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Sammandrag

Alla elevers förutsättningar och behov är olika. Skolan står därför inför ett stort problem:

Hur ska man kunna bedriva en undervisning som tar hänsyn till elevens individuella behov?

Vetenskapen säger att kunskapsutveckling bäst sker vid en nivå som ligger strax över elevens

egen förmåga. För att kunna utnyttja denna insikt krävs en tydligare individanpassad

undervisning med en reflekterande dialog.

I mitt projekt med att ge elever kognitivt stöd i sin läsutveckling har jag försökt bygga upp en

trepartsrelation, lärare-elev-förälder. Att ge föräldrarna möjlighet att mer konkret delta i

barnets utvecklings- och inlärningsprocess kan få betydande effekter på många plan. Barnets

skolarbete blir tydligare uppmärksammat hemma och föräldraengagemanget växer.

För att kunna genomföra denna aktion behövs en kartläggning av de problem som

förekommer och vilka åtgärder till förändring som är möjliga att vidta.

Att inta ett reflekterande förhållningssätt i den förberedande planeringen av åtgärder samt

under den tid aktionen pågår är nödvändigt. För att synliggöra de mekanismer som haft en

gynnsam verkan, använde jag följande metoder: enkätundersökning, styrda intervjuer,

resonerande samtal, läsförståelsetester och inte minst en egen reflekterande dokumentation.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Skolans målsättningar vid olika åldrar kan ses som trappsteg på väg mot slutbetyg i år 9.

Spridningen i kunskaper och förmågor i klasser är dock stor. Detta kan bli ett bestående

problem om inte något radikalt görs.

Men hur är upplevelsen av skolgången för dem som alltid ligger efter och kanske aldrig

når ända fram? Kraven på att skolan ska lyckas få alla elever att uppnå godkänd nivå kan

tyckas vara en utopi, men något alla som arbetar i skolan måste sträva mot. Möjligheterna att

lyckas kan öka om alla parter – lärare, elever och föräldrar – tillsammans arbetar mot samma

mål.

Att ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar är avgörande för deras framgång och

välmående. Det kan handla om skillnader som beror på skolmognad, hemmiljö, sjukdomar,

egen drivkraft m.m. Sammansättningen av elever från olika sociala och kulturella hemmiljöer,

har också stor betydelse. Föräldrarnas syn på skolan präglas av deras egna erfarenheter.

Tendenserna i samhället avspeglar sig i skolan på ett alltför tydligt sätt. Idag hävdas den

individuella friheten starkt och våra barn utsätts för ett tryck i hem och skola som varken de

själva eller deras föräldrar har så stora möjligheter att påverka.  Elever utsätts ofta av en

otydlig struktur med osynliga och outtalade krav. De måste ta mycket eget ansvar och därmed

även konsekvenser av sitt handlande, vilket flera inte är mogna för. Om allt mer ansvar

överförs till eleven måste man ge akt på eventuella negativa konsekvenser. Det vanligt

förekommande arbetssättet med individuellt arbete efter egen takt och förmåga håller ofta inte

i längden. Eleverna sätts på att utföra det de helst själva vill och ofta redan behärskar på

bekostnad av nya utmaningar. Vad jag har iakttagit hittills håller inte denna typ, som ibland

kan betecknas som ”lustval”, uppåt i åldrarna. Att välja bort det som verkar besvärligt kan i

längden leda till stagnation. Det känns ofta som eleven står stilla i sin utveckling. Det här

anser jag starkt bidrar till ökande skillnader mellan individer, vilken kan bli förödande på lång

sikt. Somliga drivs av egen kraft till oanade nivåer, medan andra är dömda att höra till de

lågpresterandes skara. Spridningen i gruppen kan bli orimlig och mycket svår att vända. En

gång efter alltid efter, eller?

Alla elever behöver utmaningar, men de ska ligga på rätt nivå för att verka pådrivande.

För att komma till insikt i elevens förmåga att tillägna sig kunskap kan föräldrar vara

vägledande. Det ligger i familjens intresse att stötta barnens skolarbete och i samtal kan man

komma fram till vad som är möjligt och hur det kan gå till.
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1.2  Syfte

Jag vill:

• pröva ut metoder att höja elevens kunskapsnivå genom ökad medvetenhet.

• underlätta för eleven att arbeta på rätt nivå – med sikte på måluppfyllelsen.

• undersöka vad föräldrars engagemang i samvaron med sina barn kan medföra.

• skapa en samhörighetskänsla där alla deltagare styr mot samma mål.

Min förhoppning är att finna en god samarbetsform mellan hem och skola där barnen får

stöttning från båda håll. Med ständigt minskande resurser i skolan ökar behovet av stöd

hemifrån. Kan vi finna ett sätt att få föräldrar att medverka till barnens utveckling i samklang

med skolans pedagogik och målsättningar? Går det att åstadkomma en samarbetsform mellan

hem och skola, vilken alla kan ställa upp på, där den enskilde individens utveckling är allas

uppdrag?

En utgångspunkt för samarbete idag får vi genom Utvecklingssamtal och Individuella

utvecklingsplaner (IUP). Dessa ”verktyg” skulle vi kunna utnyttja bättre. De används för att

informera föräldrar om barnens utveckling som vi ser den i skolan. Eleverna får en slags

lägesbeskrivning om vad som fungerar bra eller mindre bra, samt det som står på tur att

fokusera på. Tyvärr har det visat sig svårt att praktiskt förverkliga det man kommer överens

om och nu känns det högst angeläget att följa upp samtalen med konkreta handlingar. En

framkomlig väg skulle kunna vara tätare och tydligare kontakter mellan hem och skola. Vad

kan vi göra i skolan och vad är det som kan göras hemma?

Jag vill öka familjernas engagemang i barnens skolarbete. Genom att ge föräldrarna större

insikt i barnens kunskaper och behov, hoppas jag kunna åstadkomma en förändring av de

Figur 1. Bilden är inspirerad av originalbilden som ingår i en
artikel av Birte Ravn (Mellan hem och skola 1995, s 205).

Fältet i mitten är den gemensamma summan av olika
kunskaper, färdigheter, egenskaper, förhållningssätt
och värderingar i det konkreta samarbete, som
bidrar till ett ömsesidigt fruktbart samarbete (min
översättning). Med mitt projekt vill jag se vad som
händer i detta samspel och vilken effekt det kan ha.

Lika intressant är vad som händer i de relationer
som uppstår mellan elev/förälder, elev/lärare och
förälder/lärare (se mina frågetecken). Kanske vi
tillsammans kan nå en ökad måluppfyllelse, men kan
dessa relationer också stärkas?
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vuxnas stöd och uppmuntran för sina barn. Då behöver jag också få veta vilka förutsättningar

som råder i hemmet. Dessa ämnen kommer att diskuteras under föräldraträffar:

• Hur är inställningen till hemarbete?

• Inser föräldrarna vikten av det extra arbete som krävs för att inte barnen ska få

svårigheter under kommande skolår?

• Vad är föräldrarna själva beredda att ställa upp med?

• Vilka positiva förändringar kan samarbetet leda till?

Ett begrepp som ”Eleven i centrum” kan bättre realiseras om hem och skola kan samverka.

Lyckas detta kan ett nytt motto skapas. Vi skulle kunna kalla det:

”Föräldrar med verkan”

1.3  Problemställning

Det är skolans ansvar att inkludera föräldrar och olika kulturer i skolans vardag och då är

skolans definition av samarbete centralt. Vill man få en anpassning till skolans norm eller vill

man få en partner som engagerar sig i skolans utveckling? Mitt arbete vill jag framförallt se

som föräldracentrerat, men med fokus på eleven. Min problemställning blir därför:

Kan föräldrar, genom kognitivt stöd i hemmen, påverka barns lärande?

• Jag vill visa på möjligheter att ge elevstöd genom att använda föräldrars kunskap om

sina barn.

• Genom dialoger i ett reflekterande samtalsklimat kan ny kunskap vinnas.
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2. Rapporter och styrdokument

2.1  Lokal skolplan

I Falkenberg kommuns skolplan har man utgått från artiklar ur FN´s barnkonvention. Artikel

12, som handlar om barnens rätt att framföra sin mening och att barnets åsikter ska tillmätas

en betydelse som står i förhållande till dess mognad, har man tolkat så här:

Lärandet är organiserat så att det främjar ett demokratiskt tänkande, erbjuder delaktighet i
beslutsprocesser och utvecklar medansvar hos barn, elever och vårdnadshavare.
Vårdnadshavarens möjlighet till medinflytande, delaktighet och ansvar är stort och deras stöd
och engagemang ska tillvaratas. Barn och elever har inflytande över arbetssätt, arbetsformer
och innehåll i undervisningen. (Plan för Lärande 2007, Falkenbergs kommun)

2.2  Skolverkets bedömning och andra undersökningar

I Skolverkets lägesbedömning 2006: Rapport 288 läser man att svenskundervisningen för

elever med utländsk bakgrund måste bli bättre. Kunskapen inom detta område är svag både

bland lärare och bland rektorer. Man beskriver nödvändigheten av att utveckla undervisningen

i Svenska som andraspråk (SVA) och att förbättra modersmålsundervisningen. Till exempel

kan en närmare koppling ske mellan språkutveckling och modersmålsundervisning, i form av

studiehandledning på det egna språket. Inspektionen visar däremot att insikten är stor kring

identifiering av problem och elevers behov av särskild undervisning. Men tyvärr brister det

ofta i förmågan att sätta in lämpliga åtgärder. Lärarna uttrycker själva att de har dålig

kompetens för att kunna arbeta med elever med olika social och kulturell bakgrund. Speciellt

viktigt är det med hög lärarkompetens i skolor med en stor andel utlandsfödda elever.

Grundläggande för att ge eleverna ett gott stöd är att lärarna känner självförtroende och har en

tilltro till den egna förmågan. Kompetensutveckling bland verksamma lärare krävs, men

också ett minskat antal outbildade lärare. Skolans ledning måste därför ta sitt ansvar för att ge

lärarna chans till att utveckla undervisningen av dessa elever samt att kunna sätta in rätta

stödinsatser. Det råder även en del begreppsförvirring kring gränser för när särskilda

stödinsatser krävs och när ett individuellt åtgärdsprogram behöver sättas in. Rapporten pekar

på att insatser för ökad arbetsro och tidigt stöd byggt på kunskapsuppföljningar och analys av

elevernas styrkor och svagheter är avgörande för att fler ska nå målen i skolan.
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2.2.1  Sociala förutsättningar

Andelen som inte fått betyg i alla ämnen är i det närmaste oförändrad för elever med utländsk

bakgrund1 medan det för elever med svensk bakgrund har skett förbättringar.

Läsåret 2003/04 saknade 43 procent av pojkar och 33 procent av flickor med utländsk

bakgrund betyg i ett eller flera ämnen. Motsvarande siffror för pojkar och flickor med svensk

bakgrund var 25 procent respektive 19 procent (Rapport 264 s 52). Elever som har föräldrar

med socioekonomiskt 2olika förutsättningar påverkas av familjens syn på utbildning och

prestationskraven kan variera mellan att vara låga till att bli mycket höga. Det finns ett klart

samband mellan betyg i skolan och föräldrars utbildningsnivå.

2.2.2  Genusperspektiv

I bedömningen 2006 konstaterades att närmare sex av tio av de elever som inte når målen

utgörs av pojkar och den andelen har varit konstant sedan läsåret 1997/98. Pojkar med

utländsk bakgrund är överrepresenterade. Helt klart är denna grupp i underläge och behöver

stöd för att hålla sig jämbördiga med övriga. Forskning visar på klara skillnader generellt

mellan pojkars och flickors mognadsnivå (Rapport 287, s 30). Är de dessutom födda sent på

året blir skillnaden extra tydlig. Det kan vara upp till 1,5 års skillnad i hjärnans mognad

mellan en genomsnittlig pojke och flicka, vilket bland annat får betydelse för förmågan till

koncentration.

Man har också konstaterat att de arbetssätt som innebär större initiativ- och planeringskrav

av eleven själv också kräver ett större ansvarstagande. Härvidlag kommer ofta pojkar till

korta. Extra hänsyn och en större insikt krävs för att motverka de negativa effekterna vi iakttar

kring pojkar med utländsk bakgrund. Detta innebär att skolans åtgärder för att öka

måluppfyllelsen bland pojkar bör inriktas mot att öka motivationen och förändra attityder och

att insatser från övriga samhället är nödvändiga för att nå önskat resultat. (Rapport 288, s

66)

2.2.3  Kulturella faktorer

Allmänt uppfattas elevers hembakgrund som avgörande när det gäller studieresultat och

läsförmåga. Detta bekräftas av forskning som visar på betydelsen av familjens utbildningsnivå

och socioekonomiska status. Även tillgång till studiehjälpmedel och böcker hänger samman

med studieresultaten. Den internationella undersökningen om läskompetens, PIRLS, visar att

föräldrar i Sverige, genom sin egen läskompetens och sitt förhållande till läsning är av stor

                                                  
1 Utländsk bakgrund definieras oftast som att båda föräldrarna eller att en förälder är född utomlands.

2 Socioekonomiska förutsättningar avser föräldrarnas utbildning, yrke, eller materiella standard.
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betydelse för de goda läsresultat som uppnås av de svenska eleverna (Läskompetens i skolår 3

och 4, 2004, s 101-111).  I undersökningen ingick en del, där läsvanor i hemmet undersöktes.

Gynnsamma faktorer är bl.a. tillgången på böcker i hemmet och den läskultur som råder där.

Tidiga möten med text i form av högläsning och sagoberättande antas sätta stark prägel på

läsutvecklingen. Skillnaden i hur mycket man pratar med sina barn om det man läser är dock

markant. Endast en femtedel av barn och föräldrar i Sverige, menar att de vuxna dagligen

pratar med sina barn om vad de läser. Detta är klart under det internationella genomsnittet.

Det mest oroväckande är dock att en fjärdedel av barnen upplever att de aldrig talar med sina

föräldrar om det de läser. I resultatet kan man tyvärr inte dra någon entydig slutsats av detta.

Min egen uppfattning är dock att samtal mellan barn och föräldrar har en oerhört stor

inverkan på den intellektuella utvecklingen. Genom att prata om det man läser, utvecklas den

kognitiva förmågan och möjligheten att ta till sig innehållet.

Även internationella undersökningar visar hur viktigt föräldrarnas engagemang är för att

motivera barnen. I ett projekt visade det sig vara mer effektivt att barnen läste för föräldrar

hemma än att de fick extraundervisning av kvalificerade lärare (Den mångkulturella skolan,

1996, A Sjögren, s 233).

2.2.4  IUP - Individuell utvecklingsplan

Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så
långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även
innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadstagare. Informationen vid
utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till
målen i läroplanen och kursplanerna.  (Grundskoleförordningen kap.7 § 2)

IUP ska vara ett aktivt verktyg med vilket läraren tillsammans med eleven och

vårdnadshavaren kan komma överens om mål och insatser, så att eleven utvecklas i riktning

mot målbeskrivningarna. Eleven ska både ges kunskap om och inflytande över det egna

lärandet, men också få ta mer ansvar för sina studier.

IUP skulle kunna få ett större genomslag om också föräldrar får möjlighet att påverka

utvecklingen. Ett utvecklingssamtal bör leda till något konstruktivt för eleven och där har

föräldrar en viktig roll som stödjande eller uppmuntrande vuxna.  Att skolan och dess lärare

inte alltid lyckas få eleverna att nå måluppfyllelse visar sig tydligt i statistik, som presenteras i

massmedia allt oftare.

Det kan inte enbart vara skolans ansvar att få dugliga samhällsmedborgare (Lpo 94). Ett

överförande av information men utan att komma fram till förbättrande åtgärder kan upplevas

starkt negativt och få förödande konsekvenser, särskilt i de fall enbart elevens brister påpekas.
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2.3  Sammanfattning

Barns olika mognad, kompetens och språkliga förmåga påverkar helt klart undervisningens

karaktär i skolan. Med tanke på den vetskap vi tillägnat oss om elevers skilda förutsättningar

och behov kan man verkligen undra om det görs tillräckliga insatser? Fina ord ska omsättas

till praktisk handling. Då krävs utbildat folk och en fördjupad kompetens kring

språkutveckling, men också en politisk medvetenhet som riktar medel till ett förbättrat stöd. 

Det är skolans plikt att förmedla nödvändig information till föräldrarna. Skolan har den

största kunskapen om mål och medel vilket lätt leder till att föräldrar kommer i underläge och

blir passiva (Mellan hem och skola, 1995,  Loona s 69). För att bryta detta mönster kan ett

ökat samarbete mellan hem och skola få avsevärda effekter.

Jag har märkt att de elever som är i riskzonen oftast är pojkar, speciellt invandrarbarn i

familjer med bristande språkmiljö och mindre erfarenhet av studier. Läsvanor i hemmet och

hur mycket man pratar med barnen kan spela en avgörande roll. Lägger man där till ett

arbetssätt i skolan där eleven får alltför stort ansvar drabbas dessa pojkar ytterligare. För att

motverka detta anser jag att det krävs insatser i form av stärkt engagemang bland föräldrar

och att elevens utvecklingsplan ska kunna leda till konkreta åtgärder. Vad som ska göras och

hur det ska ske bör bli ett gemensamt intresse för skola och hem. Vuxenstödet är här högst

väsentligt för barnets utveckling. Den optimala inlärningen sker oftast i samverkan med andra

vilket behövs om de ska klara av att arbeta med uppgifter som ligger ”snäppet över” sin

förmåga, något som förklaras i följande avsnitt.
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3. Teorier

3.1  Lärande

Som utgångspunkt för hur mina studier lagts upp grundar jag mig på Vygotskijs tankar om

lärandets progression i fyra utvecklingssteg:

På en första nivå, eller i ett första steg, utvecklar barnet olika kapaciteter med hjälp av den
Andre, dvs. en annan person som är mer kapabel än barnet självt. På nästa nivå har barnet
utvecklat en egen kapacitet, där det kan lösa problem, utan att någon annan är närvarande.
På den tredje nivån är den nya kapaciteten internaliserad och automatiserad. Genom det
sociala samspelet i en gemensam uppgiftssituation överförs strategier för lärande från den
vuxne till barnet. Dessa har nu blivit en del av barnet och kan användas i nya sammanhang.
(Kroksmark, s 450)

Figur 2. (Kroksmark, 2003,  bild s 451)

Skillnaden mellan det som eleven kan göra själv och tillsammans med andra kallar Vygotskij

”proximal zon”, alltså med andra ord den närmaste utvecklingszonen. Steg tre i beskrivningen

ovan innebär att barnet tagit till sig strategier för lärande som kan användas i nya

sammanhang. Detta har fått beteckningen ”medierat lärande” och betraktades av Vygotskij

själv som en av utgångspunkterna för pedagogisk verksamhet. Själva undervisningen sätts i

centrum, den är riktad mot individens utveckling och har givit upphov till aktivitetspedagogik

med elevaktiva arbetssätt. Intressant är att han vänder sig starkt mot olika tester som visar vad

barnet redan kan eller vet. I stället ska alla tester och all pedagogik vara

utvecklingsorienterade: mot nivåer som barnet ännu inte nått och ge besked om hur dessa ska

erövras. (Kroksmark, 2003, s 453)
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För att få en insikt om var eleven befinner sig i sin utveckling krävs att eleven och läraren

kommunicerar på lämpligt sätt. Där blir elevens egna formuleringar avgörande för hur man

kan lägga upp en lämplig progression i undervisningen, så att eleven gradvis kan ta till sig den

närmaste zonen. Orden gör det möjligt för barnet att klä sina tankar i ord och lösa problem ...

det yttre talet internaliseras och blir till ett inre tal. (Stensmo 1994, s 155f) Kunskapen finns

”lagrad” i orden som blir verktyg för tänkandet.

Dessa teorier utgår från att lärande bara kan ske i samarbete med någon som redan kan.

Med denna aspekt på lärande ser jag möjligheten att arrangera en social kontext där vuxna

interagerar med barn.

Det fjärde utvecklingssteget har jag ännu inte berört, men det verkar ha en mycket tydlig

koppling till aktionslärande. I det läget har man kommit så långt att man kan förstå det man

läser eller hör, men kunskapen sitter inte så djupt att man kan förklara för någon annan. På

steg fyra görs nämligen en återgång till steg två, men då med en utvecklad kapacitet som

krävs för att på egen hand nå nya insikter. Den känsla som uppkommer då man av egen kraft

kan klara nya utmaningar är kanske själva drivkraften för människans utveckling.

3.2  Makt och samverkan

3.2.1  Maktrelationer

Många gånger kan hemmet vara samarbetsvilligt men egentligen endast så att det anpassat sig

till skolans normer och intressen. Viktigast i diskussionerna om samarbete mellan hem och

skola är hur skolan väljer att definiera innehållet. Ska samarbete vara ett mål i sig eller ett

medel för förbättring?

Naturligtvis menar jag att det finns risker med att öppna upp för samarbete. Man

investerar i personligt engagemang utan att ens veta om man kan infria sina egna

förväntningar samtidigt som man skapar nya förväntningar eller krav. Det uppkommer lätt en

maktrelation. Vem eller vad bestämmer när det är rätt att samarbeta? Sker det en växelverkan

eller blir det ensidigt bestämt? Begreppet samverkan står mer för en relation där parterna lär

av varandra. Enligt Birte Ravn (Mellan hem och skola, 1995) är det särskilt viktigt att vara

uppmärksam på följande frågor:

Varför - avsikter och värderingar?

Hur - struktur, relationer?

Vad - innehåll, bestämt av vem?
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3.2.2  Demokrati

Samarbete har goda möjligheter att utvecklas i ett, av tradition, demokratiskt land. Demokrati

innebär att kunna förhandla och samtala sig till en gemensam förståelse och grund till

handling. I ett gott samarbete tar man tillvara på varandras kunskaper, färdigheter och

egenskaper så att man med samlade resurser arbetar mot samma mål. Det bygger på

ömsesidig tillit och ansvar för tagna beslut, en visshet om att den andre förväntas handla som

man kommit överens om. Det utvecklas inte med hjälp av regler utan endast genom

överenskommelser och gemensamma erfarenheter, som man varken kan göra på egen hand

eller snacka sig till (Ravn/Svendsen, 1987, s 212).

Ett närmande mellan hem och skola kan motverka det minskade engagemanget hos

föräldrar i det moderna samhället, där omsorgen av barnen läggs över allt mer på andra.  Det

sociala kapitalet kan utvecklas och därigenom ge lärandet stöd, näring och ett syfte

(Hargreaves 1993, s 84f). Föräldrarna utgör emellertid en mycket blandad grupp och det

förutsätter att parterna har en tillräckligt god kännedom om varandra för att hitta de kvaliteter

som kan bidra – både på kort och på lång sikt. Då krävs det att vi utvecklar en bra

kommunikationsform och en dialog som öppnar upp för en god samverkan.  (Mellan hem och

skola, 1995, Ravn, s 204)

3.2.3  Samarbete i historiskt perspektiv

Den offentlige skolens evne till å overleve som et likeverdig tilbud for de mest trengende i
samfunnet vil i fremtiden avhenge av dens evne og vilje til å inkludere både foreldrene og
deres kulturer mer aktivt i skolens hverdag.  (Mellan hem och skola, 1995, Loona)

Det finns naturligtvis ett antal orsaker till vissa elevers brister och historiskt har olika synsätt

präglat debatten. Somliga har pekat på barns bristande språkliga och kulturella färdigheter vid

skolstarten. Många understimulerade barn har kommit från resurssvaga familjer. Skolan har

då tagit på sig uppgiften att kompensera dessa brister genom att anordna anpassade

undervisningsupplägg och tidig språkträning.

Andra har menat att skolan också kan orsaka svaga prestationer hos elever. Felet skulle då

ha varit att man i skolan inte tagit tillvara på barns medfödda kapacitet eller speciella

familjeförhållanden. Man hävdade att så länge inte skolan tog hänsyn till de språkliga och

kulturella erfarenheter barnet hade i sin hemmiljö så förstärkte man istället barnets

inlärningssvårigheter.

Loona menar vidare att oavsett vilken förklaringsmodell man använde blev följden att den

elevcentrerade undervisningen gjordes oberoende vilken intelligensnivå eleven befann sig på.

I stället fokuserade man på förhållanden i hemmet jämfört med förhållanden i skolan och man

kom att betrakta inlärningsprocessen som en kontinuerlig aktivitet. Något som inte bara pågår
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i skolan utan i vitt skilda situationer i barnens miljö. Betydelsen av ett närmare samarbete

mellan hem och skola betonades.

Skolan kan välja på att gå olika vägar. Antingen att vara den pedagogiska experten som

kan främja en stimulerande hemmiljö eller att ge utrymme för en större deltagarstyrning så att

skolan i större grad anpassar sig till eleverna. Inget entydigt svar kan ges eftersom de åtgärder

som sätts in beror på den egna skolans undervisningsstrategier. (Mellan hem och skola, 1995,

Loona)

3.2.4  Samverkan

”Det handlar om att utveckla en samverkan, där parterna i ideala fall ger varandra möjlighet

att uttrycka sig i ord, handlingar, fantasi och kreativitet. Att det ger varandra möjlighet att

komma i besittning av redskap i form av ord, språk, färdigheter och bakgrundskunskaper,

vilka är förutsättningen för att kommunikationen ska bli så klar att det blir möjligt att

gemensamt definiera och ta beslut om mål, innehåll och struktur och fördelning av uppgifter

och ansvar för barnens fostran och utbildning samt att tillsammans handla därefter.” (min

översättning)  Vidare förklarar Birte Ravn  ingående fyra viktiga moment som innefattas i

begreppet samverkan (Mellan Hem och skola, 1995, s 222f):

• att uttrycka sina uppfattningar

• att utväxla kunskaper

• att få gemensamma upplevelser och göra gemensamma erfarenheter

• att verka tillsammans och ha medinflytande över processen

Sunil Loona (ibid s 80-81) redovisar tre olika inställningar till samverkan mellan skola och

föräldrar:

• Inlärningscentrerat: Föräldrarna uppmanas att hjälpa eleverna med läxläsning och

att läsa med barnen.

• Skolcentrerat: Målet är att hjälpa skolan att uppfylla målen.

• Föräldracentrerat: Skolan accepterar att föräldrarna har bättre insikt och kunskap

om sina barn, men att läraren kan komplettera med sina kunskaper om barn och deras

utveckling.

3.2.5  Kulturella skillnader och tvåspråkighet

Det föreligger en risk i att de som arbetar i skolan har en mängd förutfattade meningar om

olika grupper av föräldrar. Det man inte känner till så väl har man ändå bildat sig bestämda

uppfattningar om och därmed kan bemötandet utgå från helt fel premisser. Man utgår t.ex.

från att det egna landets kultur skiljer sig från den kultur invandrare har, men i verkligheten är
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invandrarföräldrar ingen homogen grupp. Det finns stora personliga, sociala och kulturella

skillnader. Med större kunskap om dessa kan skolan mer aktivt inkludera föräldrar i skolans

vardag, speciellt viktigt för att ge de mest behövande ett likvärdigt erbjudande (ibid s 62-74)

Forskning visar att det inte finns några skillnader i hur olika kulturgrupper tillägnar sig

kunskap. Vi tänker, resonerar och löser problem på samma sätt. Inte heller kan tvåspråkighet

förklara elevers tillkortakommanden i skolan, utan både fördelar och nackdelar kan anföras.

En annan språklig bakgrund än den svenska kan innebära stimulerande tvåspråkighet men kan

också med otillräckligt stöd, innebära att den svenska språkutvecklingen hämmas

(Läskompetens i skolår 3 och 4, s 102). Konsekvenserna av tvåspråkighet beror mer på

föräldrarnas sociala och ekonomiska bakgrund och den underliggande språkliga och

kommunikativa kompetens barnen för med sig till skolan. I den pedagogiska debatten kring

modersmålet kontra skolans språk, varierar åsikterna starkt. Betydelsen av att kunna bemästra

båda språken lika mycket väger dock tyngst enligt all expertis. Problemet är att nå dit

eftersom skolans begreppsvärld skiljer sig så starkt från hemmets.

3.3  Individualisering

Elevinflytande över undervisningen som endast tar sig i uttryck som enskilt arbete med egna

uppgifter tycks snarare påverka elevens lärande negativt. (Lägesbedömning 2006, s 72)

Utvecklingen inom skolan har under lång tid betonat elevens individuella förmåga och

egna drivkraft. Jag är starkt tveksam till resultatet av denna utveckling av pedagogiken.

Denna ofta förekommande metod som kan kallas planering eller beting ökar i många fall

markant skillnaderna mellan individerna. Jag anser att många pedagoger har fallit i fällan och

tror att elevens lust och nyfikenhet sammanfaller med elevens behov. Man hänger sig åt att

åstadkomma individuella valmöjligheter för eleven att organisera sina arbetsuppgifter. Detta

leder till att aktiviteter som lockar mest också får mest tidsutrymme medan andra mer

krävande uppgifter undviks. Jag ser det snarare så att elevens drivkraft sammanfaller med

lusten att göra mer av det den redan kan. Vi får många mycket duktiga elever i ett flertal

avseenden, men den gemensamma kunskapsbasen är inte säkrad. Mina tankar riktas i första

hand till dem som tidigt visar en långsam inlärningskurva. En sen start leder till att de för lång

tid framåt håller på med sådant som är för svårt. Med skolans mål, som ska uppnås i olika

åldrar, hamnar dessa elever i ständigt underläge när de förväntas klara uppgifter de inte har

kommit i närheten av att klara. Dessa elever utvecklar snart andra mindre önskvärda strategier

att utmärka sig på allteftersom deras mindervärdighetskomplex ökar.

Skolans ansvar är att alla elever får en individuellt anpassad undervisning så att deras

utveckling planeras och noga följs genom skoltiden. Det är dock viktigt att betona att
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individualisering inte är liktydigt med individuellt/enskilt arbete. Utveckling och lärande sker

i samspel och kommunikation med andra. (Skolverkets allmänna råd, IUP)

Utvecklingssamtal.
 För att elevinflytandet ska få effekt och öka elevernas motivation krävs en dialog med
eleverna och att läraren tar tillvara elevers synpunkter och erfarenheter.
(Lägesbedömning 2006, s 72)

Vid bedömning av elevens inflytande över sin utbildning konstateras att detta inte sker som

det var tänkt i läroplanen. Ett första steg i riktning mot en förändring är kunskap. Att veta vad

man kan, vill och måste göra blir förutsättningar för att utveckling på flera plan ska ske.

Därför kan man använda ett samtalsblad med frågeställningar (Bilaga 1) som förälder och

barn diskuterar kring hemma innan de kommer till skolan på utvecklingssamtal. I och med att

denna mentala förberedelse är gjord får utvecklingssamtalet en flygande start. Det som de

anser sig vara nöjda med kan de få bekräftelse på genom beröm och uppmuntran. Det som är

svårt, tråkigt eller skulle vilja ändra på kan man gå mer rakt på sak med. Här kommer den

”Individuella utvecklingsplanen” väl till pass. Jämförelser med lärarnas synpunkter görs och

samtidigt ser man vad som är överenskommet från tidigare samtal.

3.4  Sammanfattning

Det är skolans plikt att förmedla nödvändig information till föräldrarna. Skolan har den största

kunskapen om mål och medel vilket lätt leder till att föräldrar kommer i underläge och blir

passiva (Mellan hem och skola, 1995, Loona s 69). För att bryta detta mönster kan ett ökat

samarbete mellan hem och skola få avsevärda effekter. Viktiga delar i mitt arbete blir följande

punkter:

• Elevens arbete måste ligga på rätt nivå.

• I samverkan mellan hem och skola ska båda parter bidra.

• Alla parter måste känna inflytande i arbetet med barnen.

• Det är av största vikt att individanpassa undervisningen.

• Dialogen i utvecklingssamtalet får en central betydelse.

• Det gemensamma ansvaret för hemuppgifter blir en naturlig arena för utveckling.
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4.  Metod

4.1   Inledande teoridel
Upplägget i mitt projekt har svarat mot de grundläggande momenten i denna metod som nu

kallas aktionslärande. Den bygger på att skaffa sig kunskap som kan ligga till grund för

fortsatt utveckling. En förutsättning är då att få kännedom om vilka problem som förekommer

och vilka åtgärder till förändringar som är möjliga. Att inta ett reflekterande förhållningssätt

blir därför nödvändigt, både inför en aktion och under tiden man agerar.

För att kunna synliggöra de mekanismer som har en gynnsam inverkan använder jag i mitt

arbete metoder som enkätundersökning, resonerande samtal, intervjuer, läsförståelsetester och

eget reflekterande skrivande3. En metafor som kan förmedla min inställning är följande

jämförelse: För mig är aktionslärande ett sätt att slippa befinna mig i en trafikkorsning där

ljussignal eller strikt högerregel gäller och alla måste minutiöst följa förutbestämda regler. Jag

föredrar i stället att välja min väg ut ur en rondell. I värsta fall kan jag ta ett varv till innan jag

hittar ut, ända tills nästa rondell … och nästa ...

4.1.1  Aktionsforskning

Aktionsforskning innebär för mig att jag genom systematiska studier av min egen praktik får

möjlighet att utveckla såväl verksamheten som den egna yrkesrollen. I aktionen4

sammanfaller praktisk kunskap, erfarenhet och kreativitet med vetenskap, empiriska data och

metoder. Aktionsforskningen griper in i verksamheten genom att en idé prövas och följs upp i

ett ständigt utbyte mellan forskare och praktiker (Rönnerman, 17/11-04).  Man förhåller sig

generellt, men söker kunskap i det specifika. Tolkningen av resultatet sker från flera

synvinklar, där forskare och praktiker kan provocera varandras tolkningar. Det som skiljer

aktionsforskning från aktionslärande är framförallt det ömsesidiga utbytet mellan forskare och

praktiker. Stensmo (2002) benämner däremot bägge formuleringar som att vara

aktionsforskning. I de fall man samarbetar med kollega eller forskare kallar han det

kollaborativ aktionsforskning eller forskande partnerskap.

4.1.2  Aktionslärande

I aktionslärandet söker man en utveckling utifrån egna frågor och problem. Genom att

jämföra sina reflektioner med vedertagna teorier kan man få insikt om sin egen praktik. Man

måste alltså förstå sin egen praktik, ha kunskap om hur förändring kan ske och följa vad som

                                                  
3 Läs gärna utdraget ur loggboken, bilaga 7.
4 Med aktion avser jag en aktiv handling med avsikt att åstadkomma en förändring till det bättre.
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händer under arbetets gång. Avsikten är att verksamheten stegvis ska kunna förändras i takt

med att nya kunskaper erövras. Till sin hjälp behövs ett antal verktyg som observation,

dagboksskrivande och handledning. Genom att få ord för det som sker kan man prata om det

och därmed uppnå större insikt. Handledningen har stor betydelse för ökad självkänsla och

medvetenhet inför kommande handlingar (Rönnerman, 2004, s 23).

4.1.3  Aktionslärandets verktyg

Ett vetenskapligt tänkande förutsätter kritisk och teoretisk reflektion över observerade
samband. (Stensmo, 1994, s 175)

Observation:

Det är uppenbart att man hela tiden måste dokumentera vad som händer under aktionsfasen.

Ibland sker något som omgående måste skrivas ner, vissa ögonblick upprepas aldrig. Man kan

samla in material i form av dagböcker, ljud- eller videoinspelningar, berättelser, brev,

intervjuer, enkäter med mera. Det är viktigt att kunna se vad som görs och hur det görs.

Genom samtal kan man få reda på andras tankar erfarenheter eller känslor och sammantaget

ger det insamlade materialet en stor källa till fortsatt planerande.

Vilken relevans det iakttagna har för problemet måste noga analyseras. Vad är fakta och

vad är bedömningar? Jämförelser måste göras för att studera likheter och olikheter och för att

vara mer säker kan även betingelserna för observationer behöva varieras. (ibid)

Konsten är att hitta mönster i materialet. Hur kommer det sig att det blir så bra ibland men

sämre en annan gång. Upptäcker jag inte mönster så upptäcker jag inte problemen heller.

Undantagen – vad beror de på? Så går lärdomsspiralen vidare. (Scherp, 15 nov -04)

Reflektion

Reflektivt tänkande kombinerat med handling har inspirerat många pedagoger under 1900-

talet. En tidig förespråkare var John Dewey som baserar sin teori på att det finns en

kontinuitet i relationen mellan reflektion och utförande. Genom att ständigt undersöka möjliga

Figur 3. Aktionsforskning är en cyklisk
process som genomgår fyra distinkta faser;
planering, aktion eller agerande, observation
och reflektion. (Stensmo, 2002)

Processen med de återkommande
momenten följer i hög grad intentionerna
med aktionslärande och den erfarenhetsspiral
som visar vägen mot utveckling.

Starten för en aktion kan ske flera ställen
i spiralen.



20

lösningar till det man ställer sig kritisk till, vinner man kunskaper som kan användas nya

problemsituationer. Stensmo förklarar det Dewey kallar ”den kompletta tankeakten”:

• En problemsituation uppstår, där tidigare erfarenheter inte räcker till.

• Problemet definieras till en fråga som kräver ett svar.

• En hypotes formuleras, där idéer till lösningar tas fram.

• Ett resonerande, med stöd av tidigare erfarenheter, görs för att bedöma möjliga

konsekvenser och resultat.

• En handling iscensätts för att testa idén och hur det än avlöper kommer reflektioner

kring resultatet att leda vidare. (Stensmo, 1994, s 173)

Reflektion med hjälp av loggbok:

Det egna skrivandet är centralt inom aktionslärande. Den kognitiva process som själva

formulerandet av egna tankar innebär, väcker ständigt nya funderingar och man bedömer

såväl själva genomförandet som resultatet. Kontinuerliga anteckningar kan bekräfta vad man

tidigare tagit för givet eller så tvingar de fram omvärderingar. Det man iakttagit initierar ett

reflekterande förhållningssätt där man genom en nyvunnen kunskap försöker hitta metoder till

förbättring inför nästa planerade handling.

Karin Rönnerman menar att dagboksskrivandet kan leda till reflektioner av olika slag:

• Vissa kräver omedelbar praktisk förändring.

• Vissa behöver diskuteras med kollegor.

• Vissa kan knytas an till teorier eller annan forskning.

Tiller (Aktionslärande, 2002) beskriver ett lämpligt sätt att föra anteckningar under

kategorierna: Vad har jag gjort? – Vad har jag lärt? – Vad är klokt att göra? I denna process

utvecklas förmågan att reflektera över vad som sker, vilket leder till en omvärdering av

handlandet. Det sker en integrering av eftertanke och handling. Kunskaper, erfarenheter och

lösningsförslag kommer att ingå i en helhet, vilket karakteriserar ”den reflekterande

praktikern”5.

4.1.4  Kvalitativ undersökning

Jag samtalar med eleverna var för sig under arbetets gång och därefter träffar jag både

förälder och elev tillsammans. För att studera de sociala relationer som kan påverka barnets

studiemiljö i hemmet ämnar jag utföra en form av observerande samtal med en kvalitativ

inriktning. Det ger mig en möjlighet att samla data kring samspel och processer som kan

belysa mitt tema (Repstad, 1999, 102f).

                                                  
5 Uttrycket myntat av Donald Schön i The Reflective Practitioner: How professionals think in action (1983).
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Kvalitativa intervjuer kräver en hel del förberedelser för att man ska kunna få fram det

man avser att undersöka. Under samtalets gång framträder nya vinklingar och kunskap om

förhållanden hemma vilket medför ett förändrat tillvägagångssätt i fortsättningen. Cato Wadel

beskriver, i boken Feltarbeid i egen kultur, hur man urskiljer det som kan ske i ett samspel.

”Vi kunne si: det vi till enhver ser (observerer) er ikke det vi ser etter”.
(C Wadel, 1991, kap 4)

Med detta menas att, under tiden man letar efter vissa ”spelregler” samtidigt gör en mängd

nya upptäckter. Jag räknar med att kunna göra iakttagelser och märka nyanser under

samtalens gång där vissa föreställningar blir bekräftade, men jag förväntar mig även nya

spännande insikter. Inte minst vad dessa kan innebära och vilka förändringar de kan leda till.

Det gäller att vara uppmärksam och ta in fakta och intryck som inte passar in på mina

förväntningar och hypoteser (Repstad, 1999).

I mitt möte med föräldrar och barn får jag en realistisk grund att utgå från och svaren

kommer att påverka innehållet i fortsatta hemuppgifter. Avsikten är även att studera det

samspel som sker mellan förälder och mig som lärare och målet blir att vi finna en gemensam

strategi där alla parter blir betydelsefulla och kan känna att de har inflytande.

4.1.5  Intervjuform

Vad som kan vara viktigt att få svar på är inte alltid givet på förhand. Jag tror att öppna frågor

kan ge svar som är mer tolkningsbara. Så man måste vara beredd på att justera frågorna

efterhand tills syftet med intervjun uppnås i så hög grad som möjligt. Det är speciellt viktigt

vid undersökning av sociala processer där vissa data inte är möjliga att känna till i förväg. Hur

man ställer frågor och hur tränad man är på detta kan spela en avgörande roll för resultatet.

Frågorna kan locka fram ett reflekterande tänkande och kanske även stimulera till nya idéer.

De bör ställas på ett ödmjukt, konstruktivt sätt och inte vara konfronterande. Det som går

under benämningen Sokratiska frågor6 passar väl in i sammanhanget.

En stor svårighet ligger i olika språkbruk och kulturella skillnader. Blir svaren och

frågorna rätt uppfattade? Här gäller det att precisera sig och sträva efter ärlighet, vilket inte är

så enkelt. Där informanten är man, påverkas processen av de olika rollerna som far,

stödperson, familjens överhuvud och beskyddare. Dessutom ska han vara tillmötesgående,

samtidigt som familjens status bör bibehållas. Den kulturella bakgrunden spelar stor roll

härvidlag.

                                                  
6  Frågor, specifikt avsedda att stimulera andras lärande kallas Sokratiska frågor, efter Sokrates i det
antika Grekland. (Exempel finns i länkförteckningen)
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Min egen ställning som observatör och intervjuare spelar alltså en stor roll. Betraktas jag som

lärare, forskare, myndighetsperson eller som representant för ett visst skolsystem? Därför

måste mitt förhållande till föräldern och mina intentioner vara tydliga.

Det finns ett stort utrymme för skilda tolkningar. Wadel uppmärksammar oss på urvalet av

observationer mellan det som faktiskt sker i samspelet och den efterföljande analysen. Det

finns en mängd hänsynstaganden.

4.1.6  Kvantitativ undersökning.

Den kvantitativa forskningen utgörs av ett insamlande av fakta för att särskilja likheter och

olikheter. Till denna undersökning använder jag en enkät som tar upp frågeställningar som

berör hela klassen. Med denna vill jag få klarhet i föräldrarnas inställning till olika former av

samarbete. Det som presenteras i enkäten är sådant de tidigare accepterat som rimligt och

angeläget. En bekräftelse på att samarbetet håller är önskvärt, men resultatet kommer att vara

avgörande för hur föräldramedverkan kan se ut fortsättningsvis.

I de enskilda samtalen använder jag mig av en hel del fasta frågor för att till viss del

jämföra olika förutsättningar i hemmen. Mina föreställningar om vad som kan komma ut av

dessa samtal består i några frågeställningar, formulerade i förväg. Men under samtalens gång

hoppas jag på att få en inblick i hur man arbetar med hemuppgifterna och hur

ansvarsfördelningen ser ut. I mitt arbete, som handlar om en strategi för ett utvecklat

samarbete mellan hem och skola, kommer resultatet av dessa samtal vara avgörande.

Samtalen sker i två omgångar och jag räknar med att göra vissa justeringar i

frågeställningarna vid det andra tillfället.
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4.2  Praktisk samverkan mellan Hem och Skola

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.
(Lpo 94, s 14)

Möten mellan hem och skola är tydligt reglerade och innefattar ganska många

anknytningspunkter. Somliga elever får ofrivilligt många kontakter medan andra endast ett

fåtal. Det som framkommer vid utvecklingssamtal leder inte alltid till konkreta handlingar.

Utöver de nedan uppräknade borde därför finnas utrymme för ett vidgat samarbete kring

elevernas individuella behov.

Samtal per telefon
Omgående samtal hem på morgonen sker om elever inte kommit till skolan. Sjukanmälningar

hemifrån betonas i första hand. Ett flertal föräldrar har uttryckt stort behov av att följa sina

barns mående i skolan. En hel del elever har specifika problem och kräver ständig

uppföljning. Konflikter rapporteras hem, liksom vilka åtgärder som vidtagits.

Utvecklingssamtal
Varje elev får egen tid med förälder och lärare i utvecklingssamtalen, minst en gång per

termin. Centralt i samtalet är den Individuella utvecklingsplanen, där berörda lärare har

delgett sina synpunkter om elevens nivå i förhållande till skolans mål. Utvecklingssamtalet

bör vara en dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare om hur elevens fortsatta lärande

kan främjas samt vad var och en kan bidra med och ta ansvar för. (Skolverkets allmänna råd,

IUP) Oftast har alla deltagare fått tillfälle att förbereda sig, antingen genom frågeställningar

att fundera kring hemma eller helt enkelt genom att aktualisera den tidigare IUP´n. Det är

viktigt att gå varsamt fram med små steg i taget för att inte skapa konflikter hemma eller sätta

orimliga krav.

Individuella åtgärdsprogram
Om det framkommit att en elev behöver särskilda stödåtgärder är skolan skyldig att upprätta

ett åtgärdsprogram. Elevens och vårdnadshavaren skall ges möjlighet att delta vid

utarbetandet av programmet.

Föräldramöten
Vid minst två tillfällen per läsår sker möten i skolan med hela föräldragruppen.

Föräldrabesök i skolan
Vi uppmuntrar föräldrar att göra spontana besök i skolan. Under Öppet Hus dagar finns också

möjlighet till inblick i elevens skolarbete.

Informationsblad
V i informerar om aktuella och kommande händelser. Med undertecknade svarslappar

säkerställer vi att nödvändig information gått fram.
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4.3  Aktion

Grundkonceptet i mitt arbete med att skapa ett större engagemang bland föräldrarna

förutsätter allas samverkan. I mitt arbetslag är vi förvissade om att föräldrars medverkan är

nödvändigt för att höja kunskapsnivån på vår skola. Därför har vi infört förnyade strategier

för samarbete. Tanken är att med ökad insikt och större möjlighet att stötta sitt barn ska

föräldrar kunna få upp intresset för sitt barns utveckling. Första steget är att få dem med på

våra förslag och flera föräldramöten krävs för att nå alla familjer. Aktionens två delar:

• Alla föräldrar ska aktivt stötta barnen med deras läxuppgifter och ta ansvar för att de

blir rätt gjorda.

• Fem elever ska erbjudas extra träning i framförallt läsförståelse. Föräldrar blir deras

lärare på fritiden.

4.3.1  Utökat föräldraansvar

I vårt arbetslag bestämde vi oss för ett antal nya berörelsepunkter i kontakterna mellan hem

och skola. De ser ut som traditionella läxor, fast med ett tydligare krav på föräldrar att mer

aktivt delta i uppgifternas genomförande. Under föräldramöten fick vi acceptans hos

föräldragruppen för deras viktiga roll.  I följande fall ville vi att de vuxna i hemmen skulle ta

ett tydligt ansvar i de uppgifter vi skickar hem:

Kontaktboken ska läsas och undertecknas, gärna med kommentarer eller frågor. Har arbetet i

skolan inte hunnits med i den utsträckning vi kan begära kommer även uppgifter att skickas

hem för att göras klart under helgen.

Rättstavningsläxan ska tränas efter ett bestämt mönster. Ur en aktuell tidningstext hämtas

viktiga begrepp eller svårstavade ord.  Sedan ska orden förhöras hemma med träningsblad och

detta utförs efter instruktioner där föräldern har en aktiv roll i träningen.

Engelsk läxa med glosor eller meningar som ska förhöras hemma, ofta med vuxnas hjälp.

4.3.2  Projekt med fem elever

Den bärande idén är att genom upprepade samtal reflektera över hur samarbetet mellan hem

och skola kan ske när det gäller den enskilde elevens utveckling. Följande moment ingår:

• Utvecklingssamtal med förslag till hemstudier som åtgärd.

• Eleven får en mapp kallad ”Min veckoläxa” med iordningställda uppgifter att göra

hemma. Dessa byts ut med ca en veckas mellanrum.

• Efter 3 omgångar sker samtal mellan mig och eleven.

• Därefter sker samtal mellan mig, eleven och förälder.

• Efter ytterligare 3 omgångar ”veckoläxa” sker ett avslutande samtal mellan mig,

eleven och förälder.
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4.3.3  ”Veckoläxa”

Jag har märkt att den individuella hänsyn man bör ta i klassrumsarbetet räcker inte till i vårt

nuvarande system. Innehållet på lektionerna kräver i stort sätt samma prestationer av alla

elever. Oftast finns basuppgifter som ska klaras av under veckan och därefter kan somliga

arbeta vidare eller få mer fristående uppgifter. Vissa elever som har allra svårast att hänga

med kan byta ut besvärliga moment mot enklare uppgifter, ofta utformade av

specialpedagogen. För dessa finns individuella åtgärdsprogram där både eleven och föräldern

har varit delaktiga.

För att få god kännedom om vårt samarbete med hemmen kommer jag att ha tätare

kontakter med ett mindre antal elever i klassen. I första hand avser jag de som behöver extra

stöd i läsförståelse och förståelse av grundläggande begrepp i matematik. Varje fredag

eftermiddag tar jag ett samtal med dessa elever och kontrollerar om deras uppgifter är rätt

anpassade och möjliga att utföra med den hjälp eleven kan få hemma. Har vi bestämt vad som

behöver tränas kan vi tillsammans komma överens om med vilka metoder det kan ske. Jag

kommer att uppmuntra egna idéer till träning i hemmet.

4.3.4  Urval

I den klass jag numera arbetar ingår elever i både åk 4 och åk 5. Det är med andra ord en

åldersblandad klass. Jag har valt ut några elever i årskurs 4 som har visat sig behöva ett extra

stöd i sin läsförmåga. Fyra av de fem eleverna har utländsk bakgrund och behärskar ännu inte

till fullo svenska språket.  Av olika anledningar har de ännu inte fått tillräckligt flyt i sin

läsning och det känns som om det vid det nu är helt rätt att sätta in kraftfulla åtgärder.

Bristande språk eller kulturella skillnader behöver inte vara hinder, men föräldrarna måste

känna att de behärskar språket och uppgifterna tillräckligt för att kunna hjälpa sina barn. Just i

denna ålder tror jag att eleverna är mogna att ta mer ansvar, bara de känner att de har ett bra

stöd. Vygotskij beskriver (Tänkande och språk, 2001, s 254f) hur den vuxne, genom att

medvetandegöra vetenskapliga begrepp kan bana väg för de vardagliga begreppens

utveckling. De kan inte endast inläras utan behöver också konkretiseras. Till denna process är

en engagerad vuxen nyckeln till framgång. De uppgifter som utförs hemma ska därför vara av

den karaktär att den ska kunna stimulera verbal utveckling, vilket eleverna i denna ålder är

speciellt mottagliga för.

Föräldrarna ska kunna känna att de är viktiga för barnen och också kunna visa detta. Min

tanke är att ge en ordentlig skjuts framåt i ett skede där de sedan själva kan hålla farten

någorlunda uppe. Det kan nu vara precis rätt tid att få upp ett föräldraengagemang. Kanske

kan de själva känna tillfredsställelsen att uppleva en utveckling, som dessutom kan vara deras

egen förtjänst.
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Allt för många barn känner tyvärr att skolan och hemmet är två skilda världar. Genom

samverkan mot samma mål kan samarbetet ge frukt för lång tid framöver. Att aktionen görs i

år 4 är för att få tid att åstadkomma förändring fram till de mål som finns uppsatta för år 5.

4.3.5  Läsförståelsetest

Med mina enkla läsförståelseövningar avslöjas ett anmärkningsvärt stort avstånd mellan

elevernas resultat (bilaga 5). Hur kan skillnaderna bli så stora? Jag har använt en för åldern

relevant text med ett intressant innehåll. Då har jag kunnat identifiera elever med tydliga

svårigheter att tillägna sig texters innehåll. Vilken typ av problematik som hämmar läsningen

framkommer däremot inte. Det kan handla om långsam avkodning, dålig uthållighet och

bristande språkkunskaper. Oavsett anledning finns det en markant skillnad i förmågan att

klara en kunskapsinhämtning som till stor del bygger på individuellt arbete.

Hur deras försenade läsutveckling har uppstått skulle kunna ge anledning till ett annat

intressant forskningsområde och kunde man tidigt hitta dess orsaker skulle en hel del

”reparationsarbete” kunna undvikas.

4.3.6  Samtal

Samarbete mellan hem och skola fungerar som ett medel till att fullfölja skolans uppgift. Men

det är också en utvecklings- och läroprocess där både lärare, föräldrar och elever är aktiva

deltagare. En förälder ska kunna bli barnets partner i lärandet, men jag som lärare har mycket

att lära av föräldrar, dels om barnen och dels om den möjlighet och kapacitet som står till

buds i hemmet (Hargreaves, 2005, s 98).

Samarbete får inte vara ett mål i sig, det måste användas till något. För att inte föräldrarna

ska tappa intresset för skolverksamheten måste det pågå inslag som intresserar föräldern och

som den aktivt deltar i. Med sin kunskap, färdighet och erfarenhet och med sin goda

kännedom om sitt barn är föräldern en oumbärlig förutsättning för det enskilda barnets

utveckling.

4.4  Reflektioner kring genomförandet

Jag anser att man genom att resonera och verbalisera egna tankar i samvaro med andra i ett

meningsfullt sammanhang, accentuerar språket och tankeförmågan. Därför tycker jag det är

viktigt uppmuntra till språklig kommunikation mellan förälder och barn i hemmiljön. Här kan

skolan bidra till en intellektuell stimulans i hemmet genom denna typ av anpassade uppdrag.

En hel del etiska ställningstaganden måste tas. Det handlar om att bevara individens

integritet, både för den vuxne i hemmet och för barnet? I mina samtal måste jag noga ge akt

på hur jag ställer frågorna så att de inte uppfattas annat än som medel för att nå samförstånd
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och om vad som är möjligt att komma överens om. Jag hoppas ändå få tillräcklig insyn i

hemförhållanden för att kunna avgöra vilka insatser jag kan begära. Eftersom mitt arbete med

föräldrar och elever även används i studiesyfte blir det nödvändigt att finna acceptans från de

medverkande genom öppenhet och ärlighet. Grundförhållandet är sedan tidigare möten gott så

det ömsesidiga förtroendet bör hålla.

Gränsdragningen mellan vad som kan ingå i IUP och vad som tas upp i särskilda

åtgärdsprogram kan vara svårt att avgöra. Det gäller att klart skilja på vad skolan kräver av sig

själv och vad vi kan begära av föräldrar. Det viktigaste är en tydlighet i beskrivningen av

barnens behov och att alla inblandade är medvetna om innehållet i dokumenten. Till stöd med

pedagogiska tips och formuleringar har jag en specialpedagog som är starkt engagerad i dessa

frågor. Vi har regelbundna samtal där funderingar kan ventileras och nya idéer kan ta form.

Viktigast av allt är hur långt jag kan nå i min relation med elever och föräldrar, att man

känner av uppfattningar och tolkar responsen i samtalet rätt. Visar de verkligen vad de tänker

och tycker så att en grundläggande tillit mellan oss kan uppnås? Hargreaves ( 2004, s 98f) tar

upp begreppet emotionell förståelse: ”förmågan att se vad andra känner, såsom de upplever

det”. Om man inte kan tolka och ge relevant respons på känsloreaktioner är det stor risk för

felaktigt bemötande. Vågar man ta risken med att skapa grundläggande tillitsfulla föränd-

ringar kan en varaktig gemenskap mellan barn och vuxna byggas upp.
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5.  Resultat

5.1  Läxvanor

Föregående år använde vi oss avsiktligt inte av läxläsning i någon större omfattning, endast

engelska glosor en gång i veckan. Eleverna fick då helt själva ta ansvar för läxans

genomförande. Vi avstod alltså ifrån den hjälp barnet skulle kunna få av de vuxna i hemmet.

Tyvärr visade det sig ofta att de som allra mest behövde träna hemma var de som klarade sig

sämst vid läxförhören. Vid innevarande läsårs början kunde vi dock konstatera att många

elever inte hade den drivkraft som krävdes. Arbetslaget beslutade då att hitta former för

föräldrar att stödja sina barn i deras skolarbete. För att öka våra elevers möjlighet till

måluppfyllelse var vi tvungna att hitta olika former för samverkan med föräldrarna.

5.1.1  Negativa synpunkter kring läxor

Jag märker ofta negativa synpunkter och uttalade farhågor kring skolbarns läxor, både inom

och utanför skolan. Anledningen till detta kan vara följande: Föräldrar känner sig ofta

stressade av barnens läxor, vilket kan leda till negativa slitningar inom familjen. Läxor följas

upp av läraren, för om de inte förhörs tappas kontrollen och därmed effektiviteten. Kontrollen

tar mycket tid och kraft från lärarna eftersom läxprov ska konstrueras, genomföras, rättas och

protokollföras. För de som klarar sig bra i skolan kan läxor vara för lätta och därmed riskerar

man att dessa elever utvecklar en bekväm inställning som underminerar framtida utmaningar.

Värst av allt är kanske att läxor har en tendens att undvikas av just de elever som är i störst

behov av dem.

5.1.2  Positiva aspekter kring läxor

Ovanstående synpunkter till trots var vi överens om att återinföra läxor som rutin i skolan.

Bland en del föräldrar uttrycktes också en önskan om hemuppgifter för barnen. Vad orsakerna

till detta var är svårt att peka på, men det kan röra sig om skoltradition, sysselsättning eller

kanske behov av att vilja följa sitt barns utveckling. Utan läxor har föräldrar mycket liten

insyn i hur det går för deras barn i skolan. De ser inget och vet därför oftast inget. Samtidigt

uttalas bland många en avsaknad av läxor. Är det är kanske så att det är just läxorna som

håller kontakten med skolan vid liv? Det känns som om mer insyn önskades från föräldrarna

och många kan känna sig frustrerade över att de inte kan hjälpa sina barn trots att de inser

behovet.

Undersökningar visar att språkutvecklingen faktiskt gynnas betydligt mer av interaktionen

i hemmet jämfört med i klassrumssituation (Svenska som Andraspråk, Lärarbok 3, 1993, s37).



29

Andra fördelar med att vissa träningsuppgifter utförs i hemmet kan vara att det därigenom

frigörs tid i skolan till andra utvecklande aktiviteter (Den andra dagen, Tiller, 2003, s112f).

5.1.3  Enkät om läxor.

I slutet på höstterminen var det dags för utvärdering av hur läxorna hade uppfattats av de

vuxna i hemmen och för att få reda på hur föräldrar ser på fenomenet läxor genomförde jag en

enkät. Skulle verkligheten stämma med vad jag själv hade uppfattat?

 Avsikten var att försöka få reda på om insatsen hemma kändes tillräckligt meningsfull för

föräldrarna, i förhållande till det extraarbete det innebar. Jag ville veta vilken betydelse man

tillmätte arbetet hemma. Skulle arbetsbördan kännas för tung och hinner de inte hjälpa till i

denna utsträckning? Kunde kontakten mellan barn och vuxna i hemmet förändras. Ligger vi

på rätt svårighetsgrad med våra hemuppgifter?

På en tiogradig skala skulle de vuxna hemma markera sin uppfattning under ett flertal

frågeställningar. Under samtliga rubriker ger markeringen närmast 10 besked om hur positivt

man uppfattar en företeelse. Antingen innebär det att man tycker något fungerar mycket bra

eller att man mycket väl hinner med att göra uppgiften. Det fanns även plats för personliga

synpunkter och enkäten fick gärna lämnas in anonymt, om man så ville.

5.1.4  Resultat av enkäten

Angående inställningen till läxor i allmänhet visade svaren på en övervägande positiv

inställning endast tre av tjugo hade en något avvikande uppfattning. Gällande tidsåtgången för

läxor hemma hade inga elever problem med att hinna med sina uppgifter. Svaren visade också

att alla föräldrar mycket väl hinner med att förhöra läxorna hemma. Förutom i tre fall där det

förekom en något avvikande uppfattning. När det gäller svaren angående rättstavningsläxan

kan man dra den slutsatsen att föräldrarna har en bra kännedom om sina barns förmågor

(bilaga 2). Förhören i skolan visar också på god korrelation mellan hur svårt det är att träna på

läxan och vår vetskap om elevens förmåga.

Under rubriken för egna synpunkter framkom att:

• En förälder ansåg att det bästa var om allt skolarbete hanns med i skolan.

• Samma förälder önskade att läxa över helgen endast gavs i speciella fall.

• En person uttryckte sin uppskattning av kontaktbokens funktion.

• En förälder ville ändra rubriken ”hinner med” till ”mycket tid”, eftersom den personen

fick lägga mycket tid till förhör innan barnet kunde sin läxa.



30

Jag eftersträvade ärliga svar och antog att somliga skulle kunna svara annorlunda om de

redovisade med sina namn. Eftersom samtliga undertecknat kan svaren anses ärliga. Om man

hade en mer negativ hållning i sina svar, fanns ju möjlighet att lämna anonymt. I varje

enkätsvar kunde jag alltså relatera till en specifik elev. Detta var en mycket positiv sidoeffekt.

Det jag redan visste om eleverna kompletterades nu med nya aspekter.

Endast marginella skillnader framkom mellan föräldrarnas svar. Resultatet var oerhört

samstämmigt och de entydiga svaren verkade bekräfta att vårt försök med hemuppgifter hade

en hög acceptans i föräldragruppen. Intressant att notera var att enkäten inte hade kunnat

besvaras av föräldrar som inte haft en insikt i barnens läxuppgifter. Till viss del beror detta på

informationen i kontaktboken, men den största förklaringen vill jag påstå är vad föräldrarna

får ut av kontakten med sina barn vid träning och förhör.

Alla svar tyder på att:

• man vet att barnen har läxa.

• man vet om de har gjort sin läxa.

• man vet hur de klarat av sin läxa.

Jag anser att denna enkät synliggör ovanstående påståenden. Läraren känner sig ofta osäker på

om skolan rent av förbrukar energi på läxor i onödan. Läxors berättigande ligger i min

förmodan att de kan bli ett bra redskap i kunskapsutvecklingen. Svaren i denna enkät kan

tolkas som att vi på detta sätt fått en metod att bättre nå alla elever. Detta var också vår avsikt

med ett utökat samarbete med föräldrarna.

5.1.5  Funderingar kring enkätsvaren

Vad de bakomliggande orsakerna till den positiva respons enkätsvaren uppvisar kan

diskuteras vidare. Man skulle kunna tänka sig en mängd förklaringar.

Föregående år hade eleverna i princip inga uppgifter som föräldrarna behövde ta del av.

Detta kan ha upplevts som en avsaknad och osäkerhet kring barnens förmåga att klara sig i

skolan. Man vill veta hur det går och att det då helst går bra. Om inte, vill de flesta få

möjlighet att rätta till problemet. En del föräldrar vill förmodligen att barnen ska ha något

vettigt att göra hemma och läxa blir då av tradition, något som känns meningsfullt. Enligt

mångas egna erfarenheter var skolan mycket mer kravfylld förr och de har svårt att acceptera

en ”förslappning”. Ett antagande är att man ofta betonar hemma hur viktig skolan är för

barnets framtid. För många föräldrar är barnens framgång det viktigaste i livet. Familjens

status kan då främjas. Att lyckas blir viktigt både för elevens och för familjens självbild.

Enkäten visar att flickor har en mer positiv attityd till läxor än pojkar. Här kommer även en

genusaspekt in. Skillnaden mellan könen kan bero på olika mognadsgrad eller ambition, vilket

tidigare också nämnts.
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Nu till den kanske svåraste frågan: Är svaren ett tecken på att du som förälder vill visa dig

”duktig”, för att ge dig själva och dina barn beröm? Det hade varit mycket intressant att få

tillfälle att redovisa resultatet för föräldrarna och därmed få möjlighet att diskutera detta.

5.1.6  Resultat av ”veckans ord”.

Rättstavningsläxan ”Veckans ord” har under året inneburit träning och förhör av cirka 500

ovanliga eller svårstavade ord. Dessa har ingått i aktuella tidningsartiklar med intressant

innehåll. Vad som har diskuterats kring texternas innehåll skulle vara spännande att ta del av.

Det har i alla fall inneburit ett enastående tillfälle till gemensamma utbyten av tankar mellan

barn och föräldrar. Påtvingat visserligen, men undersökningar visar att barn och vuxna

normalt inte utväxlar meningsfulla samtal mer än några få minuter dagligen, i genomsnitt, så

varför inte bjuda på detta tillfälle? Elevernas resultat från alla läxprov uppvisar ett mycket

gott utfall på denna satsning.

5.2  Intervjuer
Efter att ha arbetat parallellt hemma ett par veckor med sina ”veckoläxor” var det dags att

följa upp de fem eleverna med ett samtal kring hur det hade fungerat där hemma. Inget kan tas

för givet och det är viktigt att alla parter håller sin del av de överenskommelser vi tidigare

gjort. I detta samspel mellan tre parter: elev, förälder och lärare, är det viktigt att de

förväntningar man har på varandra infrias.

Först genomfördes intervjuer med eleverna enskilt. En vecka senare träffade jag förälder

och elev tillsammans och då i samma syfte och med likartade frågeställningar. En inblick i

elevens inställning och tankar kring arbetet skulle kunna leda fram till ett fördjupat samtal.

För att uppmuntra spontanitet och ett friare tänkande eftersträvade jag en kvalitativ

intervjuform. Eftersom jag ville kunna jämföra information som kommer från olika personer

var det viktigt att ha en genomtänkt referensram. I alla samtal med barn och föräldrar

klargjorde jag tydligt vad min avsikt var och mitt eget syfte i det gemensamma arbetet med

”veckoläxan”.  De fick veta att jag genomför studier på högskolan i Halmstad och att jag

gjorde detta som ett försöksprojekt. Målsättningen var att kunna finna ett samarbete på bred

front där alla parter kan bidra med sin del. Det genomgående syftet – att åstadkomma en

varaktig förändring i elevens kunskapsutveckling - var det primära målet och det låg då i

samtliga inblandades intresse att göra sin del så bra det gick.

Som förberedelse hade jag upprättat en intervjuhandledning som mall för samtalen

(Repstad, 1999, s 64). Formulerandet av frågor blev ett bra tillfälle till att reflektera över vad

jag egentligen var mest intresserad av att ta reda på. Under samtalen fungerade den som

minneslista och gjorde det lättare för mig att hålla mig till de frågor jag behövde svar på.
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Frågemallen var också nödvändig för att snabbt kunna föra anteckningar. Naturligtvis

använde jag den inte slaviskt utan mer som en checklista och samtalen inbjöd till följdfrågor,

reflektioner och utsvävningar.

5.2.1  Etiska ställningstaganden

Någon inspelning av samtalen hade jag inte tänkt göra av flera skäl. En inspelning innebär en

noga genomtänkt hantering efteråt. Den kan också verka hämmande på den öppna dialogen

jag eftersträvade. Eftersom de vuxnas språkliga förmåga dessutom är olika, kan en inspelning

upplevas obekväm.

    Det som ska sägas i förtroende, ska inte kunna användas i andra sammanhang. Det finns

dessutom begränsningar när det gäller lagring av information som kan kopplas till

identifierbara personer.

   Andra aspekter att ta hänsyn till är om den medverkande tydligt har förstått mitt syfte med

frågorna och hur informationen kommer att utnyttjas. Att dessutom hålla en personlig men

ändå professionell attityd är av stor vikt.

5.2.2  Elevintervjuer med fem elever

Alla elevintervjuer utfördes under samma dag med en elev i taget. Varje samtal tog en

halvtimma och som stöd använde jag mina i förväg genomtänkta frågeställningar (Bilaga 3).

Här finner man styrkan i denna typ av aktionslärande forskning. Mina fördelar i samtalet med

eleverna kan uttryckas så här:

• Eleverna är väl förtrogna med mig.

• De vet vad arbetet går ut på.

• De svarar uppriktigt.

• De känner sig utvalda och motiverade.

• De får uppmärksamhet och bekräftelse.

• De får möjlighet att utveckla sina svar och hjälp med att reflektera över dem.

Jag anser att relationen mellan mig och eleverna är tillräckligt bra för att ge så uppriktiga svar

som möjligt. En liten gnagande känsla dök dock upp. Skulle de svara på annat sätt om en

utomstående person eller en av mina kollegor hade stått för intervjufrågorna? Även med

samma frågeställningar skulle svaren kanske bli annorlunda. Hade barnen velat framstå som

duktiga och inte berättat av vem eller hur mycket hjälp de brukade få hjälp där hemma?

Det första jag gjorde vid intervjun var att återknyta till det senast utvecklingssamtalet, då

vi tillsammans med föräldern bestämde att en extrainsats krävdes. Insatsen bestod av att en

individuell ”veckoläxa” infördes, med avsikt att i första hand utveckla en god läsförståelse.
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Att detta är avgörande i allt skolarbete är något som betonades i utvecklingssamtalet.

Meningen är att läsförmågan ska tränas upp genom att eleven arbetar med frågor på innehållet

i individanpassade texter och att lära sig ge akt på betydelsebärande begrepp i matematisk

problemlösning.

5.2.3  Funderingar inför kommande samtal med föräldrar.

”Säg bara vilken tid så kommer jag.” Så har föräldrarna svarat när jag ringt för att bestämma

tid för uppföljningssamtal. Ingen undrade om innehåll eller varför en träff behövdes. Jag

förklarade ändå kort syftet med mötet och det kändes bara självklart för föräldern att komma

till skolan. Att det gått så oerhört lätt har förvånat mig. Orsaker till detta kan vara flera. I

föräldrarnas hemländer utgör skolan en stark makt i samhället, vilken säkert har präglat

föräldrarna under deras uppväxt. Kan jag i så fall bryta detta mönster? Bristande språklig

uttrycksförmåga kan bli ett hinder i samtalet, därför krävs ett enkelt men tydligt språk. Jag

behövde alltså skapa en god samtalsform för att infria mina förväntningar om ett ömsesidigt

utbyte av tankar. Ansvarsfördelningen bör också bli tydlig. Skolan måste bestämma vad som

ska göras och hur det ska gå till. I hemmet ansvarar föräldrarna för att jobbet blir gjort och att

de stöttar barnet med det som behövs. Någon djupare pedagogisk dialog kanske inte kommer

att ske mellan förälder och mig som lärare. Däremot är min förhoppning att föräldrarnas

erfarenheter från egen skolgång och kännedom om sitt eget barn, kan åstadkomma en lämplig

pedagogisk situation i hemmet. Det får bli en av målsättningarna med mina kommande samtal

senare med föräldrarna. Fram tills dess bör jag se till att skapa lämpliga uppgifter till dessa

hemstudier.

5.2.4  Motivationsskapande samtal

Till hjälp och ledning under samtalet använde jag ett antal genomtänkta frågeställningar

(Bilaga 4). Förhoppningsvis skulle ett gemensamt underlag för alla samtal hjälpa mig att

kunna upptäcka mönster och dra slutsatser, trots att det handlade om en liten grupp på fem

elever. Det känns nödvändigt att ge en saklig, tydlig beskrivning av elevens situation.

Osäkerhet från min sida skulle kunna minska förälderns tro på lärarnas professionalism.

Att sätta fokus på problemet måste vara utgångspunkt för samtalen så orsak och motiv

måste tydligt förklaras. För att betona betydelsen av träningen började jag med att visa ett

diagram på resultatet från läsförståelseövningen från åk 3 (bilaga 5). Det är inte ofta elever ser

sin egen prestation i förhållande till andra. En metod man inte ska använda sig av alltför ofta.

Men i nuläget krävdes en konkret och effektiv bild av hur dessa elever låg till i förhållande till

andra, dock utan att redovisa namn.  Samtalet inleddes med att jag frågade eleven vilken

stapel som skulle kunna representera dennes resultat. Med den frågan ville jag ta reda på mer
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om elevens självbild. En elev valde ett av de bästa resultaten. En annan gissade först på ett

väldigt bra resultat, men rättade sig själv och prickade faktiskt in sin egen stapel. Övriga hade

ingen aning och kunde inte välja. Självkännedomen i förhållande till andra verkar mycket

dålig. Endast en av de fem eleverna var realist. Sanningen var att samtligas resultat låg i

botten på diagrammet, vilket jag var tvungen att berätta. Detta bittra faktum kändes säkert

hårt, men jag ansåg vetskapen var nödvändig som startpunkt för aktionen.

Nu fick eleverna en bild av skillnaderna i klassen och för att inte tryckas ned av denna

insikt måste mycket de få mycket stöd och uppmuntran från både hemmet och skolan. Jag

ville visa att jag respekterade dem som individer med goda utvecklingsmöjligheter. Denna

speciella ”veckoläxa” med vuxna som medhjälpare kunde då vara ett sätt att nå kommande

framgångar.

5.3  Sammanställning av intervjuer efter halva tiden:

I följande beskrivningar av elevfall använder jag samma nummerbeteckning som motsvaras

av individerna i diagrammen, redovisade i bilagorna 5 och 6.

5.3.1  Elev 1

7 dec -06
• Det är roligt med mattebladen, att dra streck.
• Det är lätt att göra mattebladen och att göra matteproblemen.
• Det är tråkigt att det är så många papper på en gång.
• Ingenting är svårt.
• Han vill ha fler matteblad.
• Han vill ha mindre av matteproblem.
• Han tycker att han behöver träna speciellt på matte.
• Ibland tränar han direkt efter skolan, ibland tränar han på kvällen.
• Det är pappa som bestämmer, men de är överens.
• F. läser högt för pappa, ibland för storebror.
• Med läsuppgifterna i matte behöver han hjälp med allt. Pappa hjälper honom.
• Frågor på text klara han själv, men pappa rättar.
• När det gäller veckans ord får han hjälp med allt och pappa förhör.
• Engelskan förhörs av pappa.
• Storebror hjälper ibland till med den vanliga läxan.

Elev 1 och pappa den 13 dec 06
• Läsfrågorna klarar han mer och mer själv. Han ”är på gång” tycker pappa.
• Matteproblemen behöver han hjälp med allt. Förklaringar av de matematiska begreppen

behövdes, ”bra att de var understrukna”.
• Han börjar komma ifrån fingrarna när han räknar, kan nu tänka 4 – 8 – 12 osv. men det går

långsamt. Kan faktiskt tabell 5.
• Veckans ord förhör alltid pappa på, tills det går bra. Det blir även en stunds träning vid

frukosten. Hans felaktiga svar kan bero på ojämn koncentration. Annars har han lätt för att
lära, menar pappan.

• Hemuppgifterna gör han vid ungefär samma tid varje dag, vid kvällsmåltiden. Pappan
påminner när det är dags.

• De långa orden är det problem med och pappan tränar de svåra orden flera gånger. När han
läser gör han det först tyst för sig själv och sedan högt för pappan. Det var mer tjat i början,
men pappan pratar lugnt och förklarar genom att t ex säga ”framtiden i dina händer”.  Pappa
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försöker övertala utan att pressa. Han säger att han läst psykologi så han är van vid hur man
ska hantera liknande situationer.

• Han behöver ha det lugnt och tyst när han jobbar, inga andra ljud!
• Veckans ord fungerar så att han först tränar orden. Sedan läser han texten själv och stryker

under orden. Det är viktigt att läsa och förstå texten.
• Med matte får han hjälp med allt.
• Läsfrågorna besvaras med hela meningar. Det får honom att tänka till.
• Han och pappa vill ha hemjobb även under jullovet, både matte och veckoläxan.
• Pappa inser att det är nu det gäller. Annars blir det för svårt och för mycket längre fram i

skolåldern. Taktiken med mycket resonerande i ett lugnt samtal är psykologiskt rätt. Det går
inte att höja rösten säger pappa då ”undrar barnet bara varför mänskan skriker”.

Mina funderingar:

I nästa samtal kommer jag att prata om på vilket sätt pappan har märkt att det har gått framåt.

Kan barnet själv märka om det är något som går lättare än förut? Ett problem som följt med

länge är att det är svårt att komma igång med uppgifter och att hålla koncentrationen en längre

stund. Hur ska han göra för att inte bli störd eller störa andra? Vi kommer att gå igenom de

vanliga frågorna kring vad som är lätt/svårt/roligt/tråkigt. Intressant att få reda på är om han är

medveten om vad han klarar av och om han har en uppfattning om vad han eventuellt skulle

vilja bli bra på.

5.3.2  Elev 2

7 dec –06
• Roligast är mattebladen. De är också lättast.
• Tråkigast är att läsa med frågor på texten. Det är lite svårt när läsningen går långsamt.
• Han vill ha fler matteuppgifter.
• Han vill ha färre läsfrågor.
• Han säger att han behöver träna mer på läsning.
• Det är mamman som bestämmer när uppgifterna ska göras.
• Ibland läser han högt, men mest är det tyst läsning.
• Mamman har varit i närheten och lyssnat. De har mest varit i köket.
• Han har behövt jättemycket hjälp med läsfrågorna, men med mattebladen och matteproblemen

har han bara behövt hjälp ibland.
• Han blir förhörd på veckans ord och engelska. Engelskan är ibland bortglömd på morgonen.

Elev 2 och förälder dec –06
• Arbetet med veckoläxan funkar, men ofta först efter tjat. Om han inte hinner måste han

”strunta i annat”.
• Uppgifterna är lagom svåra och; ”det går snabbt om han ger järnet”.
• Ibland visar han sig vara nöjd när jobbet är gjort.
• Han gör uppgifterna under senare delen av eftermiddagen, men även lite på helgen ”för då är

han lugnare”.
• Han jobbar med mamma i närheten, t.ex. i köket, ”han fuskar gärna annars”.
• Han läser ibland högt och det är bra för att det ska bli rätt läst. Inga andra ljud får finnas i

närheten som stör, utom ibland lite lågt från radion.

Mina funderingar:

Har han mycket svårt att lära sig läsa, så en utredning behöver göras?
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Första intrycket är att han tycker det är svårt och att det går långsamt, för han vill egentligen

att det mesta ska gå lätt och fort. Han har igångsättningssvårigheter och måste ha tydliga krav

på sig. Belöningen kommer när han känner sig nöjd och upplever att det faktiskt kan gå

väldigt bra, när han är koncentrerad. De uppgifter han har ska han inte kunna fuska bort.

Svaren till läsfrågorna måste hittas och mattesvaren går inte att gissa sig till. Däremot måste

han bli förhörd hemma på de vanliga läxorna. Ett fuskande där upptäcks visserligen av oss i

skolan, men då är det försent.

Det är absolut nödvändigt att fortsätta med samma krav och kontroll som idag. Annars är

kampen om makten förlorad och kan inte återvinnas. Håll ut med läxträningen och slappna

inte av förrän du är säker på att förtroendet håller. När veckoläxan är över, kommer det alltid

att krävas ett visst mått av hemarbete. Om inte det sköts och kontrolleras kan utvecklingen för

honom bli ogynnsam. Vad kan vi skolan göra för att underlätta där hemma?

5.3.3  Elev 4

7 dec -06
• Läsförståelsefrågorna var de som var roliga.
• Mattebladen var lätta.
• Det var inget som var svårt eller tråkigt.
• Om det är något han vill ha mer av så är det matteblad och läsfrågor, men det är inget av

hemuppgifter han vill ha mindre av.
• Själv tycker han att han behöver träna mest på de sidor i matteboken som innehåller plus och

minus.
• Sina veckouppgifter gör han tyst för sig själv i vardagsrummet. Han har inte bett om hjälp.
• Pappa har förhört klassens regelbundna läxor som veckans ord och engelska.

Elev 4 och pappa 14 dec –06
• Pappan vill hjälpa sitt barn för att kunna ”förstärka hans utveckling”.  Pappa tyckte inte att

det funkade så bra på dagis för honom, medan personalen då tyckte att allt var okej. I åk ett
var han väldigt tyst och ensam, han umgicks inte med andra. Nu har han ”ändrat sig till 60%”
och har också ”börjat bli kaxig”.

• Han gör läxorna på kvällen, han arbetar sakta men enligt honom själv gör det inget. Det andra
han vill göra på fritiden hinner han med ändå. Han kommer ihåg och bestämmer själv när han
ska göra läxan.

• Pappan har funderat en del på att det viktigaste för många är att göra färdigt uppgifter. På det
viset kan det bli bekymmersamt om inte kunskaperna fastnar i huvudet.

• Pappan berättade en del om sin egen hälsa, sin egen skolgång och hur han själv tyckte det var
att lära sig.

• På frågan om det var något speciellt han lärt sig under arbetet med veckoläxan menade pappan
att han kunde allt innan.

• Pappan förklarar att han förhör veckans ord hemma så att han är förvissad om att barnet både
förstår och kan.  Han gör de fast det är ”jobbigt och tråkigt” men han ”tar bort mina
känslor”. För egen del har han aldrig gillat skolan, men han gör det för barnets skull, det är
viktigt.

• Båda vill ha en veckoläxa att arbeta med under jullovet.

Mina funderingar:

Det är lite svårt att tro att barnet alltid tycker det både är lätt och roligt. Det var en sida han

bett om att få slippa flera gånger och då undrade jag om inte pappa kunde hjälpa till med den.
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Det handlade om liter och deciliter. Pappan vill ju att han ska både förstå och kunna när

pappan förhör hemma. Då undrar jag om barnet känner att han måste jobba helt självständigt

och inte begära hjälp.  Varför är det så svårt att be om hjälp? Har pappa och han inte

diskuterat några frågor alls? Skulle pappa kunna rätta hemma med en gång, så inte barnet

behöver vänta tills jag gör det om en vecka. Det hade nog varit bra för självförtroendet om

han hade fått direkt bekräftelse på hur han klarat sina läs- och mattefrågor.

5.3.4  Elev 5

7 dec -06
• Roligast att göra är mattebladen.
• Lättast är läsuppgifterna i matte, nästan för lätta.
• En av läsfrågorna var svår.
• Han vill ha mer av läsfrågor och mindre av matteblad.
• Något han speciellt vill träna på är frågor på texten i geografi.
• Han läser mest högt hemma och brodern som är 19 år lyssnar då.
• Han brukar läsa i salongen eller när familjen dricker te. Ibland jobbar han i källarrummet när

storebror sitter vid datorn. Pappa säger att det är bättre att han går till honom men; ”det är lite
svårt med språket”.

• Han får alltid hjälp när han behöver.
• Med läsuppgifterna i matte får han hjälp av mamma eller pappa.
• Med frågorna till läsningen och förhör av veckans ord får han hjälp av storebror.
• Med engelskan får han hjälp av sin brors fru.
• Han tränar på sin veckoläxa efter skolan. Mamma, men mest pappa ser till att det blir gjort.

Det är aldrig något bekymmer eller bråk om detta. De är ”aldrig ovänner”.

Elev 5 och pappa den 14 dec -06

• På eftermiddagen då han kommer hem från skolan läser han ofta i en bok och vid 17-18-tiden
gör han läxan. Han spelar inte längre så mycket data sedan hans rollfigur dog i spelet.

• Mamma och pappa brukar påminna om veckoläxan annars; ”då kanske jag glömmer”.
• Pappa har inte märkt om det skett någon förändring.
• Han jobbar mest på egen hand. I början var det lätt, men efter att ha fått några fel har han

blivit osäker.
• Han vill ha veckoläxa även under jullovet och fortsätta också efter jul.

Mina funderingar.

Det verkar som om han klarar sig bra på egen hand och att han får den hjälp han behöver. Bra

med rutiner och att föräldrarna tar ansvar och påminner om att göra läxan. Det är många

vuxna inblandade, vilket kan fungera eftersom olika personer kan hjälpa till med det de är bra

på. Fast det kommer ju inte bli lätt att ha alla till hands i fortsättningen. Om han är bättre på

svenska än sitt modersmål kommer det att bli problem med att få hjälp med hemuppgifter. Är

det så redan nu?

Jag tror att han har fått veta lite mer om sin egen förmåga. Han lär sig mycket genom att

arbeta själv och upptäcka vad han kan och inte kan. En god självinsikt gör honom medveten

om vad han kan nu och hur han ska jobba i fortsättningen.
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Även om det varit mycket extra arbete så har veckoläxan fungerat så bra att han vill

fortsätta lite till med dem.

5.3.5  Elev 7

7 dec –06
• Mattebladen är roliga.
• Det är lätt med matteproblemen.
• Inget är tråkigt eller svårt.
• Han vill ha mer av matteblad.
• Det är inget annat speciellt som han känner att han behöver träna på, utom arbetet med

svenska landskap.
• Han sitter själv och läser tyst hemma, men storasyster finns i närheten.
• Han tränar vid 17.00-tiden och pappa brukar komma hem vid 16.00. Syskonen sitter ofta

tillsammans och läser eller gör läxor.
• Mamma bestämmer när det är dags att göra uppgifterna, men de är helt överens.
• Han behöver ingen hjälp med matten.
• Läsförståelsefrågorna får han ibland hjälp med av storasyster som ”har tid”. Hon hjälper även

till med att förhöra veckans ord och läxan i engelska.

Elev 7 och pappa 14 dec –06
• Arbetet med veckoläxan hemma har gått bra. Några svar som inte stämde diskuterades.

Orsaken var nog att han läst men inte tänkt efter så noga.
• Han hinner med sin veckoläxa och missar inget annat.
• Han hinner vila sig någon timma efter skolan. Sedan påminner mamma honom om hans

hemuppgifter. Ibland gör han en del jobb på kvällarna. Innan han somnar brukar han läsa i en
bok.

• Han arbetar mest ensam och får hoppa över det som är svårt. ”Försök själv först”, säger
pappa.  Om det behövs så kan storasyster, mamma eller pappa hjälpa till.

• Det har blivit mer matte och läsning nu. Det är en förändring. Det är heller inget större
motstånd när han blir påmind om läxan. Läsningen vid läggdags är helt frivillig.

• Numera är det mindre spel på datorn, fast spelet med playstation har ökat.
• Han lär sig mer engelska på att spela Tibia på datorn. ”Slå upp de ord du inte förstår annars

hjälper jag dig”, säger pappa.
• Det känns inte som om han behöver träna mer av något speciellt utan lite av varje.
• Pappa berättade en del om skolan förr, i sitt hemland. Det handlade om de negativa delarna

som kvarsittning, låga betyg, ingen hjälp, för mycket eget ansvar, aga osv.
• Vi bestämde att fortsätta ett tag till med veckoläxa, men gärna med lite svårare uppgifter,

tyckte pappan.

Mina funderingar:

Det verkar vara en lugn hemmiljö och bra förutsättningar med hjälp och stöd för den som

behöver det. Pappa och mamma ansvarar för att barnen får möjlighet att göra sina uppgifter

hemma. Det hade varit bra om barnet kunde få läsa högt för någon vuxen hemma och sedan

prata om innehållet eller diskutera lämpliga svar till vissa frågor. Är det möjligt?

Sedan undrar jag hur mycket samtal som sker på svenska respektive modersmålet. När är

det bäst med det ena eller andra? Hur kommer det att bli i fortsättningen och hur länge

kommer storasyster att vilja hjälpa till?
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5.3.6  Sammanfattning av intervjuerna

Denna typ av utvärdering måste fungera som en del av undervisningen och inte kännas som

en dom över hur arbetet avlöpt. Huvudsaken var att anpassa upplägget så processen följde de

gemensamt tagna intentionerna. Föräldrarna skapade sig en bättre förståelse kring vad

uppgifterna innebar och fick bekräftat att de stöttade sitt barn på ett bra sätt. Samtalen gav

också ett utbyte av tankar kring pedagogiska metoder, ofta med utgångspunkt från en kulturell

bakgrund.

Sammantaget hade arbetet upplevts väldigt positivt av alla parter. Tydliga rutiner för hur

och när arbetet hemma skulle kunna göras hade utvecklats. Samtalen gav mig kunskap om hur

en progression i svårighetsgrad kunde se ut fortsättningsvis.

5.4  Avslutande intervjuer med förälder och barn

Under vårens obligatoriska utvecklingssamtal tog jag också upp frågor kring hur

”veckoläxan” hade fungerat efter jul. Varje elev hade hunnit med två eller tre omgångar. Den

första förtjusningen från december hade lagt sig och eleverna önskade att det skulle räcka med

den typen av hemuppgifter nu. De ordinarie läxorna tog redan mycket tid och vi hade räknat

med att träna på mattetabellerna som hemuppgift under vårterminen.

Hemarbetet med den s.k. veckoläxan var i första hand tänkt att sätta fokus på barnets

behov. Föräldrarna stod för de yttre ramarna i tid och rum och var ständigt närvarande för att

kunna hjälpa till. Den samlade erfarenheten som ligger till grund för formuleringar i elevens

IUP kräver vissa konkreta åtgärder. Mitt förslag till upplägg av hemarbetet var att tackla

elevens problem på flera nivåer och under kort tid. Jag ville betona den träning som mest

riktades mot det akuta behovet men även hade stor betydelse för övrigt skolarbete. På ett sätt

var det en punktinsats, men ändå inte. Ambitionen var att komma ifrån strödda insatser för att

istället nå en högre nivå under en kort period och sedan förbli där. En intensivperiod visar sig

ofta få större effekt. Jag ville alltså permanenta ett beteende i elevens sätt att förhålla sig till

sina skolprestationer. Uppgifternas karaktär ska kunna ge en känsla av att klara av dem på ett

sådant sätt att självförtroendet ökar samtidigt som rädslan för att misslyckas undviks. En

större tilltro till sig själv förekommer som ett av många mål i en del av dessa elevers IUP.

Med mina samtal med föräldrar och barn hoppades jag få reda på om satsningen hade haft

några gynnsamma effekter. Denna gång hade jag inga väl förberedda frågeställningar utan

räknade med att de rätta frågorna skulle infinna sig spontant och att jag skulle hitta

förklaringar bland de svar jag fick. En inspelning av samtalen visade sig var till stor hjälp.

För att få en återkoppling hade föräldrarna i förväg fått en sammanfattning om vad som

sades vid förra tillfället, samt min reflektion. (Se avsnittet om intervjuerna i december.) Jag
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hoppades det skulle väcka intresse och vilja att fortsätta samtalen, men också reflektioner över

förändringar under arbetets gång. Jag redovisar här föräldrarnas synpunkter och reflektioner

även om barnen naturligtvis deltog i samtalet. Eftersom jag avslutade med ett mer

konventionellt utvecklingssamtal fick de mer utrymme under senare delen av denna träff.

 Det var uteslutande papporna som kom till samtalen, precis som vid förra tillfället. Detta

var en klar fördel eftersom jag ville följa upp vad som hänt sen sist. Jag hade ändå en känsla

av att det skulle bli svårt att få fram svar som kunde spegla de förändringar jag eftersökt. Min

största oro rörde förmågan att uttrycka sig språkligt exakt. För att få fram nyanser behövs ett

ganska rikt språk. Vid detta tillfälle hade jag också bestämt mig för att spela in samtalet,

vilket accepterades av alla föräldrar. Jag räknade med att det skulle underlätta en friare

diskussion.

Min erfarenhet sen tidigare var att det viktigaste för föräldrarna var att visa att allt gått bra

och att de motsvarade mina förväntningar på dem. Familjesammanhållningen och samhällets

krav på att vara goda medborgare kan vara ett hinder för att verkligen få veta vad som sker

inom familjen. Då gäller det för mig som intervjuare att kunna visa hänsyn och vara en god

lyssnare som inte pressar eller provocerar fram det man söker efter.

Vad hade egentligen uppnåtts med det ökade föräldraansvaret? Skulle jag kunna påvisa ett

större engagemang hos samtliga inblandade och vad hade egentligen skett i relationerna

mellan de olika parterna? De elever jag arbetat speciellt med hade ju ändå utvecklats på ett

positivt sätt under denna tid i årskurs 4. Detta år hade vi satsat mycket tid på läsning och

läsförståelse med hela klassen. Dessutom hade alla föräldrar i klassen, på ett mer påtagligt

sätt, visat att de kunde ta ansvar för barnens läxträning.

5.4.1  Samtal med pappa till elev 1.

Pappan insåg redan i barnskolan att barnet hade svårt att lära sig saker i skolan. Pappan

förhöll sig länge passiv och väntade ut vad skolan kunde göra. Så småningom tog han kontakt

för han ville få hjälp med hur han som förälder skulle kunna hjälpa sitt barn.  Just denna

episod var det som väckte mitt eget intresse kring hur föräldrar och skola kan samverka

Angående läsningen:
° Jag tycker han läser bättre nu och han tar långa ord. Kanske några nya ord är svåra.
° Jag har förklarat hur två ord hänger ihop som matte och blad. Det kan vara tre ord.

Jag har förklarat hur man tar ihop dom.

Angående förändringar:
° Han är på gång. Jag tycker det har blivit så. Jag vet inte om du har märkt det. Jag tog

jättesakta. Han behöver koncentrera sig först. Man måste ta det lugnt.
° Om jag inte hade jobbat med (namn) hemma, jag tror inte han kunde komma så långt.
° Ja det har haft stor effekt.
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- Jag har följt hela vägen, men inte nu.

Pappan tycker att det är bättre nu, det är lättare nu. Barnet hade tidigare svårt för att

koncentrera sig, men pappan har hittat ett sätt att förhålla sig till sitt barn som fungerar. Det är

inga problem med att göra läxorna och han arbetar mer självständigt. Förut var pappa tvungen

att hela tiden vara nära honom för ”att kolla hur han gör och så”, men nu behöver han inte

heller förklara så mycket.  Under samtalet ger han sitt barn mycket beröm.

- Ja, ja det är mitt ansvar också.

Pappan önskar att det blir en fortsättning med skolarbete hemma. Han inser att hans barn

behöver stöd och träning under lång tid framåt. Under helger och sommarlov kommer han att

lägga upp rutiner för lek och träning. Han önskar få hem skolliknande uppgifter eftersom det

blir tydligare för barnet, men även för att någorlunda vara i takt med övriga klasskamrater.

Det skadar inte. Tror det skadar mer om han får ingenting, han har ingenting att göra.

5.4.2  Samtal med vårdnadshavare till elev 2.

Förhållanden i hemmiljön orsakade svårigheter att fortsätta med veckoläxan efter jul.

Däremot sattes extra resurser in under senare delen av vårterminen.

5.4.3  Samtal med pappa till elev 4.

Vid första samtalet pratade pappan väldigt mycket, men eftersom detta avslutande samtal

även innefattade det ordinarie utvecklingssamtalet så fick barnet betydligt mer utrymme. Den

här pojken tyckte det var roligt med sin veckoläxa i början, men hade nu börjat tröttna.

Pappan menade att det varit bra på vintern när man inte kunde vara ute så mycket.

Mina frågor blev tyvärr av den karaktären att jakande eller nekande svar gavs. På frågan

om det hade märkts någon förändring blev svaret från pappan: Ja, ja det funkar väldigt bra

för honom så det tycker jag.

Jag hade som mål att ge eleverna en extra skjuts framåt med denna satsning och på det

menade pappan att: Ja, ja det blir det hela tiden, säkert. Det är bara det att han ska tycka om

det bara. Tydligen spelar lusten att lära en stor roll för pappan.

I skolan har vi sett att barnet arbetar väldigt långsamt och ofta frågar om han gör rätt. Vi

tolkar det som en avsaknad av självförtroende, men detta är något pappan inte märkt, att han

inte tror på sig själv. Vi konstaterar tillsammans att barnet är mycket noga av sig och vill veta

att han gör rätt. Han är lugn och trygg, han försöker alltid göra sitt bästa.

5.4.4  Samtal med pappa till elev 5.

Under detta samtal är barnet betydligt mer aktiv. Han är vältalig och svarar på ett lite vuxet

sätt, som om han vill vara till lags. Det övergår till ett normalt utvecklingssamtal om de



42

vanliga aktiviteterna och inte så mycket om själva veckoläxan. Pappan kommenterar fåordigt,

men lyssnar noga.  På mina frågor blir svaren tvekande. Det är svårt att komma på lämpliga

frågor, vilket illustreras av dialogen nedan:

- Tycker du att det har varit intressant att jobba med ... (barnet)?
- Han kanske kan, men om …
- Mm.
- Jag vet inte.
- Tycker du att du vet mer om vad han kan och inte kan nu eller visste du allt innan?
- Nej han har lite problem när han läser böcker, det är lite problem. Han måste förstå vad 

handlar en bok om, behöver lite hjälp, det är lite …
- ja …
- Är det någonting du har förstått nu …
- Mm.
- … när du jobbat med honom?
-  Ja.
- Så du har lärt dig någonting?
- Samarbeta.
- Mm.
- Men det är lite problem, han måste förstå lite bättre.
Pojkens huvudsakliga problem är att han har lärt sig läsa bra och snabbt, men det brister i

förståelsen. Detta har pappan tydligen fått upp ögonen för nu. Kommunikationen påverkas

helt klart av att pojken talar mycket bättre svenska än pappan. Det är nog därför andra

familjemedlemmar också måste ställa upp med hjälp.

5.4.5  Samtal med pappa till elev 7.

Angående veckoläxan:
° Jag har sagt försök själv hur mycket du kan. Hoppa över och allt sen till sist vi ska

försöka hjälpa. Om jag kunde, om (syster) kunde några ord om hon kanske kunde inte
vi hittade i lexikon eller så. Jag har fixat allt.

° Det tar inte så mycket tid.

Angående barnets förmåga:
° Du kan bättre till exempel vad han är dålig. Jag vet inte riktigt. Jag kan fråga till

exempel honom vilken ämne du är duktig i men du kan bättre. Om du förklarar mig
här är det dåligt på matte eller på svenska ord eller nånting annat för att skulle jag
veta mer för att jag skulle försöka hjälpa honom lite mer till exempel på den ämne.

Angående förändringar:
° Förr i tiden var han mycket dålig i matte och att läsa. Nu har han blivit snabbare och

säkrare.

Pappan menar att skolan vet vad barnet behöver och pappan bidrar med att hjälpa till med det

han kan. Det har inte varit så mycket, men det har funkat bra. För att klara detta blir även

syskon och andra nära anhöriga involverade. Det visar på ett stort ansvarstagande och en stark

vilja att ställa upp på de förväntningar skolan ställer. Men det visar också på familjens intresse

av att stötta barnet.
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5.4.6  Egna reflektioner efter samtalen.

Det visade sig svårt att komma på de rätta ”sokratiska frågorna”. Språket hos föräldrarna

räckte inte till för djupare diskussioner. Ofta möttes frågeställningar av oförstående eller i

bästa fall av svar som berättar konkret hur de praktiskt löser sitt uppdrag hemma. Samtalen

tenderade att bli utdragna eftersom jag inte riktigt nådde fram till kärnan i mina funderingar.

Det kändes så viktigt att bli rätt förstådd att jag förenklade språket för att bli tydlig, men också

formulerade om frågor när jag märkte att föräldrarna var osäkra på vad det var jag var ute

efter.

I efterhand när jag lyssnade på inspelningarna förstod jag att jag inte haft så stor erfarenhet

av denna typ av samtal. Jag blev omständlig och ofta övertydlig när jag inte upplevde att det

jag sa uppfattades rätt. Jag försökte vänta ut svar men det övergick ibland till att jag mer eller

mindre fick ge svaren själv. I viss mån fick jag då ”lägga orden i mun” och enbart få ett

bekräftande tillbaka. Helst skulle jag ha haft en stor ”komihåglapp” där det stod: HUR märks

det?

Jag hamnade hela tiden in i ett invant beteende som samtalsledare under ett traditionellt

utvecklingssamtal. I det läget blev jag mer en person som vill överföra information istället för

att vara utrönande. Mina dubbla roller störde, eftersom jag vid detta tillfälle räknade med att

övergå från en intervju till ett normalt utvecklingssamtal.

Det är svårt att utröna vilken betydelse inspelningen hade på samtalens karaktär. Ingen av

de intervjuade hade några betänkligheter så det fungerade utmärkt att låta en mp3-spelare

ligga framme på bordet. För mig var det ytterst befriande att inte behöva föra anteckningar

under tiden. Hur det påverkade föräldrarna är svårt att säga. Min känsla var att de inte var lika

talföra som vid förra tillfället. Det blev färre privata reflektioner kring familjesituationen vid

läxläsning och mindre av egna berättelser kring t.ex. den egna skolgången, sjukdomar som

påverkar orken att hjälpa till osv. Samtidigt fanns det ju mindre att berätta om, eftersom vissa

av dessa aspekter faktiskt redan lyftes fram vid tidigare tillfällen. Jag saknade dock lite av den

öppenhet jag tidigare upplevt.

5.4.7  Sammanfattning av samtalen

Helt klart är att det under samtalen framkommit att förändringar som skett. Det har varit

positiva möten. Papporna har visat mycket omtanke om sina barn och i uppmuntrande ordalag

uttalat hur bra det har fungerat där hemma. De har kommit så nära i förståelsen av sina barns

svårigheter och visat att de tagit sitt ansvar på allvar. Alla barn har fått den hjälp de behövt för

att klara sina uppgifter. De flesta har fått arbeta på egen hand så långt de klarat, men fått bra

uppbackning när de behövt.  De olika familjerna har haft liknande strategier och rutiner för

sin medverkan och motivationen att hjälpa sitt barn verkar ha varit hög. Om de vuxnas
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förmåga i svenska språket inte räckt till har andra anhöriga trätt in. Huvudansvaret har legat

hos pappan, vilket förmodligen är kulturellt betingat. Av den anledningen är jag tacksam över

att just papporna har kommit till mina samtal.
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6  Slutsatser
Samtalen har gett mig en viss inblick i och lärdom kring hur olika miljöer kan påverka

barnens utveckling och det har i hög grad hjälpt mig att ta fram lämpliga träningsuppgifter.

Man måste även ta hänsyn till det psykologiska spel som sker mellan aktörerna. Då gäller det

att finna en balans mellan tvång och frivillighet.

6.1  Individuella skillnader i resultatet

De två redovisade resultaten på läsförståelsetest visar tydliga skillnader mellan de fem olika

elevernas resultat. Jag kan inte veta vad som mest orsakat förändringen eftersom det har gått

ett helt år mellan tillfällena. Mycket kan ha påverkat elevernas utveckling och dagsformen

kan vara så olika.

Den elev som lyckats bäst i läsförståelsetestet är den som bäst behärskar svenska språket.

Han är den enda pojken med svenskfödda föräldrar. Eftersom han är väldigt tävlingsinriktad

ansträngde han sig extra mycket vid testsituationen. Läsutvecklingen för honom har

stimulerats av både föräldraengagemang och extra personalinsatser.

Den elev som utvecklats minst har föräldrar som ännu inte behärskar svenska. De har

visserligen förstått problemet, men är själva inte kapabla att kunna medverka till en god

utveckling.

Övriga elever har gjort klara framsteg, vilket åskådliggörs av diagrammen i bilagorna.

Dessa elever har fått ett gott kognitivt stöd i sina hemuppgifter, i en trygg hemmiljö med

aktiva föräldrar.

6.2  Relationer

Jag eftersträvade en ökad förståelse kring vad som sker i samspelet mellan de inblandade dvs.

läraren – eleven - föräldern. Det är svårt att konkret visa på hur relationerna oss emellan hade

förändrats eller utvecklats. Men med stöd av mina funderingar kring samtalen, tycker jag att

jag kan påvisa föräldrarnas engagemang och intresse av att stötta sina barn. Jag kan på många

sätt känna av en ömsesidig tillgivenhet mellan barn och föräldrar, då både humor och beröm

förmedlas. Jag är klart övertygad om att relationerna mellan elev/lärare och förälder/lärare har

stärkts och ett större, ömsesidigt förtroende har uppnåtts. Kan samarbetet utvecklas i nya

former i fortsättningen är jag säker på att detta kommer gynna elevernas utveckling.

6.3  Tydliga mönster

Jag ser helt klart ett samband mellan föräldrarnas språkkompetens och elevernas framgångar i

läsförmåga. Det engagemanget man visar barnet är också en värdefull tillgång, men att det

språkliga utbytet sker på en viss nivå är nödvändigt för en positiv utveckling.
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Ju mer insikt jag får i respektive barns hemförhållanden, desto mer förstår jag hur olika

varje familj hanterar frågorna kring skolarbetet. Förutsättningarna hemma ser olika ut och

man utnyttjar varandras förmågor. Inställningen till hur mycket man verkligen kan eller vill ta

del av barnens skolarbete varierar till viss del. Den främsta anledningen verkar vara hur de

vuxna i familjen behärskar svenska språket. Något som väcker oro inför elevens alla

kommande år i svensk skola!

6.4  Ansvarstagande

Skolan ska kunna visa att den satsar på individen genom att tydligt engagera sig i de elever

som behöver särskilt stöd. Min förhoppning är, att man genom samtal, ska bidra till

föräldrarnas engagemang inför barnets kommande skolgång. I samtalen är det svårt att fånga

upp responsen, men föräldrarnas vilja är det inget fel på. Den märks genom det positiva

gensvaret, det större ansvarstagandet och det ökade intresset för barnens möjligheter att

förbättra sig. Vuxenstödet barnen känner är svårt att konkret påvisa, men det är högst troligt

att de faktiskt hör och tar in de vuxnas engagemang. De upplever sig inte ensamma i sin

skolsituation. Lärare och föräldrar bryr sig, vilket tydligt framkommer i de gemensamma

samtalen. Viktigast är kanske ändå vad barn och föräldrar tar med sig hem efter samtalen. För

dem är det mer känslan och engagemanget som kan inspirera till en fortsättning i positiv

riktning.
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7.  Diskussion
Jag har förstått att det oftast finns en tydlig struktur i hemmen. Det har funnits rutiner för

hemarbetet och man har på olika sätt hittat lämpliga lösningar för att hjälpa barnet.

Föräldrarna har också varit villiga att offra egen tid för barnets bästa, vilket inneburit att vad

de gjort varit för familjens bästa. I mina samtal med föräldrar och elever har jag inte märkt att

dessa särskilda läxor ställt till problem, inte heller övriga läxor i klassen har upplevts

problematiska. Kan detta positiva bemötande från föräldrarnas sida bero på att de tvingats ta

eget ansvar i genomförandet och genom detta blivit mer betydelsefulla i sin roll?

7.1  Individuell eller individbaserad undervisning?
Ska undervisningen anpassas till individens förutsättningar? I så fall gäller det att ta ett stort

ansvar som pedagog och ge eleven det den verkligen behöver. Det är definitivt inte detsamma

som att låta eleven göra det den helst av allt vill. Det barnet väljer som trevligt och

acceptabelt för ögonblicket kanske inte håller i längden. Av olika anledningar har en hel del

elever halkat efter. Risken är att dessa för alltid kommer på efterkälken, vilket kan innebära

att de får dåligt självförtroende och minskade möjligheter i framtiden.

Vad händer då håglöshet eller bekvämlighet sätter in? Vad finns det kvar att göra, förutom

tvingande metoder?  Ska då inte tvånget finnas med i bilden hela tiden? Hur sker

balansgången mellan egen vilja och tvång? En möjlig väg kan vara att de vuxna har en

gemensam strategi för att stötta barnen. Genom bekräftelse från de personer som är viktiga för

barnet kan en uppmuntran leda till positiv utveckling. Den vuxne pedagogen har en plan att

följa, både för gruppen och för individen. Den måste vara mycket tydlig och ständigt synlig

för eleverna.

7.2  Ansvar
Elevens vardag i skolan består av en mängd aktiviteter. De är till största delen oerhört styrda

och sällan har de möjlighet att själva välja. En lösning för många blir att göra minsta möjliga

eller ingenting alls. Dessa elever utvecklar strategier för att undvika det som upplevs svårt och

tråkigt. Det är därför anmärkningsvärt är att många skolor låter elever får ta allt mer ansvar

för sitt arbete. Det är inte ens lätt att få alla elever att uppnå samma basmål, vilket ju är

skolans uppdrag. Möjligtvis kan man se det som en brist på otydlig ansvarsfördelning. Vad

känner då föräldrarnas för ansvar? De flesta litar på att skolan sköter sitt uppdrag och därmed

behöver de själva inte ta något större ansvar för måluppfyllelsen. Men stöd och uppmuntran,

från såväl lärare som förälder, kan vara avgörande för studieframgångar.
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7.3  Samtalston
I skolans vardag ges vanligtvis inte tillräckligt utrymme för en individuell

dialogpedagogik. I detta sammanhang ser jag i föräldrar som en god resurs. Med stöd av ”den

andre” i ett nära samspel, under trygga omständigheter i en kulturellt välkänd miljö, skapas

goda förutsättningar för individen att utvecklas – både emotionellt och intellektuellt.

Utvecklingssamtal blir lätt ett informationsöverförande och kan därmed riskera att hamna i

ett enbart redovisande av skolprestationer. Även om man blandar elevens både bättre och

sämre prestationer, läggs ofta tonvikten på det senare. Där man söker sig fram till en

bedömning av elevens skolsituation under en något mer utredande dialogform kan

funderingar och förklaringar leda fram till mer välgrundande förslag till åtgärder. Längden på

samtalet och tonen det hålls i är då av stor vikt. Man måste ställa sig frågan vad detta ger

barnet och föräldern i förlängningen? Kan insikten att alla strävar mot samma mål

medvetandegöra ett förändrat synsätt? Hur påverkar det i så fall det konkreta ”kunskapandet”

i framtiden? Intentionerna med de så kallade utvecklingssamtalen är ju att de ska vara

utvecklande!

7.4  Värdet av den nya kunskapen
Utfallet av mitt arbete anser jag har varit mycket gott. Den fördjupade relationen jag uppnått i

mina kontakter med föräldrar har fått en effekt som jag bedömer som varaktig. Några

föräldrar har, genom att be mig om lämpligt material, uttryckt att de kommer att jobba vidare

hemma, även under lov.

Mitt projekt är alltför småskaligt för att jag ska kunna uttala mig om validitet och

generaliserbarhet. Efter vad jag själv kan bedöma har det varit ett framgångsrikt arbete på

många sätt. Den förförståelse jag själv har haft inför problemet och den relation som jag har

till de medverkande, har påverkat utfallet av aktionen. Jag har blivit betydligt mer trygg i min

roll som lärare:

• Nu vet jag vad jag vill,

• jag vet hur jag vill göra det och

• jag vet att det kommer att ha effekt.

Vilka faktorer som varit mest avgörande är däremot svårt att bedöma. ”Trovärdighet” kan

då vara ett bättre begrepp för det jag tror mig fått veta. (Rönnerman, 2004) Svårigheten ligger

i den dubbla målsättningen i denna aktionslärande forskningen, att både förstå och förbättra

verksamheten. Det kan vara svårt att tillämpa resultaten i en annan verksamhet. Somliga

menar att det är upp till var och en att bedöma värdet av aktionen och om resultaten kan ha

giltighet i en annan verksamhet7.

                                                  
7 Läs gärna mer om detta i Lena Folkessons artikel i  Aktionsforsking i praktiken, Rönnerman
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7.5  Framtida utvecklingsmöjligheter
Kan ett otillräckligt språk hämma skolprestationen? Många barns inneboende kapacitet döljs

av ett alltför torftigt språk, ofta orsakat av enkel språkkultur i hemmiljö. Då den språkliga

kompetensen ökar kraftigt kan även den intellektuella kapaciteten ges större utrymme.

Somliga ”kommer med stormsteg” när väl förståelsen och uttrycksförmågan utvecklats.

Innehållet i undervisningen blir mer abstrakt ju högre upp i åldrarna man kommer. Då

ökar också kraven på förmågan att verbalisera händelser. Elevernas olika förmåga att uppfatta

tal och text får en särskiljande effekt, med segregation som yttersta konsekvens. Därför är det

av största vikt att tidigt satsa på språkutvecklande aktiviteter. Myndigheten för skolutveckling

har uppmärksammat att detta är ett problem i segregerade områden och efterlyser därför nu

förslag till åtgärder. Genom att stötta ”idéskolor” i utvalda kommuner vill man rikta insatser

mot en bättre läsutveckling, men också mot en utökad modersmålsundervisning (Mångfald-

splan 2006-07). Man har alltså insett att ett av grundproblemen ligger i olika kulturers

språkliga kompetens. Sett i förhållande till detta är mitt arbete högst aktuellt och har stora

möjligheter att vidareutvecklas.

Det finns en mängd områden för skola och hem att mötas i samverkan. Enligt Hargreaves

slutsatser (2004, s 240ff) är det mest effektivt att satsa på enskilda skolors goda initiativ

istället för standardiserade reformer. Ofta är det skolor som ligger i riskzonen för att

misslyckas som genom kreativitet och flexibilitet har störst utvecklingspotential.

7.6  Slutord
Det vi inte har en god kännedom om har vi en förmåga att uppfatta negativt och i mötet med

föräldrarna står vi inför kulturer vi inte är bekanta med. Mina samtal har fått en utforskande

funktion där jag har getts inblick i olika hemmiljöer. Varje familj har sina rutiner och

traditioner att hålla sig till. Detta är inget skolan kan påverka. Däremot kan en god kännedom

om dessa leda fram till lämpliga handlingar. Som Levine uttrycker i boken En tanke i taget,

kan förälder genom sin aktiva roll skapa trygghet hos barnet och därmed bli kompanjoner i

lärandet, villig att dra ut i strid för barnet om det behövs.

Bo Starke
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Bilaga 1.   Samtalsblad inför utvecklingssamtalet

Hur känner du dig när du ska gå till skolan på morgonen?

__________________________________________________________

Finns det någon eller några som du har svårt att komma överens med i skolan?

__________________________________________________________

Vad tycker du är roligast i skolan:

på rasterna? _______________________________________________

på lektionerna? _____________________________________________

Finns det något du tycker är tråkigt i skolan?

___________________________________________________________

Är det något du skulle vilja ändra på i skolan?

___________________________________________________________

När känner du dig extra nöjd med något du gjort i skolan?

___________________________________________________________

Vilket tycker du är speciellt svårt att klara i skolan?

__________________________________________________________

Vad skulle du själv vilja bli bättre på i skolan?

___________________________________________________________

Sköter du dina läxor och har du med dig allt du behöver till skolan?

___________________________________________________________

Finns det något mer du tycker är viktigt att vi talar om på samtalet?

___________________________________________________________

Inför utvecklingssamtalet

Tänk igenom och prata om de här frågorna hemma.
Skriv ner dina svar innan vi träffas.
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Bilaga 2.   Enkät om läxor

Vad tycker du om läxor i allmänhet?

dåligt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bra
SVAR: 0 0 0 0 1 1 0 1 0 17
Synpunkter:

Hur mycket tid tar det för barnen?

för mycket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hinner med
SVAR: 0 0 0 0 0 0 0 2 4 14

Synpunkter:

Hur fungerar kontaktboken?

dåligt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bra
SVAR: 0 0 0 0 0 0 0 1 2 17
Synpunkter:

Är det okej med läxa över helgen, om barnet inte arbetat bra i skolan under veckan?

ej okej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okej
SVAR: 0 0 0 0 1 0 0 1 1 17

Synpunkter:

Hur klarar barnet att göra sin läxa i engelska?

dåligt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bra
SVAR: 0 0 0 0 1 0 1 3 1 14
Synpunkter:

Brukar du hjälpa barnet med att förhöra den engelska läxan?

sällan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ofta
SVAR 1 0 0 1 0 0 1 2 2 13
Synpunkter:

Hur svårt är det att för barnet att lära sig stava orden till ”Veckans ord”?

svårt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lätt
SVAR: 0 0 0 0 2 1 1 2 3 11
Synpunkter:

Hur mycket tid använder du till att förhöra ”Veckans ord”?

för mycket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hinner med
SVAR: 0 0 0 0 0 1 0 2 1 16

Synpunkter:
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Bilaga 3.   Samtalsblad vid intervju med elev

Vad är roligt?
Vad är lätt?
Vad är tråkigt?
Vad är svårt?
Vad vill du göra mer av?
Vad vill du göra mindre av?
Är det något speciellt du behöver träna på?

När tränar du?
Vem bestämmer?
Är ni överens? Ställs krav?

Läser du högt eller tyst hemma?
Vem lyssnar?

Vem är nära dig när du jobbar hemma med skolarbete?

ensam   -   vuxen bredvid   -   vuxen i närheten

Hur mycket hjälp har du fått?

ingen   -   jättelite   -   när det behövs   -   jättemycket   -   allt

Hur mycket? Av vem?
Läsuppgifter i matte:

Läsfrågor:

Läxförhör på veckans ord:

Läxförhör i engelska:
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Bilaga 4.   Samtalsblad vid intervju med barn och förälder

Samtalsblad som stöd vid första intervjun med förälder och barn.

Förklara olika syften:
Mitt motiv – studie i aktionslärande.
Elevens behov – ökad läskompetens.
Förälders önskan – sitt barns framgång

Förklara på vilket sätt:
Arbeta mot målen och anpassa uppgifter. Kvalitet i stället för kvantitet.
Svaren kan bli ett stöd för att finna lämpliga uppgifter.

Hemarbetet med veckoläxa:
Hur har det gått att jobba med uppgifter hemma?
Vilka tider har passat?
Vem initierar eller påminner om hemarbetet?
Uppstår det motstånd, stress?
Blir hemuppgifter ett hinder för annat?
När används svenska / modersmål?
Räcker språket till?
Har ni upptäckt något som kan vara problem?
Är det något speciellt som skulle behöva tränas extra på?
Har någon förändring märkts t.ex. i inställningen eller hur uppgifterna klaras?

Vilken social samvaro har förekommit?

ensam   -   vuxen bredvid   -   vuxen i närheten

Hur mycket hjälp har barnet fått?

ingen   -   jättelite   -   när det behövs   -   jättemycket   -   allt

Vad händer i fortsättningen?
Har vi skaffat oss någon ny lärdom eller fått någon ny erfarenhet?
Hur ser det fortsatta arbetet ut?
Hur länge kan vi eller vill vi fortsätta?
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Bilaga 5.  Läsförståelsetest

Läsförståelsetest med frågor till tidskriften Lyckoslanten, nr 4 2005.
Åk 3 har svarat på frågor som åk 4 hade hittat på från artiklar i tidskriften. Alla hade tidigare
under höstterminen gjort samma sak med frågor jag gjort till ett tidigare nummer. De hade
alltså en viss vana och förförståelse av uppgiften. Vid förra tillfället hade många av eleverna i
trean inte tillräcklig läsförmåga, men nu ville jag se om något hade hänt efter ett halvår i
trean. Samtliga 16 gjorde uppgifterna. De fick hålla på tills de blev färdiga eller inte orkade
längre. Skillnaderna mellan individerna var markant redan vid första undersökningen och
tyvärr var de fortfarande högst anmärkningsvärda vid detta andra tillfälle!

De elever jag arbetat med i mitt projekt är nr 1, 2, 4, 5, och 7 i diagrammet. Att jag inte
tog med elev nr 3 beror på att den inte var ett av mina ”ansvarsbarn”.
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Bilaga 6.  Läsförståelsetest

Läsförståelsetest med frågor till tidskriften Lyckoslanten nr 1 2007, åk 4
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Bilaga 7.  Makt och förtroende, ett utdrag ur loggboken.

Vår tydlighet gentemot föräldrarna när det gäller hemuppgifter fick följande konsekvens:
En mamma ringde oss i skolan för att få veta om det var läxa i engelska eller inte. Till
onsdagar skulle det ju alltid vara läxa i engelska och nu sa hennes son att det inte var någon
läxa. Mamman hade inte fått veta från skolan om det var annorlunda denna vecka och en
konflikt var i uppseglande där hemma. Hon visste inte vem hon skulle lita på. Att mamman
inte riktigt litade på sin sons utsaga tyder på en misstänksamhet och en vetskap om att
”behovslögner” brukar användas. Det visar också att kontakten direkt mellan förälder och
lärare är viktigare än man kan tro. Därmed är inte sagt att barnet ska misstänkliggöras eller
omyndigförklaras. Vi hade ju bara berättat för eleverna om varför det inte gick att ha läxa
denna vecka och inte tänkt förklara det närmare för föräldrarna. Förmodligen var vi tillbaka i
ett tidigare läge där vi inte krävt samma stöd av föräldrar. Nu hade vi gått in i ett läge där
vuxenrollen tillmäts en större betydelse så det var av största vikt att budskapen från de vuxna
hemma och i skolan samstämde.

Barnet bör få känna den trygghet det kan ge att båda vuxenvärldarna är eniga och till det
krävs ett kontinuerligt utbyte av information. Förtroendet från föräldrarna är högst väsentligt
och kan inte tas för givet. Vad skulle annars ske om en förälder misstänkliggör och
ifrågasätter skolans verksamhet eller lärarnas kompetens inför sina barn? Även när
tveksamhet råder bör viljan att samarbeta stå över personliga preferenser – heder åt mamman!

I detta fall hade ändå barnet rätt och så långt var allt i sin ordning. Det är så man vill att det
ska vara, att alla kan lita på varandra. Nu var vi inte där ännu och vi ville inte riskera att
hamna i det tidigare läget då elevens besked hemma om hemuppgifter inte alltid stämde.
Alltför ofta hade det gått för långt tid innan man upptäckt hur eleverna kunnat manipulera de
vuxna hemma. Barnens vilja att själv styra till det de tycker är bäst, präglas oftast av minsta
motståndets lag. Att undvika ansträngning eller vägra göra sådant som inte är kul kan få
konsekvenser som är mycket svåra att avstyra. Att ta tillbaka den makt man en gång delat ut
är näst intill omöjligt. Att få välja eller välja bort är en utopi. Däremot kanske det ibland går
att få välja mellan två likvärdiga ting, dvs. olika sätt att träna för att nå samma mål. Då pekar
man på en valfrihet som inte innebär ett bekvämt uteslutande.

Det korta samtalet kring den uteblivna läxan satte sina spår. Det visade på att ett ömsesidigt
förtroende om samverkan inte heller ska brytas av skolan. Bara för att initiativet om en högre
grad av samarbete från början kom från oss har vi inte rätt att bryta överenskommelser.
Förtroendet växer med konsekvent handlande för att så småningom tas för givet utan kontroll.
Vi var inte där än på ett tag. Resultatet av samtalet blev att vi faktiskt hann skicka med en
förklarande lapp hem till alla elever.
”Allt frid och fröjd – handla akut och resolut!”


