texten, men jag uppmanade inte intervjupersonerna att fundera över om språket kändes rätt för 
dem. Det kunde jag ha gjort.  
 
Eftersom samverkan med föräldrar rymmer så stor, möjlig kraft skulle jag vilja fördjupa mina 
studier inom detta kunskapsområde för att söka uttrycksformer inom kvalitativ forskning. 
 
 
6:3 Till sist 
 
 
Här har vi mött fyra föräldrar som var mammor till pojkar i grundskolans tredje, femte, sjunde 
och nionde klasser. Berättelser om deras skolliv kan ge bidrag till hur det kan vara att vara 
elev i grundskolan i dag. Här finns problematiken att hamna i skymundan, som Eriks mamma 
upplevde att sonen gjorde. Att befinna sig i en stor grupp utan att synas och att ens problem 
inte tas på allvar av skolan. Vi har mött Anders som måste få godkänt betyg i engelska för att 
kunna gå i gymnasieskolans Nationella program. Det handlade om en kapplöpning med tiden. 
Skulle han hinna, när så mycket var ogjort under hans tidigare skolår? Här fanns resan från 
centrum ut till periferin som Carl och hans skolor gjorde. Måste det vara så? Kan denna 
rörelse förmås att vända riktning tillbaka till centrum?  Så har vi David som var den 
borttappade huvudpersonen. Dessa fyra pojkars historier pekar på viktiga diskussioner att föra 
inom skolan. Var och en av dem rymmer en större diskussion: 
 
Eriks situation påminner oss om att vi måste finna metoder för att alla barn ska bli 
synliggjorda. Klassrummet måste vara flerstämmigt, det får inte bara vara en elev som hörs. 
Diskussionen om inkludering tangerar denna diskussion. 
 
Anders situation manar oss att diskutera det system vi har skapat åt våra ungdomar som 
stänger ute somliga från Gymnasieskolans Nationella program. Är detta förenligt med ett 
demokratiskt synsätt? 
 
Carls situation ställer oss inför frågan om att sortera ut elever och diagnostisera dem, 
samtidigt som vi undlåter att titta på skolan som lärandemiljö för de unga. Istället flyttas barn 
och ungdomar allt längre ifrån sina kamrater, utan att de lyckas bättre i sina studier där de 
befinner sig. 
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Davids situation, slutligen väcker frågan om demokrati som grund för skolans verksamhet, 
dess värdegrund. Demokratin gäller barnen och ungdomarna, skolans personal och 
föräldrarna. 
 
Med den narrativa metoden ville jag väcka känslor för att fylla orden och idéerna med 
innehåll. Med Habermas teori ville jag visa på en möjlig kompass som vi kan använda oss av i 
skolan i mötet med barnen, ungdomarna och deras föräldrar. Anders mammas berättelse om 
mötet med skolorna är ett fantastiskt exempel på den kraft, kreativitet och vilja som kan 
utvecklas om mötet blir ett gott möte, ett möte i Habermas anda, där parterna respekterar 
varandra och alla behövs för att man ska nå en lösning av problemet. 
 
Tiden har gått medan jag har arbetat med denna uppsats och jag har därför hunnit få vara med 
om det rafflande slutet för Anders del: Anders skulle åka till England en vecka under våren. 
Specialläraren tyckte att Anders borde få vara med i en skola där han kunde träffa barn, 
eftersom de engelska föräldrarna arbetade på dagarna och då skulle Anders inte ha någon att 
tala med om han var ensam hemma. Anders mamma tyckte att det var en bra idé, ringde till 
England och så ordnades den saken. När Anders kom tillbaka till sin klass i Sverige hade han 
äntligen fått det där flytet i sitt tal, så han fick godkänt betyg i engelska och kunde söka till 
Nationellt program i Gymnasieskolan. 
 
För alla pojkarna gällde att det fanns en klyfta till kamraterna att komma över. Alla hade alltså 
en språngmarsch framför sig för att hinna med det där tåget. Därför har jag valt att kalla hela 
uppsatsen för: ”Kan man springa ikapp ett tåg? Om föräldrars möte med skolan”.  - Kan man 
det? Om skolan kan skapa sådana möten med föräldrar som Habermas talar om, möten som 
präglas av förståelseinriktad kommunikation, så tycks det vara möjligt att göra det omöjliga: 
Ja, man kan springa ikapp tåg. 
 
 



Kan man springa ikapp ett tåg?                    •                  Gunilla Angerbjörn-Ahlbäck                    •                 december  2004 

82 

Referenser 
 
Alvesson, M., & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Andersen, T. (1996). Reflekterande processer. Samtal och samtal om samtalen. (2:a rev uppl.) 
Smedjebacken: Mareld förlag. 
 
Andersson, B– E. (Red.). (2002). Ungdomarna, skolan och livet. Stockholm: HLS förlag. 
 
Andersson, I. (2003). Föräldrars möte med skolan. ILO forskning nr 15. Stockholm: HLS 
förlag.  
 
Angerbjörn-Ahlbäck, G., & Johansson, B. (1999). Att vara förälder till barn med läs- och 
skrivsvårigheter. Samtal i fokusgrupp. C-uppsats i pedagogik med inriktning mot 
specialpedagogik. Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för individ, omvärld och 
lärande. 
 
Calander, F. (1998). Livets episodiska form som grund för datakonstruktion och analys.  I I. 
Heyman, & H. Pérez Prieto, (Red.). (1998). Om berättelser som redskap i pedagogisk 
forskning. Uppsala universitet. Pedagogiska institutionen. 
 
Dominkovic, ´K. (1996). Lässvårigheter i ett helhetsperspektiv. En litteraturstudie. D- 
uppsats i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Lärarhögskolan i Stockholm. 
Institutionen för individ, omvärld och lärande. 
 
Ds 2001:19. Elevens framgång - skolans ansvar. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Ellmin, R., & Josefsson, L. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. En levande dialog. Göteborg: 
Förlagshuset Gothia. 
 
Englund, T. (2003). Skolan och demokratin – på väg mot en skola för deliberativa samtal. I B. 
Jonsson, & B. Roth, (2003). Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och 
övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
  
Eriksen, E., & Weigård, J. (2000). Habermas politiska teori. Lund: Studentlitteratur. 
  
Gustavsson, B. (2003). Demokrati, identitet och bildning. I B. Jonsson, & K. Roth, (2003). 
Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Habermas, J. (1996). Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle. 
Göteborg: Daidalos. 
 
Hammarberg, T. (1994). FN-konventionen om barnets rättigheter. Lund: Raoul Wallenberg 
Institute. 
 
Hedin, C., & Lahdenperä, P. (2003). Värdegrund och samhällsutveckling. Stockholm: HLS 
förlag. 
 



Kan man springa ikapp ett tåg?                    •                  Gunilla Angerbjörn-Ahlbäck                    •                 december  2004 

83 

Heikkinen, H., Huttunen, R., & Kakkori, L. (2000). ”And this story is true...” On the Problem 
of narrative truth. Edinburgh: University of Edinburgh. 
 
Helldin, R. (1997). Specialpedagogisk kunskap som ett socialt problem. Stockholm. HLS 
Förlag. 
 
Hellsten, J. O. (1998). Giltig forskning? En diskussion av narrativ analys. I I. Heyman, & H. 
Pérez Prieto, (Red.). (1998). Om berättelser som redskap i pedagogisk forskning. Uppsala 
universitet. Pedagogiska institutionen. 
 
Heyman, I.(1998). Oss pedagogen emellan...-konstruktion av en berättelse. I I. Heyman, & H. 
Pérez Prieto, (Red.). (1998). Om berättelser som redskap i pedagogisk forskning. Uppsala 
universitet. Pedagogiska institutionen. 
 
Heyman, I., & Pérez Prieto, H. (Red.). (1998). Om berättelser som redskap i pedagogisk 
forskning. Uppsala universitet. Pedagogiska institutionen. 
 
Hughes, S. (Ed.) (2003). The Home School Knowledge Exchange Project Team. Bristol: 
University of Bristol. 
 
Høien, T., & Lundberg, I. (2001). Dyslexi. Från teori till praktik. Borås: Centraltryckeriet. 
 
Ivarsson, P. M. (1998). Värt att veta om dagis – något om regler och rutiner i vardagen. I I. 
Heyman, & H. Pérez Prieto, (Red.). (1998). Om berättelser som redskap i pedagogisk 
forskning. Uppsala universitet. Pedagogiska institutionen. 
 
Johansson, G., & Wahlberg Orving, K. (1993). Samarbete mellan hem och skola. 
Erfarenheter från elevers, föräldrars och lärares arbete. Pedagogiska institutionen. Umeå 
universitet. 
 
Jonsson, B. (2002). Ett sociologiskt perspektiv. I B- E. Andersson, (Red.). (2002). 
Ungdomarna, skolan och livet. Stockholm: HLS förlag. 
 
Jonsson, B., & Roth, K. (2003). Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och 
övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kemuma, J. (1998). A future in the past: A story of a migrant woman. I I. Heyman, & H. 
Pérez Prieto, (Red.). (1998). Om berättelser som redskap i pedagogisk forskning. Uppsala 
universitet. Pedagogiska institutionen. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Linde, G. (2000). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindstrand, P. (1998). Diagnosen – ett tidstypiskt fenomen? Diagnoser och 
förklaringsmodeller till barns svårigheter i slutet av 1900-talet. D- uppsats i pedagogik med 
inriktning mot specialpedagogik. Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för individ, 
omvärld och lärande. 
 
Lundberg, I. (1985). Språk och läsning. Stockholm: Liber Förlag. 



Kan man springa ikapp ett tåg?                    •                  Gunilla Angerbjörn-Ahlbäck                    •                 december  2004 

84 

Lundberg, I., & Herrlin, K. (2003). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. 
Stockholm: Natur och Kultur förlag. 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. (Lpo-94). 
1988. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
McDougall, S., Krascum, R., & Evans, D. (2000). Tandem Project. Parents and Children 
Working Together. Wales Swansea: University of Wales Swansea. 
 
Miegel, F., & Schoug, F. (Red.). (1998). Dikotomier. Vetenskapsteoretiska reflektioner. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Nisser, D. (1999). Tid till samtal. Tid till tankar- en väg ut ur skolsvårigheter. D- uppsats i 
pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen 
för individ, omvärld och lärande. 
 
Peréz Prieto, H. (1998). Vi var en stökig klass. Berättelser om en skolklass tio år senare. I I. 
Heyman, & H. Pérez Prieto, (Red.). (1998). Om berättelser som redskap i pedagogisk 
forskning. Uppsala universitet. Pedagogiska institutionen. 
 
Persson, B. (2002). Åtgärdsprogram i grundskolan. Förekomst, innehåll och användning. 
Göteborg: Göteborgs universitet. 
 
SFS 1985:1100. Skollagen. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
 
SFS 2000:1108. Grundskoleförordningen. Stockholm: Fritzes. 
 
Skolverket. (2000). En temabild om värdegrunden. Med demokrati som uppdrag. Stockholm: 
Skolverket. 
 
Snow, C. (Ed.). (1998). Preventing Reading Difficulties in Young Children. Washington DC : 
National Academy Press. 
 
SOU 1974:53 Skolans arbetsmiljö. Betänkande avgivet av utredningen om skolans inre 
arbete. SIA. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
SOU 1990:44 Demokrati och Makt i Sverige. Stockholm. Allmänna Förlaget. 
 
SOU 1997:108. Att lämna skolan med rak rygg. Om rätten till skriftspråket och om förskolans 
och skolans möjligheter att förebygga och möta läs – och skrivsvårigheter. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
 
Svensson, A. – K. (1998). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wahlund, B. (2002). Åtgärdsprogram – för vad och för vem? En analys av lärares utsagor 
om barn och ungdomar skrivna inom ramen för kurser i specialpedagogik. D- uppsats i 
pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen 
för individ, omvärld och lärande. 
 
Winther Jørgensen, M., & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur. 
 



Kan man springa ikapp ett tåg?                    •                  Gunilla Angerbjörn-Ahlbäck                    •                 december  2004 

85 

Frågor till föräldrar: Om åtgärdsprogram och delaktighet 
 

1. Ditt barn har ett åtgärdsprogram (Åp).  Berätta om bakgrunden till detta. Vad är det som 
har hänt, eller inte hänt? Vem slog larm? 

2. Beskriv situationen när Åp arbetades fram: Var? När? Hur? 

3. Vem/vilka formulerade åtgärderna i Åp? 

4. Hade du förslag? Blev du lyssnad till? 

5. Hade ditt barn förslag? Blev han/hon lyssnad till? 

6. Är du nöjd med de åtgärder som bestämdes? 

7. Hur sker uppföljning? När ska utvärdering ske? 

8. Tror du att åtgärderna kommer att ge resultat? Om inte: vad beror det på? 

9. Hur ser du på betydelsen av kamrater för ditt barn när det gäller de svårigheter hon/han 
har? 

Om hemarbetet, läsa och skriva 
10. Vet du vad det står i Åp att ditt barn ska göra? Vad ska du göra? 

11. Vet du hur du ska göra för att uppfylla din del av Åp när det gäller att läsa (Hur pratar 
man om skönlitteratur? Vad är viktigt?)? 

12. Vet du hur du ska göra när du hjälper ditt barn med att skriva (Din text eller barnets 
text? Var går gränsen?)? 

13. Har någon från skolan diskuterat detta med dig (läsa och skriva)? Har du frågar någon 
lärare? 

14. Hur borde det vara, tycker du? 

      15. Vet du vad ditt barn har i läxa? 

16. Hur tar man reda på läxan?  

Kontakt med skolan 
      17. Vem kontaktar dig från skolan? 

18. Vem/vilka har du sökt kontakt med på din skola? 

19. Har du lärt dig något i diskussioner om ditt barn med lärare i skolan? 

20. Vilka former för påverkan finns på din skola? 

21. Hur ser de rättigheter respektive skyldigheter ut som du som förälder har? 

22. Hur tycker du att det borde vara?  



Kan man springa ikapp ett tåg?                    •                  Gunilla Angerbjörn-Ahlbäck                    •                 december  2004 

86 

Lyssna till föräldrar 
 
Jag studerar magisterprogrammet i specialpedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm detta 
läsår. I vår ska jag skriva en D-uppsats under arbetsnamnet: ”Lyssna till föräldrar”. 
Som specialpedagog på en högstadieskola ser jag i min dagliga verksamhet att samverkan 
mellan skola och elevernas vårdnadshavare (som jag kallar för ”föräldrar” för att förenkla 
resonemanget) är avgörande för att en lösning av det problem som beskrivs i elevens 
åtgärdsprogram ska komma till stånd. Detta gäller inte minst barn med en läs- och 
skrivproblematik, där föräldrarnas insatser blir viktiga. 
Jag undrar hur de insatser som skolan förväntar sig att föräldrarna ska utföra ser ut? Vad är 
det föräldrarna ska göra? Hur förbereder skolan föräldrarna inför detta? Får de vägledning? 

Syftet med studien är att belysa några föräldrars delaktighet i arbetet kring åtgärdsprogram för 
barn med läs– och skrivproblematik. Övergripande frågeställningar är: Gäller demokratin 
också skolans föräldrar? Kan procedurerna kring ett åtgärdsprogram säkra demokratin för 
skolans föräldrar? Kan vi skapa en förståelseinriktad dialog med skolans föräldrar? Hur ser 
relationen till skolan ut från föräldrarnas perspektiv? 

Under iakttagande av en absolut sekretess har jag fått rektors tillstånd att undersöka 
skolans åtgärdsprogram för denna studie. Jag skulle också vilja samtala med ett par föräldrar 
kring dessa frågeställningar. Nästa vecka ringer jag ett par av Er för att fråga om ni är 
intresserade att delta i studien genom att samtala med mig kring dessa frågor. Detta är 
naturligtvis helt frivilligt. Inte någon, varken skolans rektor eller lärare kommer att få veta 
vilka föräldrar jag har talat med. Här gäller sekretessen också. Jag kommer inte ringa till er 
alla men rektor ville att ni skulle få veta vad studien gäller och att den finns. 

Om det är något ni vill fråga, eller tala med mig om så är ni välkomna att ringa till mig. Jag 
träffas säkrast hemma på kvällstid. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Gunilla Angerbjörn-Ahlbäck 
2004 03 02 
 
Tel. hem: 08- 92 71 05  
Arbetet: 08-445 97 31 
 
Mail: angerbjorn_ahlback@hotmail.com 
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