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1. Abstract  

 

The purpose of this study is to describe and analyze teachers and special needs teachers 

experiences of and perceptions with respect to working with educational assessment in 

elementary school and special needs school based on the following research questions:  

 What experiences do teachers have from performing educational assessments 

according to current guidelines for assessment of elementary school and special needs 

school pupils need of special support? 

 What perceptions do teachers have regarding the educational assessments importance 

for supporting pupils goal completion? 

Based on the purpose and questions a mixed method approach was chosen. Five special needs 

teachers were interviewed by semi structure and a poll was sent out to all teachers in the 

municipality F-9 schools and after that a focus group interview was performed with four 

teachers to get a deeper understanding of the research area of the study. The theoretical 

reference for this study originates from the concept of equivalence. Current regulatory 

documents describe equivalence based on three fundamental aspects: equal access to 

education, equal quality of education and education shall be compensatory. In the study it 

reveals that after Schools Inspectorate review of the municipality the work with routines for 

assessment regarding pupils with special needs have been improved. It also reveals that the 

educational assessment is being performed according to the regulatory documents guidelines. 

However, this study describes a limited experience of assessing special needs pupils need of 

special support based on lack of goal completion. The persons interviewed in the study have 

an expectation that more clear routines will give the pupils better support contribution, but it 

also reveals that they have experience that lack of resources and competence can have a 

crucial role if the school can offer the pupil compensatory support.  

Key words: mapping, participation, integrated pupils, special support, equivalence 



 

 

2. Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera lärares och speciallärares erfarenheter 

av och uppfattningar om att arbeta med pedagogisk utredning i grundskolan samt 

grundsärskolan utifrån följande forskningsfrågor: 

 Vilka erfarenheter har lärare av att genomföra pedagogiska utredningar enligt gällande 

riktlinjer för att utreda grundskolans samt grundsärskolans elevers behov av särskilt 

stöd? 

  Vilka uppfattningar har lärare om den pedagogiska utredningens betydelse för att 

stödja elevers måluppfyllelse? 

Utifrån syfte och frågeställningar valdes en metodtriangulering där fem speciallärare 

intervjuades utifrån semistruktur, enkät skickades ut till alla lärare vid kommunens F-9 skolor 

därefter genomfördes en fokusgruppsintervju med fyra lärare för att få en fördjupad förståelse 

för studiens forskningsområde. Studiens teoretiska referensram utgår från begreppet 

likvärdighet. Gällande styrdokument beskriver likvärdighet utifrån tre grundläggande 

aspekter; lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildning och att utbildningen ska vara 

kompensatorisk. I studien framkommer att efter Skolinspektionens granskning av kommunen 

har arbetet med och rutiner kring att utreda elevers behov av särskilt stöd förbättrats. Det 

framgår också att den pedagogiska utredningen genomförs till stor del enligt styrdokumentens 

riktlinjer. Dock beskrivs i denna studie en begränsad erfarenhet av att utreda 

grundsärskoleelevers behov av särskilt stöd som grundar sig i avsaknad av måluppfyllelse. 

Intervjupersonerna i studien har en förhoppning om att tydligare rutiner kommer att ge 

eleverna bättre stödinsatser men det framkommer också att de har erfarenhet av att bristande 

resurser och kompetens kan spela en avgörande roll för om skolan kan erbjuda eleven 

kompensatoriskt stöd.  

Nyckelord: kartläggning, delaktighet, integrerade elever, särskilt stöd, likvärdighet 
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3. Inledning 

Skollagen beskriver tydligt skolans kompensatoriska uppdrag. Skolan ska ta hänsyn till alla 

elevers olika behov och en strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen. För de elever som riskerar att inte nå de uppsatta målen i 

läroplanerna ska skolan sätta in adekvata stödinsatser (SFS2010:800; prop.2009/10:165). 

Dock beskriver Skolverket att det finns problem i den svenska skolans arbete med att utreda 

elevers behov av särskilt stöd och genomföra åtgärder (Skolverket, 2008, reviderad 2011).  

 

Runström - Nilsson (2015) beskriver att flera undersökningar visar att skolan är ganska bra på 

att upptäcka elevers behov av särskilt stöd men klarar inte av att sätta in adekvata 

stödåtgärder, dokumentera åtgärderna eller följa upp de insatser som satts in. Forskningen 

visar också att de åtgärder som sätts in ofta speglar skolans traditioner kring särskilt stöd och 

där en analys av elevens svårigheter i relation till den omgivande miljön saknas (ibid.). En 

viktig utgångspunkt i skollagen är att elevers behov av särskilt stöd uppkommer i mötet 

mellan elevens förutsättningar och den omgivande miljön. När den analysen uteblir riskerar 

eleven att få fel sorts stöd (Skolverket, 2009; Skolverket, 2008, reviderad 2011). Runström-

Nilsson (2015) för också fram att när stödinsatserna inte fungerar riskerar skolan bli en 

riskfaktor istället för att medverka till elevens positiva utveckling. Därför menar författaren att 

den pedagogiska utredningen är ett viktigt verktyg för skolan att systematisera samt analysera 

elevens skolsituation för att därmed kunna anpassa skolan efter individens behov och 

förutsättningar.  

 

Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring för att förtydliga reglerna om extra 

anpassningar och särskilt stöd som omfattar alla obligatoriska skolformer. Rektor ansvarar 

för att det finns fungerande rutiner för arbetet med särskilt stöd samt att skolans personal 

känner till och följer dessa (Skolverket, 2013; Skolverket 2014b). Utredningar av elevers 

behov av särskilt stöd syftar till att ge skolan tillräckligt med underlag för att förstå varför 

eleven har svårigheter i skolsituationen, där tyngdpunkten ska vara att utforma 

undervisningen samt lärmiljön för att skapa förutsättningar för eleven. I arbetet med 

utredningar har ofta skolans specialpedagogiska kompetens en central roll (Skolverket, 2014a; 

Skolverket 2014b). Vidare framhåller Asp-Onsjö (2008) elevers och vårdnadshavares 

delaktighet i utredningar och vid upprättande av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt 

stöd, där studier visar att delaktighet har stor betydelse för om eleven ska lyckas nå målen.   

   

Skolinspektionen (2016b) fann att flertalet skolor i deras studie hade brister i hur arbetet med 

särskilt stöd bedrivs och därmed svårigheter att utföra sitt kompensatoriska uppdrag. Dessa 

studier riktar sig nästan uteslutande mot grundskolans elever trots att skollagen och de 

allmänna råden gäller för alla obligatoriska skolformer, även för grundsärskolans elever. Hur 

elevers behov av särskilt stöd utreds och genomförs i grundsärskolan beskrivs sparsamt i 

litteraturen. Skolinspektionen (2010) framhåller att bedömning i grundsärskolan är ett 

utvecklingsområde, samtidigt som det inte finns någon nationell statistik om denna målgrupps 

resultat i den svenska skolan. Det betyder att om vi inte vet om våra elever i grundsärskolan 

når kunskapskraven kan vi inte heller veta om de kan vara i behov av särskilt stöd. Kanske är 
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det som Nilholm, Persson, Hjerm och Runesson (2007) för fram att vi i dagligt tal menar att 

alla elever med utvecklingsstörning är i behov av särskilt stöd men skollagen definierar inte 

grundsärskolan som en särskild stödåtgärd.  

 

Vi har som lärare och blivande speciallärare mött vår egen och våra kollegors osäkerhet kring 

hur vi ska utforma och genomföra pedagogiska utredningar för våra grundskoleelever likväl 

som för integrerade grundsärskoleelever. En osäkerhet som kan leda till att elever inte får det 

stöd de har rätt till. Detta bekräftas av Skolinspektionen som i kommunen där denna studie 

har sin utgångspunkt fann stora brister i skolornas arbete med att utreda särskilt stöd. 

Skollagen och styrdokumenten beskriver hur skolan ska genomföra arbetet med att utreda 

elevers behov av särskilt stöd, dock faller det på skolan att omsätta dessa i den pedagogiska 

praktiken. Denna studie ämnar därför närmare undersöka detta problemområde: lärares och 

speciallärares utformande och genomförande av pedagogiska utredningar för att finna 

adekvata stödinsatser för både grundskolan och grundsärskolans elever, i enlighet med vad det 

kompensatoriska uppdraget i skollagen och styrdokumenten föreskriver. Den undersökta 

pedagogiska praktiken är belägen vid skolor i en medelstor kommun i Mellansverige. Studien 

utgår från nedanstående syfte och frågeställningar. 

4. Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera lärares och speciallärares erfarenheter 

av och uppfattningar om att arbeta med pedagogisk utredning i grundskolan samt 

grundsärskolan. 

 

4.1  Frågeställningar 

 Vilka erfarenheter har lärare av att genomföra pedagogiska utredningar enligt gällande 

riktlinjer för att utreda grundskolans samt grundsärskolans elevers behov av särskilt 

stöd?  

 

  Vilka uppfattningar har lärare om den pedagogiska utredningens betydelse för att 

stödja elevers måluppfyllelse?  
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5. Bakgrund  

5.1 En skola för alla 

Under denna rubrik beskrivs hur den svenska skolan har hanterat elever i behov av särskilt 

stöd i ett historiskt perspektiv.  

Tanken om en skola för alla fanns redan på 1840-talet när den svenska folkskolan infördes 

(Alberg, 2015) men redan från början fanns det inskrivet i skolstadgan att differentierad 

undervisning var tillåten (Brodin & Lindstrand, 2010). Trots att en skola för alla har varit en 

ledstjärna i den svenska skolan har vi aldrig haft en skola där alla barn går. Elever har genom 

hela den svenska skolans historia sorterats och kategoriserats. Elever har särskilts från 

normalklassens undervisning utifrån kön, obegåvning eller fattigdom. När intelligenstester 

infördes i början på 1900-talet gav testerna tillsammans med lärarnas bedömning skolan 

möjlighet att genom segregering fortsätta undervisa normalklassen utan att behöva ta hänsyn 

till elever som föll utanför ramarna. Utifrån resultatet på intelligenstesterna sorterades 

eleverna i idiotskolor, sinnesslöskolor, hjälpklasser och B-klasser. De lägst begåvade erbjöds 

ingen undervisning alls och ett viktigt uppdrag för de så kallade skolavdelningarna var att 

bedöma om de sinnesslöa eleverna var bildbara eller obildbara (Hjörne & Säljö, 2013).  

5.1.1 Två skolformer växer fram 

Under 1940-talet växte den politiska debatten för att skapa en skola för alla oavsett social 

klass eller förmåga där demokratitanken om att en variation av människors olikheter ska ses 

som något tillåtet och normalt (Hjörne & Säljö, 2013; Ineland, Molin & Sauer, 2013). 1944 

kom lagen som gav sinnesslöa elever rätten till skolgång, dock gällde den inte alla barn och 

ungdomar med utvecklingsstörning utan bara dem som ansågs vara bildbara (Brodin & 

Lindstrand, 2010). Den första läroplanen för sinnesslöskolor kom 1946 (Berthen, 2007) och 

grundskolan infördes under 50- och 60-talet, med Lgr-62 som första nationella läroplanen. 

Även i den nya grundskolan var det, trots tanken om en gemensam bottenskola för alla, 

självklart att nivågruppera och segregera elever. De olika specialgrupperna utgick från 

behoven hos specifika elever och grupperingarna sågs ur pedagogiskt perspektiv där skolan 

skulle kunna kompensera för elevernas svårigheter (Hjörne & Säljö, 2013). 

1968 trädde en ny lag i kraft, omsorgslagen, som gav alla personer med utvecklingsstörning 

rätt till skolgång och daglig verksamhet. I och med denna lag infördes allmän skolplikt för 

alla barn i Sverige. Barn med grav utvecklingsstörning fick gå i träningsskolor och särskolor 

integrerades i vanliga skolor (Brodin & Lindstrand, 2010; Söder, 2011). Assarson (2007) 

beskriver att lokalintegreringen av funktionshindrade elever som inleddes på 1970-talet 

utökades allteftersom med att det placerades fler och fler enskilda särskoleelever i vanliga 

klasser. Problemet med individintegreringen var att det oftast slutade enbart med en fysisk 

placering av de enskilda eleverna. Det skedde sällan någon förändring i skolans sätt att 

organisera lärandet i samband med integreringen av särskolans elever. Ineland, Molin och 

Sauer (2013) menar att den fysiska integreringen av särskoleklasser i den ordinarie skolmiljön 

på 1970-talet inte med automatik ökade kontakten mellan elever med funktionshinder och 
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elever utan funktionshinder. Strukturella och organisatoriska faktorer hindrade denna typ av 

relationer och kontakter. 

I läroplanen för grundskolan, Lgr-80 beskrivs att alla elever, oavsett förmåga eller kapacitet, 

skulle undervisas tillsammans. Det fanns likväl beskrivna särskilda åtgärder för elever med 

stora intellektuella, fysiska, emotionella eller sociala svårigheter som till exempel särskild 

undervisningsgrupp eller skoldaghem. Det var upp till varje skola att bestämma vilken sorts 

problematik som skulle ligga till grund för de kompensatoriska åtgärderna (Hjörne & Säljö, 

2013). Under 1980-talet flyttades också särskolan från omsorgslagen till att gälla under 

skollagen. Särskolan fick också 1990 en ny läroplan Lsä-90 som betonade kunskapsuppdraget 

framför habiliteringsuppdraget som varit framträdande i den föregående läroplanen, Lsä-73 

(Berthén, 2007). Kommunaliseringen av särskolan skedde i början av 1990-talet där tanken 

var att leva upp till skolparollen en skola för alla. Vid samma tid lanserades begreppet 

inkludering istället för integrering. Inkludering skulle markera ett synsätt där skolan ska 

anpassa sig till eleven och inte tvärt om (Ineland, Molin & Sauer, 2013). 

I slutet av 1990-talet genomförde FUNKIS en utredning om elever med funktionshinder 

(SOU 1998:66). Visionen var en skola där alla elever får en likvärdig utbildning oavsett 

förutsättningar och behov. Enligt FUNKIS ska en skola ha ett varierat arbetssätt och 

individuellt bemötande så att alla elever får de förutsättningar de behöver för att nå skolans 

mål och vara med i gemenskapen samt känna delaktighet. Utgångspunkten ska vara att 

insatser ges så att förändringar och anpassningar av miljön minimerar elevens handikapp 

(Brodin & Lindstrand, 2010; Jakobsson & Nilsson, 2011).  

5.2 Styrdokument  

Under denna rubrik beskrivs styrdokument som rör elever som är i behov av särskilt stöd. 

Skollagen (SFS 2010:800) beskriver att skolans uppgift är att ge alla elever den stimulans och 

den ledning de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Utbildningen ska främja 

elevers utveckling och lärande. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som ska ta hänsyn till 

alla elevers olika behov och en strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Verksamheten ska organiseras på individ- 

grupp- och skolnivå. För de elever som riskerar att inte nå de uppsatta målen ska skolan sätta 

in adekvata stödinsatser. Stödet skall ges i den omfattning som behövs för att eleven ska ha 

möjlighet att nå kunskapskraven. Det särskilda stödet skall i första hand ges inom den 

elevgrupp som eleven tillhör.   

Salamancadeklarationen (Unesco, 2006) innehåller rekommendationer för hur en 

inkluderande utbildning ska utformas för att möta alla elever och i synnerhet de elever som är 

i behov av särskilt stöd. Deklarationen beskriver vikten av att utforma undervisning i en 

integrerad skola och den grundläggande principen för en sådan skola är att alla elever ska 

undervisas tillsammans. Pedagogiken ska utgå ifrån att skillnad mellan människor är normala 

och undervisningen ska anpassas efter elevens behov och inte styras av skolans 

förutsättningar (Unesco, 2006; Brodin & Lindstand, 2010).  
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Enligt Lgr11 och Lgrs 11 (Skolverket, 2011, reviderad 2016; Skolverket, 2011) ska 

undervisningen anpassas till varje elevs behov för att främja fortsatt utveckling och lärande. 

Utbildningen ska var likvärdig oavsett var i landet den anordnas. En likvärdig utbildning 

betyder inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt, hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Eleven ska också ges möjlighet till att vara delaktig 

samt att få uttrycka sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Denna rättighet att 

uttrycka sig beskrivs också i Barnkonventionen, FN-konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning samt Salamancadeklarationen (Unicef, 2009; Ds2008:23; 

Unescorådet, 2006). Enligt skollagen (SFS 2010:800) är skolans uppdrag att så långt som 

möjligt klargöra elevens inställning och ha elevens bästa som utgångspunkt. 

5.3 Riktlinjer för pedagogisk utredning 

Under denna rubrik med tillhörande underrubriker kommer pedagogisk utredning att 

beskrivas som ett verktyg för att utreda elevers behov av särskilt stöd utifrån skollagen och 

styrdokument. 

Behovet av extra anpassningar eller särskilt stöd utgår från bedömningen av hur eleven 

utvecklas mot kunskapsmålen och kunskapskraven. När en elev riskerar att inte nå målen ska 

eleven ges stöd i form av extra anpassningar och visar det sig att anpassningarna inte är 

tillräckliga ska rektor skyndsamt påbörja en pedagogisk utredning. Andra svårigheter i 

skolsituationen kan också föranleda att en elev kan vara i behov av olika stödåtgärder, till 

exempel att eleven har funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller svårigheter i det sociala 

samspelet. Skollagen beskriver att elevers rätt till särskilt stöd omfattas av alla obligatoriska 

skolformer; grundskolan, grundsärskolan, sameskolan samt specialskolan (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2014a). Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd är att extra 

anpassningar ryms inom ramen för den ordinarie undervisningen, särskilt stöd brukar vara 

mer omfattande och pågå under en länge tid. Skollagen har ingen definition av särskilt stöd 

och därmed måste skolan avgöra vad detta innefattar från fall till fall (Skolinspektionen 

2016b; Skolverket 2013; SFS 2010:800).  

Den pedagogiska utredningen består av två delar, en kartläggande del och en pedagogisk 

bedömning. Den första delen kartlägger elevens skolsituation på individ- grupp och skolnivå. 

I den andra delen av utredningen görs en analys samt pedagogisk bedömning utifrån 

underlaget i kartläggningen som ska visa om skolan kan tillgodose elevens behov genom extra 

anpassningar eller om eleven är i behov av särskilt stöd. Om eleven visar sig vara i behov av 

särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utformas. (Skolverket 2014a; Skolverket, 2014b). 

Innehållet i de två delarna, pedagogisk kartläggning och pedagogisk bedömning beskrivs 

närmare i underrubriker senare i denna del.  

Skollagen beskriver att det är huvudmannen som har till uppgift att se till att skolorna har 

förutsättningar att genomföra det kompensatoriska uppdraget och det är rektor som ska 

ansvara för att personalen på skolan känner till rutiner för att utreda särskilt stöd. Detta för att 

eleven snabbt ska kunna få sina behov tillgodosedda (SFS 2010:800; Skolverket, 2014b). 

Rektor, eller den som ansvarar för utredningen ska enligt skollagen alltid samråda med 

elevhälsan (SFS 2010:800). Det är även av vikt att skolorna gör eleven och dess 
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vårdnadshavare delaktig i den pedagogiska utredningsprocessen. För elever med svenska som 

andra språk är det av stor betydelse att involvera språkstödjande resurser (Skolverket, 2014a; 

Skolverket; 2013). 

5.3.1 Riktlinjer för pedagogisk kartläggning  

En pedagogisk kartläggning ska alltid göras då skolan ser att en elev som haft extra 

anpassningar under en tid ändå inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen. 

En väl genomförd kartläggning kan användas som ett förarbete till ett åtgärdsprogram och 

underlag inför en elevvårdskonferens (Runström-Nilsson, 2015). Skolverket (2009) 

framhåller också att en pedagogisk kartläggning möjliggör att den omgivande miljön blir en 

del av beskrivningen av elevens förutsättningar och främjar därmed att det är de pedagogiska 

metoderna som åtgärdas och inte eleven.  

Skolverket (2014a; 2014b) beskriver hur en arbetsgång för pedagogisk utredning kan 

utformas, där utredningen börjar med den pedagogiska kartläggningen av elevens 

skolsituation på individ- grupp- och skolnivå. Underlaget ska ge förutsättningar för att kunna 

göra en pedagogisk bedömning i utredningens andra del och ska innefatta elevens 

förutsättningar i lärmiljön, om skolan kan tillgodose elevens behov genom extra anpassningar 

eller om eleven är i behov av särskilt stöd. Den pedagogiska kartläggningen kan utformas 

enligt följande beskrivning: 

1. Vad beskriver elev och vårdnadshavare - här ges eleven och vårdnadshavaren 

möjlighet till att bli delaktiga i kartläggningsprocessen. När eleven får komma till tals 

i kartläggningen skapar det möjlighet för lärarna får en uppfattning om hur eleven ser 

på sin skolsituation och sitt lärande. Även vårdnadshavarens beskrivning är viktig, den 

bidrar till en helhetsbild av eleven.  

2. Vad kan påverka på skol- och gruppnivå – här ligger fokus på vad som påverkar 

elevens förutsättningar för lärande. Skolnivån kan beskriva hur skolan fördelar sina 

resurser och organiserar sin verksamhet.  På gruppnivå kan det handla om vilka 

pedagogiska metoder som används, hur lärmiljön är organiserad samt hur elevgruppen 

fungerar. 

3. Individnivå – här beskrivs elevens kunskapsutveckling där lärarna kortfattat redogör 

för elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Därefter görs en pedagogisk 

bedömning av elevens behov (Skolverket, 2014a, Skolverket, 2014b).  

5.3.2 Riktlinjer för pedagogisk bedömning   

Den pedagogiska bedömningen följer på den pedagogiska kartläggningen. Kartläggningen 

syftar till att ge lärare och elevhälsoteam tillräckligt med underlag för att göra en analys och 

bedömning av elevens skolsituation. Externa utredningar kan också utgöra en del av det 

samlade underlaget. Om analysen visar att eleven är i behov av särskilt stöd görs en 

bedömning av vilka insatser som behövs samt i vilken omfattning. Därefter tas ett beslut om 

att utarbeta åtgärdsprogram. Den pedagogiska bedömningen kan också visa att eleven inte är i 

behov av särskilt stöd och då ska beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram tas 

(Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b).  
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För att få en helhetsbild vid den pedagogiska bedömningen är det av vikt att all personal som 

deltagit i kartläggningen gör en gemensam analys. Bedömningen ska ha en pedagogisk 

inriktning där tyngdpunkten ska ligga på skolans arbete med att skapa förutsättningar för den 

enskilda eleven i skolmiljön. I analysen har ofta specialläraren eller specialpedagogen i 

elevhälsoteamet en central roll (Skolverket, 2014a; Skolverket, 2013; Skolverket, 2008 

reviderad 2011). 

5.3.3 Riktlinjer för åtgärdsprogram  

Om den pedagogiska utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett 

åtgärdsprogram utarbetas Åtgärdsprogrammet innehåller två delar. Den första delen beskriver 

elevens behov av särskilt stöd och den andra delen anger de åtgärder som skolan behöver 

vidta för att ge eleven det stöd den behöver för att utvecklas mot kunskapsmålen. 

Åtgärdsprogrammet ska fungera som ett stöd för verksamheten i planeringen och 

genomförandet av stödinsatserna runt eleven. Åtgärderna ska vara konkreta och möjliga att 

utvärdera samt ange i vilken omfattning stödet ska ges samt vem som är ansvarig för insatsen. 

Åtgärdsprogram ska utformas skriftligt och undertecknas av rektor eller den som fått i 

uppdrag att fatta beslut om särskilt stöd. Det är möjligt för vårdnadshavare att överklaga ett 

åtgärdsprogram. Det är även möjligt att överklaga om rektor fattar beslut utifrån den 

pedagogiska utredningen, att eleven inte är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2014a).  

5.4 Riktlinjer för delaktighet 

Under denna rubrik beskrivs styrdokument som rör elever och vårdnadshavares rätt till 

delaktighet i skolan. 

I nationella och internationella styrdokument beskrivs barns och elevers rätt till att uttrycka 

sin åsikt i frågor som rör dem samt att de ska ges möjlighet till inflytande över sin utbildning, 

detta gäller även barn med funktionsnedsättningar. (Ds2008:23; Unicef, 2009; Unescorådet, 

2006; SFS 2010:800).   

 

Vårdnadshavare ska enligt skollagen ges möjlighet till inflytande över utbildningen och 

läroplanerna beskriver vikten av att skolan är tydlig med mål, innehåll och arbetsformer för att 

elever och vårdnadshavare ska kunna ha ett reellt inflytande i utbildningen (2010:800; 

Skolverket, 2011, reviderad 2016; Skolverket, 2011). I Skolverkets allmänna råd beskrivs att 

skolan bör ge allmän information till vårdnadshavare om vad extra anpassningar och särskilt 

stöd innebär samt att innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram går att överklaga. Det är också 

viktigt att eleverna får ta del av vad stödinsatser innebär. Det framgår av de allmänna råden att 

när skolan uppmärksammat att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska elev och 

vårdnadshavare informeras om detta. Då ges förutsättningar till samarbete kring utredning och 

upprättande av eventuellt åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a).  

5.5 Integrerade elever  

Under denna rubrik beskrivs integrerade elever som begrepp samt utifrån styrdokument, 

litteratur och i förhållande till den undersökta kommunen.  
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I kommunen där denna studie har sin utgångspunkt går många av de elever, som har rätt till 

att läsa efter grundsärskolan läroplan, som integrerade elever i grundskolan. Det finns ingen 

grundsärskola men två lokalintegrerade grundsärskoleklasser i kommunen. 

 

Enligt skollagen är definitionen av en integrerad elev en elev som får sin utbildning i en annan 

skolform än den de är mottagna i enligt följande: 

  

En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan (integrerad elev), om de 

huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. En elev i 

grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller 

sameskolan. För en elev som på detta sätt får sin utbildning inom en annan skolform gäller de 

bestämmelser som avser den ursprungliga skolformen. Rektorn för den skolenhet där eleven får 

sin undervisning får dock besluta om de undantag från dessa bestämmelser som krävs med 

hänsyn till undervisningens uppläggning. (SFS 2010:800, kapitel 7, 9§). 

  

Diskussionen om begreppet integrering och inkludering har utvecklats och förändrats över tid. 

Skolverket (2014c) beskriver att det inte finns någon entydig innebörd av begreppen 

integrering och inkludering. I Skolverkets stödmaterial om integrerade elever innefattar 

integrering en bred betydelse av att eleven ska känna sig delaktig pedagogiskt, socialt och 

fysiskt i klassens gemenskap. I denna studie kommer integrerad elev utgå från den 

begreppsbeskrivningen samt syfta till elever som på grund av utvecklingsstörning läser enligt 

grundsärskolans läroplan integrerad i en grundskoleklass. Skolverket (2014c) framhåller 

vikten av att skolans organisation systematiskt och kontinuerligt följer upp elevens möjlighet 

att nå så långt som möjligt i förhållande till målen för utbildningen. Alla skolor är också enligt 

skollagen skyldiga att ha undervisande personal med rätt behörighet för den undervisning som 

de bedriver. Dock behöver inte lärare som undervisar integrerade grundsärskoleelever i 

grundskolan ha speciallärarexamen för att vara behörig att undervisa dessa elever, till skillnad 

mot om eleven undervisas i grundsärskolan. Om en integrerad elev behöver särskilt stöd för 

att nå kunskapskraven i grundsärskolans läroplan ska undervisning som avser särskilt stöd 

dock ges av lärare med speciallärarexamen. Det är också av vikt att personalen i skolan har 

kunskap om de bestämmelser som gäller för de aktuella skolformerna.  

   

När det gäller betyg och bedömning skiljer sig skolformerna åt. I grundskolan ska betyg sättas 

i årskurserna 6–9 där betygsstegen är A-F, där F är ett underkänt betyg. I grundsärskolans 

inriktning ämnen ges betyg om vårdnadshavare så begär. Betygsstegen är A-E. Om eleven 

inte når kunskapskraven för E sätts inget betyg. I grundsärskolans inriktning ämnesområden 

ges inga betyg, eleverna får istället omdömen i form av grundläggande- eller fördjupade 

kunskaper utifrån kunskapskraven som är formulerande utifrån kravnivån i årkurs 9. I 

grundsärskolans båda inriktningar ska skriftliga omdömen ges i de årskurser betyg inte finns 

eller inte begärs. Omdömena ska beskriva elevens utveckling i förhållande till kunskapsmålen 

(Skolverket, 2014c; SFS 2010:800).  

  

Skolverkets sammanställning visar att cirka 20 procent av elever som läser ämnen i 

grundsärskolans läroplan är integrerade i grundskolan. Kommuner kan utifrån skollagens 

bestämmelser utforma olika sätt att organisera elevers skolgång. Vissa kommuner integrerar 
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alla grundsärskoleelever, andra har grundsärskolor. I ett undervisningssammanhang med 

integrerade elever existerar två skolformer i samma klassrum. Detta ställer krav på att alla 

elever får den undervisning de har rätt till. Konkret betyder det att lärarna ska utforma 

undervisningen utifrån två läroplaner och bedöma elevernas kunskapsutveckling mot olika 

kunskapskrav. Skolinspektionen publicerade sin första granskning av integrerade elever 2016. 

Den visade att lärares förutsättningar och kunskaper om att undervisa integrerade elever 

behöver utvecklas. För de lärare som inte har undervisat integrerade elever förut är det viktigt 

att de får ett löpande stöd i att planera och undervisa utifrån två läroplaner. Vidare visade 

inspektionen också att en tredjedel av kommunerna i studien inte samlar in och sammanställer 

integrerade elevers kunskapsresultat och/eller måluppfyllelse. Det i sin tur betyder att 

integrerade elevers skolsituation inte innefattas av kommunens systematiska kvalitetsarbete 

och därmed påverkas kommunernas möjlighet till att fatta beslut om resursfördelning samt 

riktade insatser. Bristerna kan medföra att integrerade elever inte får rätt förutsättningar för att 

nå målen för utbildningen (Skolinspektionen, 2016a). 

 

I kommunen där studien har sin utgångspunkt var knappt hälften av alla elever som läser 

enligt grundsärskolans läroplan (båda inriktningarna) integrerade i grundskolan under 

föregående läsår. Det är vanligare med integrerade elever i de lägre åldrarna F-6. Lärares 

erfarenheter av att undervisa integrerade elever skiljer sig åt, en del har aldrig haft 

grundsärskoleelever i undervisning, andra har haft flera (personlig kommunikation med 

representant från kommunens centrala elevhälsa, 18 september 2018).  

5.6. Skolinspektionens granskning 

Under denna rubrik beskrivs ett urval av Skolinspektionens granskning av skolorna i den 

kommun där denna studie har sin utgångspunkt.  

Skolinspektionen ska granska skolor och har ett tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, 

fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. De ska arbeta för att elever ska få bra 

förutsättningar för sitt lärande och sin utveckling samt för förbättrande av kunskapsresultat för 

elever och vuxenstuderande. Skolinspektionens uppdrag är tillsyn och kvalitetsgranskning där 

de ska bland annat   

 Bidra till likvärdighet, ökad måluppfyllelse och kvalitet.  

 Regelbundet granska kvaliteten i och utföra tillsyn över huvudmän och verksamheter. 

 Skyndsamt åtgärda signaler om missförhållanden. 

 Kommunicera resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning. 

(Skolinspektionen, 2015) 

Vid Skolinspektionens senaste besök fick alla granskade skolor utom grundsärskolans F- 6 

anmärkningar på arbetet med särskilt stöd. De förelägganden skolorna fick var att skolorna 

inte utreder elevers behov av särskilt stöd tillräckligt skyndsamt. Följden av detta menar 

Skolinspektionen blir att elevernas förutsättningar att nå målen försämras. Vid en skola 

upprättades systematiskt åtgärdsprogram för samtliga elever (grundsärskoleelever) och de 

pedagogiska utredningarna var överlag allmänt hållna. Det saknades också koppling mellan 
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målen för elevens utbildning och elevens behov av särskilt stöd. Det visade sig också att 

elevhälsoteamet inte var delaktiga i arbetet med åtgärdsprogram för dessa elever. Det beskrivs 

även att det vid någon skola fattas beslut om åtgärdsprogram, eller beslut om anpassad 

skolgång trots att eleverna saknar utredning gällande särskilt stöd. Vid vissa skolor upptäcktes 

att det inte finns fungerande rutiner för att utreda, bedöma behovet, ge stöd samt följa upp och 

utvärdera effekterna av de vidtagna åtgärderna. Skolinspektionen menar att bristande rutiner i 

arbetet med särskilt stöd kan innebära att elevernas stödbehov inte upptäcks i tid samt att det 

sannolikt innebär att inte samtliga elever får det särskilda stödet de har rätt till. Detta leder till 

att eleverna inte ges förutsättningar att nå målen för utbildningen samt i övrigt utvecklas så 

långt som möjligt. Den grundsärskolegrupp som inte fick någon anmärkning på arbetet på 

särskilt stöd fick däremot kritik för brister i det systematiska kvalitetsarbetet då utredningen 

visade att uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat saknas. Skolinspektionen 

påpekar att brister i verksamhetens kvalitetsarbete kan leda till att elever få sämre 

förutsättningar att nå målen om brister inte upptäcks och åtgärdas.  

Förslag på åtgärder som delgavs skolorna var bland annat att rektor skyndsamt ska utreda 

elevers behov av särskilt stöd, rektor ska fatta beslut om att utarbeta eller inte utarbeta 

åtgärdsprogram efter att utredningen av elevers behov av särskilts stöd är genomförd. Rektor 

ska även se till att skolan ger eleven stöd i den omfattning som behövs så att eleven ska ha 

möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnå. Elevernas behov av särskilt stöd ska 

utredas då det visar sig att det stöd som har getts i form av extra anpassningar inte är 

tillräckligt för att eleven ska nå de uppsatta kunskapsmålen. Det ska framgå vilket behov av 

särskilt stöd eleven har och i vilken omfattning. Om det visar sig att det stöd som getts i form 

av extra anpassningar inte är tillräckligt eller om eleven visar andra svårigheter i sin 

skolsituation ska skolan skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd. Skolan ska se till att 

eleven får det stöd den har rätt till enligt utredningen för att eleven ska har möjlighet att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. Skolorna ska se till att det finns tydliga rutiner för 

arbetet med särskilt stöd och att dessa rutiner är implementerade. Det ska på skolorna finnas 

personal med specialpedagogisk kompetens för att skyndsamt utreda elevers behov av särskilt 

stöd samt att lärare anmäler till elevhälsan då en elev inte når kunskapskraven efter de 

anpassningar som gjorts eller då en elev uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

(Skolinspektionen, 2018) 
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6. Tidigare forskning  

Under denna rubrik med tillhörande underrubriker beskrivs pedagogisk utredning, delaktighet, 

Skolinspektionen samt specialpedagogiska perspektiv i förhållande till litteratur och tidigare 

forskning. 

6.1 Pedagogisk utredning  

Runström-Nilsson (2015) för fram vikten av att skolorna har en fungerande arbetsgång samt 

rutiner för att göra pedagogiska utredningar och att alla känner till dessa. I skolor där det är 

otydligt vem som ska göra vad i den pedagogiska utredningen finns det en risk att den inte 

görs alls, och då har skolan brustit i sitt ansvar. Vid skolor där acceptans och respekt för 

olikheter finns samt där det finns tydliga rutiner för elevvårdsarbetet ökar chanserna för att 

elever i behov av särskilt stöd upptäcks tidigt och att de får rätt stöd. Författaren beskriver att 

Skolinspektionen har riktat en generell kritik mot skolan för bristande systematik i insatserna 

kring särskilt stöd. Det saknas ett kontinuerligt arbete där de pedagogiska konsekvenserna av 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd diskuteras. Det brister också i analysen av lärarens 

roll, upplägget av undervisningen och bemötandet av eleven då svårigheter uppstår. Även 

uppföljningen av det särskilda stödet är bristfälligt (ibid). Lindqvist, Nilholm, Almqvist och 

Wetso (2011) studie visar att lärare i skolan i första hand ser orsakerna till särskilt stöd utifrån 

elevens hemförhållande eller som brister hos eleven. Klassrumsfaktorer såsom lärarens 

undervisningsskicklighet eller gruppens sammansättning ses sällan som orsaker till elevens 

behov av särskilt stöd.  

En pedagogisk utredning ska ge en omfattande beskrivning av elevens situation i skolan. Ofta 

är det olika orsaker som påverkar att en elev behöver särskilt stöd och det är av vikt att ha en 

helhetssyn på skolsituationen, annars riskerar eleven att få fel stödåtgärder. För att eleven ska 

få rätt stöd behöver skolans olika verksamheter separeras och uppmärksammas samtidigt. 

Olika aspekter som kan ge eleven problem i skolan kan vara sociokulturella-, samhälls- och 

organisationsaspekter, demokrati- och likvärdighetsaspekter, samt emotionella-, fysiska-, 

kommunikativa- didaktiska-, och kognitiva aspekter (Ahlberg, 2015). Vidare är en viktig 

utgångspunkt i skollagen att behovet av särskilt stöd uppkommer i mötet med omgivningen. 

Skolan använder dock ofta ett arbetssätt som är problematiserade och där frågorna som skolan 

ställer är ensidigt fokuserad på problem som finns runt eleven. Ett sådant ensidigt sätt att 

fokusera på eleven som bärare av problemet innebär att viktiga faktorer i elevens omgivning 

och lärmiljö döljs och undgår förändring. Vilka frågor som ställs i utredningen kommer att 

påverka vad som framkommer om elevens skolsituation och därmed om stödinsatserna blir 

adekvata (Skolverket, 2008, reviderad 2011; Runström-Nilsson, 2015).  

Persson (2013) beskriver att avsaknaden av definition av särskilt stöd i skollagen leder till att 

staten ålägger skolan att ansvara för att ge stöd och hjälp till de elever som behöver det men 

säger ingenting om hur det egentligen ska utformas. Avsaknaden av tydliga definitioner av 

särskilt stöd lyfter Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson (2013) fram som en utmaning då 

bedömningen om vad detta innefattar faller på lärare och rektorer på ett lokalt plan. 
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6.1.1 Pedagogisk kartläggning  

En pedagogisk kartläggning ska alltid föregå utarbetandet av åtgärdsprogram och det är 

viktigt med en grundlig utredning som beskriver elevens problem i undervisningen på grupp- 

organisation- och individnivå, annars riskerar eleven att få fel sorts stödåtgärder (Skolverket, 

2008, reviderad 2011). Runström-Nilsson (2015) för fram att kartläggningen på individnivå 

ska ske sist eftersom det annars finns en risk att de andra nivåerna inte får samma utrymme, 

därmed riskerar problemet att bara läggas på individnivå.  

Runström-Nilsson (2015) visar på att pedagogiska kartläggningar är ett verktyg för skolan att 

arbeta lösningsorienterat där både eleven och skolans styrkor kan lyftas fram. Den 

pedagogiska kartläggningen kan sedan utgöra grunden för ett konstruktivt pedagogiskt arbete 

och för att tillsammans med åtgärdsprogram systematiskt analysera, dokumentera samt följa 

upp arbetet med stödinsatser. Olsson och Olsson (2013) och Runström-Nilsson (2015) 

framhåller vikten av att alla som deltar i den pedagogiska utredningen är överens om varför 

kartläggningen ska genomföras och att utredningen skrivs i syfte att öka förståelsen för 

elevens styrkor.  

6.1.2 Pedagogisk bedömning   

Skolinspektionen (2016b) och Runström- Nilsson (2015) för fram att skolor ofta sätter in 

åtgärder utan att först analysera elevens behov. Brister i analysen kan enligt Skolverket (2008 

reviderad 2011) leda till att de stödinsatser som utformas som särskilt stöd har en 

individinriktad förståelse av elevens svårigheter. Detta kan ses i motsats till när analysen 

riktar sig mot vilka svårigheter som uppstår för eleven i mötet med den omgivande miljön. 

Watkins (2007) beskriver att bedömningar som utgår från ett medicinskt synsätt riskerar att 

öka segregationen när elevens brister står i fokus. När bedömningen har ett pedagogiskt 

förhållningssätt kan ett mer inkluderande synsätt möjliggöras när elevens starka sidor beskrivs 

och bedömningen syftar till att utveckla undervisningen utifrån elevens behov. Enligt Lebeer 

et.al. (2011) är det av vikt att innefatta elevens omgivning i bedömningen för att få veta vad 

som bidrar till elevens lärande och där har eleven, lärare och föräldrar en viktig roll. I 

författarnas studie framkommer att bedömningar som beskriver eleven svårigheter utifrån ett 

kontextuellt sammanhang förekommer allt mer, särskilt i Skandinavien. Dock ses elevers 

lärandesvårigheter fortfarande till största delen som brister hos eleven.  

Samtliga länder som ingår i European Agency for Development in Needs Education med 

representanter från 23 länder beskriver att flerprofessionella team är involverade i utredningar 

som rör stödinsatser. Alla länder är överens om att team med olika professioner kan bidra med 

olika infallsvinklar i utredningar som rör elever i behov av särskilt stöd (Watkins, 2007). 

Dock menar Hjörne och Säljö (2014) att flerprofessionella elevhälsoteam i den svenska 

skolan inte utnyttjar den kapacitet som olika professioner kan bidra med i skolans arbete med 

elever i behov av särskilt stöd. Istället för att dra nytta av varandras olika expertkunskaper och 

hitta alternativa lösningar är elevhälsans arbete ofta rutinmässigt, där personalen har fokus på 

diagnoser samt ser på eleven som bärare av problemet. Skolverket (2008, reviderad 2011) 

framhåller också att de svårigheter som identifieras hos elever i behov av särskilt stöd ofta 

sammanfaller med den kompetens som skolan specialpedagog har.  
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6.1.3 Åtgärdsprogram  

Skolverket (2013) påvisar att hur allsidigt den pedagogiska utredningen har genomförts samt 

hur delaktiga eleven och vårdnadshavare är i utformandet av åtgärdsprogrammen påverkar hur 

väl insatserna faller ut.  

När utredningar blir ensidiga kan åtgärderna i åtgärdsprogrammen i hög utsträckning se 

eleverna som bärare av problemet. Skolan idag har en tendens att gå mot mer segregerande 

former för elever i behov av särskilt stöd, till exempel i form av särskilda 

undervisningsgrupper, trots att Sverige länge har haft en uttalad önskan om en skola för alla. 

När skolan brister i att utforma särskilt stöd utifrån elevens behov kan det påverka elevens 

möjlighet till en god skolgång och framtida livschanser (Runström-Nilsson, 2015; Skolverket, 

2008, reviderad 2011, Skolinspektionen, 2016b).  

6.2 Delaktighet  

Runström-Nilsson (2015) och Asp-Onsjö (2008) framhåller att en viktig förutsättning i arbetet 

med att stödja elever i behov av särskilt stöd är samarbetet mellan hem och skola 

Asp-Onsjö (2006) menar att en förutsättning för att de anpassningar och åtgärder som ska 

utformas efter elevens behov är att eleven själv är delaktig i samtal där stödåtgärder utarbetas. 

Dock ses elevernas möjlighet till att aktivt delta i sådana sammanhang inte som en 

självklarhet i skolan. Författarens studie visar att personalen inte ser elevens delaktighet som 

värdefull när eleven har en utvecklingsstörning eller en mer omfattande problematik. Vidare 

visar studien att elevers och vårdnadshavares delaktighet är svagt utvecklad. I nästan hälften 

av fallen utarbetar skolan åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd på egen hand. 

Goda exempel påvisas också i Asp-Onsjös studie, när utarbetandet av stödåtgärder tar sin 

utgångspunkt i samarbete samt pedagogiska diskussioner mellan elev, vårdnadshavare och 

arbetslag bidrar det till förutsättningar för ett lärande där elevens behov är centralt. Asp-Onsjö 

(2008) framhåller att elever och föräldrars delaktighet och ett gemensamt ansvar påverkar 

elevernas förutsättningar till måluppfyllelse. Om åtgärdsprogram utarbetas utan elever och 

föräldrars medverkan kommer arbetet med stödåtgärder ha en mycket begränsad effekt.   

Även Runström-Nilsson, (2015) och Eriksson-Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) för 

fram att lärare har större möjligheter att skapa goda förutsättningar för eleven samt ge 

relevanta stödinsatser om vårdnadshavare har varit delaktiga genom samtal och i dialog med 

skolan.  

 

Elevers perspektiv är nödvändiga och självklara i arbetet med delaktighet. Genom att samtala 

med eleven kan vi ta del av dennes tankar, erfarenheter och åsikter. Ofta kan eleven också ge 

konkreta förslag på hur lärmiljön kan förbättras. För elever med vissa funktionsnedsättningar 

måste omgivningen vara extra lyhörd och ge förutsättningar för eleven att kunna berätta om 

sina erfarenheter (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Asp-Onsjö (2012) för fram att 

när elevers och vårdnadshavares åsikter inte framkommer begränsas möjligheterna till att se 

problematiken utifrån olika perspektiv. En öppen dialog ger förutsättningar för läraren att 

möta elevens behov och anpassa undervisningen. Författaren menar också att det är av vikt att 

vårdnadshavare tidigt får delta i processen med att utforma stödinsatser. Dock ser författaren 
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risker med att resursstarka vårdnadshavare gynnas i kampen om resurserna. Vårdnadshavare 

som vet hur de ska överklaga beslut kommer kunna kräva mer omfattande stödåtgärder, vilket 

i sin tur kan riskera att andra elever från hemförhållanden med svagare socioekonomisk 

ställning kommer få en mindre del av de sammanlagda resurserna.   

6.3 Skolinspektionen 

Eliasson och Klasson (2009) menar att Skolinspektionens årliga granskning av skolans 

verksamhet har ett tudelat syfte. De ska bedöma hur verksamheten arbetar i riktning mot de 

nationella målen samt kontrollera att de nationella kraven i skolförfattningen följs. De 

kategorier som används i bedömningen är förbättringsområden och kritikområden. 

Förbättring- och kritikområdena i inspektionsrapporterna har delats in i sju huvudområden 1) 

normer och värden, 2) kunskaper, utveckling och lärande, 3) arbetsmiljö och delaktighet, 4) 

pedagogisk verksamhet och undervisning, 5) styrning, ledning och kvalitetsarbete, 6) tillgång 

till utbildning och omsorg samt 7) resurser. Inom pedagogisk verksamhet och undervisning 

synliggörs specialpedagogisk verksamhet, elevers behov av särskilt stöd och måluppfyllelse. 

Förbättringsområdena behöver inte återkopplas till Skolverket, dock ska kommunerna inom 

tre månader visa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra de områden som fått kritik.  

Eliasson och Klasson (2009) beskriver att Skolinspektionens rapporter ska användas som 

underlag för att förbättra den lokala skolverksamheten. Inspektionens uppgift är att mäta och 

granska kvalitén i den svenska skolan. Skolverket definierar kvalitet utifrån hur verksamheten 

uppfyller och svarar mot nationella mål och krav samt strävan mot förbättring. Wallin (2004) 

menar att Skolverkets modell för inspektion arbetar mot sitt syfte, den främjar inte 

utvecklingen av en skola för alla. Han för fram att det kan uppstå problem då resultatet i första 

hand relateras till Skolverkets kriterier istället för till personalens intentioner. Detta kan 

innebära att kritiken inte kommer att kunna användas som stöd för att utveckla skolan. 

Författaren anser också att Skolinspektionen lägger ner för kort tid vid varje skola, det innebär 

att inspektionen bara ger en spontan uppfattning om skolan, bedömningen blir då utifrån 

inspektörens tankar och erfarenheter om skolverksamheten.  

Eliasson och Klasson (2009) beskriver att målet för inspektionen är att rapporten ska 

användas för att utveckla den lokala verksamheten men författarna funderar om det leder till 

det då inspektionsrapporten i hög grad riktar in sig på måluppfyllelse. Forsberg och Wallin 

(2005) påstår att för stort fokus på mål att uppnå istället kan bidra till en marginalisering av 

enskilda elever. De menar att målen blir kriterier och leder till en kriteriestyrd undervisning 

som begränsar lärarnas och skolans handlingsutrymme. Detta målstyrande kan bidra till att 

skolorna organiserar en mer exkluderande verksamhet. Eliasson och Klasson (2009) påpekar 

att det finns pedagogiska vinster med att kartlägga brister i skolan och försöka effektivisera 

verksamheten men de anser att det bör diskuteras om måluppfyllelse ska användas som 

kvalitetsindikator då det ger konsekvenser för den enskilda skolan och eleven. Att definiera 

god och godtagbar kvalitet på en skola grundat på individuella prestationer kan ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv ses som problematiskt.  
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6.4  Specialpedagogiska perspektiv 

Inom forskningen söks förklaringar till vad som kan orsaka skolproblem. Jakobsson och 

Nilsson (2011) menar att specialpedagogik är ett brett kunskapsområde och därför får vi också 

olika svar på frågan om vad specialpedagogik är beroende på vem de tillfrågade är och där 

svaret beror på vilket perspektiv personen i fråga utgår från.  

Nilholm (2005) beskriver att forskning inom specialpedagogik brukar delas upp i två 

grundläggande perspektiv. Det ena har sina rötter inom medicin och psykologi samt utgår från 

ett individualistiskt och traditionellt sätt att se på skolproblem. Det andra perspektivet utgår 

från sociala faktorers påverkan på problem i skolan. Jakobsson och Nilsson (2011) lyfter 

också fram att olika synsätt på specialpedagogik har varit dominerande under olika 

tidsperioder. Fram till 1970-taler var det medicinsk-psykologiska perspektivet dominerande 

och därefter började fokus riktas mot förhållanden i omgivningen som möjliga orsaker till 

problem och svårigheter som uppstår. Dessa två motsatta perspektiv beskrivs som det 

kategoriska och relationella perspektivet. I det kategoriska perspektivet läggs koncentrationen 

på elevens svårigheter eller funktionsnedsättningar. I det relationella perspektivet innefattas 

individen såväl som den omgivande miljön på olika nivåer till exempel på skol-, grupp-, och 

samhällsnivå. I det relationella perspektivet är det också viktigt att undersöka hur 

specialpedagogisk verksamhet påverkar ur ett samhällsperspektiv där normalitet, avvikelse 

och differentiering är centrala begrepp.  

Det relationella och kategoriska perspektivet kan benämnas på olika sätt av olika forskare. 

Nilholm benämner de kategoriska och relationella perspektivet som kompensatoriskt och 

kritiskt perspektiv. I det kompensatoriska perspektivet är diagnoser vanliga och det är 

specialpedagogikens uppgift att kompensera för elevernas brister med olika pedagogiska 

metoder. Eleverna benämns som elever med behov av särskilt stöd.  Det kritiska perspektivet 

uppstod som kritik mot det kompensatoriska sättet att se på individen som bärare av 

problemen. I det kritiska perspektivet är det istället samhällets och skolans oförmåga att 

anpassa undervisningen till alla elevers olika behov och förutsättningar som är i fokus. Elever 

beskrivs som elever i behov av särskilt stöd. Målet i det kritiska perspektivet är att 

specialpedagogik inte ska behövas. Detta ser Nilholm som en utopi och argumenterar för ett 

tredje perspektiv, dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005; Nilholm, 2007; Jakobsson & Nilsson, 

2011). 

Dilemmaperspektivet innebär att det är i skolans arena olika problem blir synliga. Alla har rätt 

till samma utbildning och det är miljön som ska anpassas efter elevens behov. Problem som 

ska lösas har både för- och nackdelar och att det är i dialog med varandra som olika 

handlingsalternativ kan komma fram men att det finns många frågor som inte har en slutgiltig 

lösning. Till exempel uppstår dessa dilemman när alla elever ska nå samma mål men 

samtidigt bemötas efter sina förutsättningar och behov. Nilholm menar att det är viktigt att 

skaffa sig kunskap om hur dessa motsättningar tar sig uttryck för att kunna hitta den lösning 

som passar bäst i en specifik situation. Dilemmaperspektivet är kritisk till diagnoser (Nilholm, 

2007; Jakobsson & Nilsson, 2011). Dock lyfter Ahlberg (2015) fram det problematiska med 

att Nilholm väljer att använda det kompensatoriska perspektivet som ett begrepp, eftersom 
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skollagen anger att skolans hela verksamhet har ett kompensatoriskt uppdrag att erbjuda stöd 

till de elever som inte har samma förutsättningar som andra.  

Ahlberg (2015) menar att det finns fyra olika specialpedagogiska perspektiv där forskare 

söker svar på elevernas skolproblem. I individperspektivet ses eleven som bärare av 

problemet och förklaringar till skolproblemen söks hos eleven. Ahlberg (2001) anser att det 

individinriktade perspektivet har fått stort utrymme i skolans pedagogiska praktik, där 

uppgiften är att kompensera för elevens brister och därigenom skapa möjlighet för eleven att 

uppnå skolans krav. Det specialpedagogiska arbetet i skolan handlar om att det är eleven som 

ska anpassas till skolan och inte tvärt om. Vid organisations- och systemperspektivet söks 

elevens skolproblem i skolans organisation och verksamhet. Problemet anses ligga i det 

pedagogiska, sociologiska och organisationsteoretiska området. I samhälls- och 

strukturperspektivet ligger fokus på samhällets strukturer och maktförhållanden, svaren söks i 

sociologiska förklaringsmodeller som kan ha förankring i fysiologin. Det fjärde och sista 

perspektivet är det relationella perspektivet, då söks skolproblemet i samspelet mellan eleven 

och omgivningen, svaren söks inom det sociologiska, pedagogiska och fysiologiska området. 

De olika perspektiven utesluter inte varandra (Ahlberg, 2015). 

Kommunikativt relationsinriktat perspektiv är utvecklat av Ann Ahlberg och är en form av 

relationellt perspektiv som har anknytning till det sociokulturella perspektivet. I 

kommunikativ relationsinriktat perspektiv riktas forskningen både mot skolans verksamhet 

samt den enskilda elevens lärande och delaktighet. Elevens skolsituation ses i relation till 

skolans hela sammanhang i vilket svårigheter uppkommer. Grundläggande är att lärande i 

skolan uppkommer i mötet mellan eleven och omgivningen (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

6.4.1 Inkludering 

Jakobson och Nilsson (2011) menar att förskjutningen från att se elever som bärare av 

problemen till att se på miljön som möjliga hinder har lett till att specialpedagogiska insatser 

har förändrats från att i första hand handla om individ- och segregerande insatser till mer 

integrerade stödinsatser i den ordinarie undervisningen. Specialpedagogik har under tidiga 

2000-talet handlat om den inkluderande undervisningen i en inkluderande skola. Med det 

menas att förutsättningar för lärande skall skapas för alla elever utan att behöva lämna den 

sociala gemenskapen i klassen.  

Swärd och Florin (2011) beskriver att skillnaden mellan specialpedagogisk verksamhet och 

pedagogik ofta beskrivs med en placering i en liten grupp där det bedrivs samma verksamhet 

som i den ordinarie klassen. Författarna menar att delaktighet är att vara en del av ett 

sammanhang och att få känna samhörighet med andra människor. Människors olikheter ska 

betraktas som tillgång inte som svårigheter och problem. Då eleverna undervisas tillsammans 

med andra resulterar det i positiva effekter för lärandet vilket Vygotskij beskriver som ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande där människor lär av varandra i ett socialt sammanhang 

(Rodina 2007). Även Säljö (2013) betonar vikten av lärande tillsammans med andra, att 

lärandet sker i aktiviteter och genom kommunikation mellan olika individer i samhället. Varje 

lärare bör sträva efter en känsla av sammanhang för varje enskild elev. Swärd och Florin 
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(2011) menar att varje elevs känsla av sammanhang är en förutsättning för att vi ska kunna få 

en skola för alla. 

7. Teoretisk referensram 

I valet av teoretiskt verktyg anpassat för att analysera denna studies data i relation till 

inledningens problematisering, tar studien sin utgångspunkt i begreppet likvärdighet. Von 

Greiff (2009) menar att likvärdighet har varit centralt inom den svenska historien där en ökad 

likvärdighet ofta har varit målet för reformer. Skolverket (2004) beskriver att begreppet har 

förskjutits från att syfta till att ge alla grupper tillgång till och förutsättningar för utbildning, 

såsom införande av enhetsskola, grundskola samt gymnasieskola för alla, till att avse alla 

elevers rätt att få det stöd och de förutsättningar de behöver på individnivå. 

Författarna till denna studie har valt att använda begreppet likvärdighet utifrån 

styrdokumentens beskrivningar av likvärdighet och hur de kan delas upp i tre grundläggande 

aspekter som beskrivs nedan (Skolverket, 2012, Skolverket, 2018, Skollagen 2010:800)  

-Lika tillgång till utbildning. Lika tillgång till utbildning beskriver skollagen enligt följande; 

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och social och ekonomiska förhållanden, ha lika 

tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna 

lag. (SFS 2010:800, kapitel 1, 8§) 

-Lika kvalitet på utbildning. Med lika kvalitet på utbildning avses att; Utbildningen inom 

skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i 

landet den anordnas. (SFS 2010:800, kapitel 1, 9§)  

-Att utbildningen ska vara kompensatorisk. Att utbildningen ska vara kompensatorisk 

innebär; I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen.(SFS 2010:800, kapitel 1, 4§)  

Studiens analys och diskussion kommer i huvudsak att utgå från aspekterna lika kvalitet på 

utbildningen samt att utbildningen ska vara kompensatorisk. Skolverket (2012) framhåller att 

skolan enligt styrdokumenten ska sträva efter att kompensera elever för deras skilda 

förutsättningar. Detta kan innebära svårigheter med att avgöra när skolan har lyckats 

tillräckligt bra med sitt kompensatoriska uppdrag.  

Von Greiff (2009) beskriver att förutsättningar för likvärdighet regleras på olika sätt i 

skollagen, förordningar och genom ekonomisk styrning. Hur styrdokument tolkas och omsätts 

i den pedagogiska praktiken av skolledare och lärare för Lindström och Pennlert (2012) fram i 

sin beskrivning och analys av det läroplansdidaktiska begreppet transformeringsarenan. I 

denna studie utgör transformeringsarenan den undervisningsverksamhet där lärare och 

speciallärare har till uppgift att omsätta riktlinjer för att utreda särskilt stöd för att utföra sitt 

kompensatoriska uppdrag som skollagen föreskriver. Detta begrepp kommer tillsammans med 

begreppet likvärdighet att användas för att analysera resultatet. 
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Studiens analys med utgångspunkt i likvärdighet har även kopplingar till och betydelse för 

författarnas kommande yrkesroll som speciallärare, som handlar om att utveckla färdigheter, 

förmågor och förhållningssätt utifrån examensförordningen (Umeå universitet, Dnr: FS 3.1.5-

159-15). I denna beskrivs bland annat att speciallärare med inriktning utvecklingsstörning 

ska: 

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar 

och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin 

undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen 

- visa insikt av betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och  

yrkesgrupper. 

8. Metod 

I detta avsnitt redovisas val av metod, urval, intervju och enkät, genomförande, 

sammanställande av data samt etiska överväganden. 

8.1 Val av metod 

För att få svar på syfte och frågeställningar valdes en flermetodsforskning så kallad 

triangulering (Bryman, 2011; Forsberg & Wengström, 2015). En annan benämning på denna 

metod är mixed methods approach (Creswell, 2003). Då empirin samlades in via tre olika 

metoder, så kallad metodtriangulering, ökar studiens tillförlitlighet. (Bryman, 2011; Stukát, 

2005). Metodtriangulering kan belysa forskningsområdet på flera olika sätt (Stukát, 2005). De 

olika metoderna kan komplettera varandra. Därav består undersökningen i denna studie av en 

kvantitativ del som utgörs av en elektronisk enkät och en kvalitativ del med 

fokusgruppintervju samt enskilda intervjuer.  

Valet av enkät till kommunens lärare gjordes för att nå en större grupp på kortare tid (Stukát, 

2005) och för att tillgodose respondenternas behov av att kunna besvara enkäten när de själva 

hade tid och möjlighet. Enligt Bryman (2011) har det visat sig att en elektronisk enkät oftare 

fylls i med färre obesvarade frågor än en postenkät. Ejlertsson (2014) och Bryman (2011) 

menar att då enkäten skickas via mail blir svarsfrekvensen ofta låg. Mängden mail i 

människors maillådor gör att enkäten försvinner i den omfattande och ointressanta spam-

mängden. Vid vissa fall kan dock hög svarsfrekvens uppvisas. Det kan bero på att det finns ett 

engagemang för enkäten. Då en elektronisk enkät används krävs ingen manuell inmatning av 

data då det sker automatiskt vilket är tidseffektivt samt att risken för fel under bearbetningen 

minskas (Ejlertsson, 2014; Bryman, 2011). En nackdel med elektronisk enkät är att 

respondenterna inte kan ställa följdfrågor om det är något som är svårförståeligt samt att 

motivationen för att besvara enkäten behöver vara stark då de behöver ha tillgång till dator 

och vara online då enkäten besvaras. Det är även svårt att veta om det är rätt person som svara 

på enkäten (Ejlertsson, 2014; Bryman, 2011). För att minska bortfallet lämnades en 

chokladask vid varje skola som incitament med en påminnelse om att besvara enkäten, detta 

menar Bryman (2011) ökar svarsfrekvensen.  
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Då syftet med studien är att få fram speciallärares och lärares uppfattningar och erfarenheter i 

ett ämne passar det med kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger respondenten 

möjlighet att svara med både bredd och djup och där intervjupersonen också ges tillfälle att 

ställa följdfrågor, vilket inte hade varit möjligt med en enkät (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann 2014; Stukát, 2005). Bryman (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer ger 

detaljerade och fylliga svar. En intervju är styrd men ger också plats för spontanitet. Valet av 

semistrukturerad intervju ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor, ordningsföljden på 

frågorna kan ändras beroende på respondentens svar, detta leder till mer utvecklande och 

fördjupade svar (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann 2014; Stukát, 2005). Därefter gjordes 

valet att tillämpa en fokusgruppintervju med lärare. Vid fokusgruppsintervju bidrar 

deltagarnas diskussioner och uppfattningar till en fördjupad förståelse för forskningsfrågorna. 

Målet med en fokusgruppsintervju är inte att det ska nås samförstånd eller lösningar i de 

frågor som diskuteras utan deltagarnas åsikter och synsätt i frågan ska komma fram (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Bryman 2014). Bryman (2011) beskriver att då det används fokusgrupper 

arbetar forskaren inom ramen för kvalitativ forskning. Det genomfördes även 

semistrukturerade enskilda intervjuer med kommunens speciallärare för att ytterligare belysa 

forskningsfrågorna utifrån teman (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman 2014).  

8.2 Urval  

Studiens syfte och forskningsfrågor styrde urvalet till att gälla lärare och speciallärare vid 

kommunens F-9 skolor. Därför bygger denna studie på empiri insamlad via enkäter till lärare i 

kommunens grundskolor dels genom en fokusgruppsintervju med en grupp grundskollärare 

samt enskilda intervjuer av speciallärare.  

Intervjuer  

Kommunens speciallärare fick studiens syfte presenterat och fick sedan lämna sitt intresse för 

att delta i studien. Därefter gjordes ett målinriktat urval av fem intervjupersoner där 

speciallärarens olika erfarenheter efterfrågades utifrån att de arbetar med elever i olika 

åldersgrupper och skolformer. Detta för att få en bred bild av hur arbetet med pedagogiska 

utredningar utformas i kommunens F-9 skolor. Att använda sig av ett målinriktat urval menar 

Bryman (2011) är att intervjupersonerna har kunskap om det område som studien ska belysa. 

Enkät 

Vid urvalet för enkäten valdes att utföra en totalundersökning vilket innebär att enkäten riktar 

sig till samtliga F- 9 lärare i kommunens kommunala skolor (Bryman, 2011; Stukát, 2005).  

Fokusgruppsintervju 

Urvalet av fokusgruppsintervjun skedde till viss del genom ett målinriktat urval där några av 

lärarna har erfarenhet av integrerade elever samt att de arbetar vid olika skolor. Urvalet 

gjordes även som ett så kallat bekvämlighetsurval där de tillfrågade lärarna var kända för 

intervjupersonen sen tidigare (Bryman, 2011). Lärarna i fokusgruppsintervjun är bekanta med 

varandra sedan tidigare. Detta kan innebära att intervjusituationen känns trygg för deltagarna 

som därmed kan delge intervjupersonen och varandra sina erfarenheter och tankar. Vid en 
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fokusgruppsintervju är målet att föra fram olika personers uppfattningar i en fråga (Kvale & 

Brinkmann 2014).  

8.2.1 Presentation av urvalet 

I presentationen av respondenterna har namnen anonymiserats. Detta för att tillgodose 

konfidentialitetskravet. 

Intervjuer   

Anna är utbildad speciallärare mot svenska, läs & skriv och språk. Hon har arbetat som 

speciallärare i 3 år och arbetar vid en F - 6 skola där det finns en grundsärskolegrupp. Anna 

arbetar främst inom grundskolan men hjälper till med utredningar och upprättande av 

åtgärdsprogram inom grundsärskolan.  

Bea är utbildad speciallärare med inriktning mot svenska, läs & skriv. Hon är inne på sitt 

andra år som speciallärare. Skolan hon arbetar vid är en F – 6 skola men hon har i huvudsak 

ansvar för F - 3. Vid skolan finns för tillfället inga integrerade särskoleelever i F- 3.   

Catrin är utbildad speciallärare mot utvecklingsstörning. Hon har arbetat inom särskolan i 36 

år och som utbildad speciallärare i 22 år. Catrin arbetar i en särskolegrupp med elever från F - 

6.  

Diana har arbetat som speciallärare i 2 år och blev färdig speciallärare 2017. Hon har tidigare 

arbetat i särskolegrupp och har nu integrerade elever på skolan. Skolan Diana arbetar vid är en 

F – 9 skola. 

Elin är utbildad fritidspedagog. Har läst specialpedagogik och läser nu 

speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning. Har arbetat inom särskolan i 

18 år och som speciallärare i 2år. Elin arbetar inom grundsärskola 7–9.  

Enkät  

Enkäten skickades ut till kommunens 9 kommunala F- 6 och F-9 skolor och dess 

undervisande lärare. Det innebar att 254 enkäter skickades ut, 46.1% besvarades. 

Fokusgruppintervju 

Frida har arbetat som grundskollärare i 16 år och är utbildad grundskollärare 1-7 Ma/No. Hon 

arbetar vid en F – 6 skola där det för närvarande inte finns några integrerade elever. 

Gun har arbetat som lärare i 8 år och är utbildad lärare 1-6 Ma/No/Bd/Sv. Hon arbetar vid en 

F - 6 skola. Gun har erfarenhet av integrerade elever. 
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Hanna har arbetat som förskollärare i 39 år och som pedagog i grundskolan i 21år. Hon har 

haft undervisningsansvar i grundskolan de senaste 7 åren. Hanna har erfarenhet av integrerade 

elever. 

Iris är grundskollärare 1-7, Sv/So/Eng/Bd, dramapedagogik. Hon har arbetat som lärare i 21 

år och har erfarenhet av integrerade elever. 

8.3 Konstruktion av intervjuguide 

Till de enskilda intervjuerna och fokusgruppsintervjun konstruerades två intervjuguider 

(bilaga 1 & 2). Intervjuguiden inleds med några bakgrundsfrågor Bryman (2011) menar att 

det ger en förståelse för hur frågorna bevaras för att sedan kunna sätta in dessa i ett 

sammanhang. För att respondenterna ska berätta så mycket som möjligt utan att ledas av 

intervjuaren utformades intervjuguiderna utifrån modellen semistrukturerad intervju (Bryman, 

2011; Kvale & Brinkmann 2014; Stukát, 2005). Frågorna i intervjuguiden är kopplade till 

forskningsfrågorna och kan ge en översikt över teman som intervjun ska beröra. Utifrån de 

huvudfrågor som finns i intervjuguiden kan sedan följdfrågor ställas för att få mer utvecklade 

och fördjupade svar från respondenterna. Följdfrågorna som kan användas är av inledande, 

uppföljande, sonderande och preciserande karaktär (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann 

2014; Stukát, 2005).  

8.4 Konstruktion av enkät 

Enkätens frågor utgick från studiens syfte och frågeställningar (bilaga 3). Enkäten inleddes 

med några bakgrundsfrågor om aktuellt verksamhetsområde. Därefter följde frågor med 

utgångspunkt från frågeställningarna och de teman som studien ska besvara. Frågorna i 

enkäten utgick från en 4 gradig skala av Likertstyp (Ejlertsson, 2014) där svarsalternativen är 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt, även 

svarsalternativet har ingen erfarenhet fanns att välja, detta för att minska bortfallet. Genom att 

använda Likertskalan ges möjlighet att ta del av i vilken utsträckning respondenterna håller 

med om ett påstående. Vid en elektronisk enkät kan det även vara möjligt att lägga in att den 

aktuella frågan måste besvaras innan det är möjligt att gå vidare till nästa (Bryman, 2011). 

Enkäten skickades till 254 lärare vid 9 olika skolor.  

8.5 Pilotstudie 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en provintervju med en speciallärare som inte deltar i 

studien. Provintervjun gjordes för att säkerställa att frågorna fungerar som det är tänkt så att 

undersökningen i sin helhet blir bra. Den ger även intervjuaren en möjlighet att få bli trygg i 

intervjusituationen och att intervjuaren blir förtrogen med de olika frågorna som ingår i 

intervjuguiden samt att det ges en bild av hur lång tid intervjun kommer att ta. Ett annat syfte 

med provintervjun var att se till att den tekniska utrustningen fungerade tillfredställande vilket 

Bryman (2011) och Stukát (2005) anger som en viktig del i förberedelserna inför intervjun. 

Ejersson (2014) beskriver vikten av att testa enkätens frågor på några personer liknande de 

som senare ska besvara enkäten. Detta för att ta reda på om de svarande tolkar frågorna på 

samma sätt som frågekonstruktören. Två lärare som inte deltog i studien fick till uppgift att 

kritiskt granska enkätfrågorna och därefter gjordes mindre justeringar av fråga 15. 
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8.6 Genomförande  

Intervju 

Mail skickades ut till de utvalda speciallärarna som skulle delta i de enskilda intervjuerna. I 

mailet bifogades missivbrevet (bilaga 4) där det informeras om studiens syfte, 

tillvägagångssätt samt de etiska aspekterna, Stukát (2005) menar att det är av vikt att delge 

respondenterna denna information. Respondenterna fick bestämma tid och plats för intervjun. 

Detta för att intervjun skulle ske vid en för denne passande tidpunkt och för att respondenten 

skulle känna sig trygga i situationen (Bryman, 2011). Intervjuerna började med att 

respondenterna fick frågan om de tagit del av missivbrevet samt att deltagandet är frivilligt 

och att de när om helst kan avbryta sitt deltagande. Information om att intervjun kommer att 

spelas in och hur transkriberingen kommer att genomföras gjordes också samt att intervjuerna 

efter genomfört arbete kommer att raderas. Intervjuerna inleddes med några bakgrundsfrågor 

som berörde respondentens yrkesbakgrund och i vilken skolform de arbetar samt erfarenhet 

av integrerade elever. Bryman (2011) menar att bakgrundsfrågor ger en förståelse för hur 

frågorna bevaras för att sedan kunna sätta in dessa i ett sammanhang. Vid olika tillfällen 

användes de följdfrågor som finns i intervjuguiden. Detta för att få mer detaljerade eller 

fördjupade svar från respondenten (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann 2014; Stukát, 2005). 

Intervjuerna avslutades med en fråga om respondenterna hade något mer att delge gällande 

dess erfarenheter och uppfattningar rörande pedagogiska utredningar som inte intervjun 

berört. Detta blev ett bra avslut på intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) anser att 

intervjuaren bör ge respondenten tillfälle till återkoppling och en möjlighet att ta upp frågor 

som uppkommit under intervjun. De fem intervjuerna tog mellan 30 - 45 minuter vardera.  

Enkät 

Då enkäterna skickades ut bifogades ett missivbrev (bilaga 5) där det informerades om 

studiens syfte, tillvägagångssätt samt de etiska aspekterna (Stukát, 2005; Ejlertsson, 

2014).  Ejlertsson (2014) menar att ett informativt följebrev bidrar till ett ökat svarsantal. 

Svarstiden för enkäten var två veckor. Påminnelsemail skickades ut efter en vecka samt dagen 

innan stängning av enkäten. I påminnelsen beskrevs kortfattat enkätens 

innehåll, Bryman (2011) och Stukát, (2005) och Ejlertsson (2014) menar att påminnelser har 

effekt på svarsprocenten.     

Fokusgruppsintervju 

Mail skickades ut till de utvalda lärarna som skulle delta i fokusgruppsintervjun. I mailet 

bifogades missivbrevet (bilaga 6) där det informeras om studiens syfte, tillvägagångssätt samt 

de etiska aspekterna (Stukát, 2005). Intervjun genomfördes vid en av lärarnas skola och vid en 

tidpunkt som passade alla deltagande. Intervjun började med att lärarna fick frågan om de 

tagit del av missivbrevet samt att deltagandet är frivilligt och att de när om helst kan avbryta 

sitt deltagande. Information om att intervjun kommer att spelas in och hur transkriberingen 

kommer att genomföras gjordes också samt att intervjuerna efter genomfört arbete kommer att 

raderas(Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman 2014). För att spara tid hade lärarna mailat svaren 
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på bakgrundsfrågorna. Frågorna som användes var skapade efter de teman som studien 

grundar sig på. Bryman (2011) beskriver att då det används fokusgrupper arbetar forskaren 

inom ramen för kvalitativ forskning. Fokusgruppsintervjun varade i 45 minuter. 

8.7 Sammanställande av data 

8.7.1 Intervjuer  

De inspelade enskilda intervjuerna och fokusgruppsintervjun avlyssnades och transkriberades 

ordagrant med undantag för hummanden, skratt etc. kort efter intervjuerna. Teman skapades 

utifrån forskningsfrågorna. Därefter gjordes en färgkodning i transkriberingen på datorn 

utifrån de valda tematiseringarna. Färgkodningen skrevs sedan ut för att det skulle bli lättare 

att sortera. Kvale och Brinkmann (2014) menar att samtalet struktureras genom utskriften och 

möjliggör att den analytiska processen kan påbörjas. Utifrån tematiseringen av svaren kunde 

analysen och jämförelsen av lärarnas erfarenheter och uppfattningar om pedagogisk utredning 

synliggöras. Svaren omformulerades till skriftspråk och presenterades i resultatdelen under 

forskningsfrågorna.  

8.7.2  Enkät  

Enkätsammanställningen hämtades från Esmaker. Esmaker är ett databearbetningsprogram för 

att analysera och sammanställa enkäter. Sammanställningen redovisas i procent i 

stapeldiagram. Ejlertsson (2014) menar att med ett stapeldiagram förmedlas resultatet snabbt 

och enkelt till läsaren. Enkätfrågorna färgsorterades in i de teman som skapats utifrån 

forskningsfrågorna. Resultatet presenteras i resultatdelen under forskningsfrågorna med text 

samt en del figurer för att tydliggöra resultatet. I bilaga 7 finns sammanställningen från 

enkätsvaren utifrån totalundersökningen, i bilaga 8 beskrivs några utvalda 

enkätsammanställningar från enskilda skolor i kommunen. 

8.8 Analysmodell 

Analysmodellen utgår från studiens teoretiska referensram som tar utgångspunkt i begreppet 

likvärdighet. Likvärdighet beskrivs i styrdokumenten utifrån tre grundläggande aspekter. Lika 

tillgång till utbildning, lika kvalité på utbildning samt att utbildningen ska vara 

kompensatorisk. I analysen kommer de två senare aspekterna användas. Vidare används det 

läroplansdidaktiska begreppet transformeringsarenan för att analysera studiens resultat. 

Begreppen kopplades till frågeställningar som tillämpades som redskap i analysmodellen. 

Begreppen och frågeställningarna har förankring i studiens syfte, inledning, bakgrund samt 

tidigare forskning. 

Likvärdighet 

Hur beskrivs skolans möjligheter att erbjuda elever lika tillgång till en likvärdig utbildning 

utifrån tillgång till resurser och kompetens? 

Vilka förutsättningar behöver skolan ha för att kunna erbjuda en kompensatorisk utbildning? 
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Hur väl anser lärarna att skolan lyckas ge eleverna adekvata stödinsatser som därmed leder till 

en kompensatorisk utbildning? 

Vilken roll spelar delaktighet för skolans kompensatoriska uppdrag? 

Transformeringsarenan 

Hur utreds elevers behov av särskilt stöd enligt styrdokumentens riktlinjer?  

Hur omsätts styrdokument i den pedagogiska praktiken? 

8.9 Etiska överväganden 

Vid insamlandet av data har hänsyn tagits till de etiska övervägande som finns i God 

forskningssed (Vetenskapsrådets, 2017). Hänsyn har tagits till de fyra etiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Information 

om anonymitet och konfidentialitet fick respondenterna både skriftligt via mail och muntligt 

vid intervjun (Stukát, 2005).   

8.9.1 Intervjuer 

Intervjuerna förbereddes ur ett etiskt perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). I missivbreven 

(bilaga 4 & 5) uppfylldes informationskravet där syftet med studien, information om vilka 

som genomför studien samt vid vilken institution utbildningen genomförs finns beskrivet, 

detta skickades ut då tiden för intervjun bokades. I brevet informerades även om 

samtyckeskravet att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet 

tillgodosågs genom att informanterna fick information om att namn på skola och kommun 

skulle utelämnas i sammanställningen samt att fingerade namn skulle användas i 

presentationen av intervjusvaren. Att använda fingerade namn menar Kvale och Brinkmann 

(2014) är att värna om intervjupersonerna. Information gavs även att materialet endast 

kommer att användas till denna studie. Respondenterna informerades även muntligt om 

studiens syfte och dess genomförande samt att deltagandet är frivilligt. Information om att 

samtalet kommer att spelas in och sedan transkriberas gavs i missivbrevet samt muntligt vid 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014; Stukát, 2005).  

8.9.2 Enkät  

Enkäten skickades ut via mail, bifogat fanns ett missivbrev (bilaga 6). Där informerades 

respondenterna om undersökningens syfte, respondenternas anonymitet och frivilliga 

deltagande samt telefonnummer vid eventuella frågor, enligt gällande etiska principer 

(Ejlertsson, 2014; Vetenskapsrådet, 2017; Stukát, 2005). 

9. Studiens trovärdighet 

Reliabilitet och validitet står för studiens pålitlighet och trovärdighet. Reliabilitet handlar om 

resultatet blir det samma vid en annan tidpunkt och av andra forskare, vid hög reliabilitet 

finns det bara ett litet slumpmässigt fel. Med validitet menas om frågan mäter det den ämnar 

mäta (Kvale & Brinkman, 2014; Stukát, 2005; Ejlertsson, 2014; Bryman, 2011).  
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För att stärka trovärdigheten i studien har triangulering använts som metod där både 

kvantitativ och kvalitativ forskning ingår. Fokusgruppsintervju genomfördes med några lärare 

för att utveckla och stärka enkätfrågornas resultat (Bryman, 2011; Forsberg & Wengström, 

2015). Frågorna bör vara väl genomtänkta så att de verkligen mäter det de ska. Därför 

genomfördes även en pilotstudie (Bryman, 2011; Stukát, 2005; Ejlertsson, 2014).  För att öka 

trovärdigheten användes i enkätstudien ett standardiserat frågeformulär med tydliga 

instruktioner hur den skulle fyllas i (Forsberg & Wengström, 2015). Intervjuerna var 

semistrukturerade med en intervjuguide som utgick från forskningsfrågorna, det gavs då 

möjlighet till att ställa följdfrågor för att få djupare svar. De genomfördes vid en tidpunkt som 

passade respondenterna samt på en plats där de kände sig trygga. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan ordagrant. Därefter sorterades intervjusvaren in i teman som skapats 

utifrån forskningsfrågorna (Kvale & Brinkman, 2014; Stukát, 2005; Bryman, 2011).  

Då denna studie endast omfattar fem intervjuer kan den inte anses vara generaliserbar. För att 

stärka studiens tillförlitlighet skulle alla speciallärare i kommunen ha intervjuats (Kvale & 

Brinkman, 2014). Vår population för enkäten innebär en totalundersökning men kan endast 

generaliseras utifrån den undersökta kommunen (Bryman, 2011; Ejlertsson, 2014). 

 

10. Resultat 

Under denna rubrik presenteras resultatet av intervjuer med speciallärare, 

enkätsammanställning och fokusgruppintervju av lärare. Forskningsfrågorna används som 

huvudrubriker. Resultatet har kategoriserats efter ett antal teman som framträtt. Under den 

första forskningsfrågan är kategorierna kopplade till de riktlinjer som finns beskrivna i 

litteraturen för pedagogiska utredningar (se bakgrund och tidigare forskning). Under andra 

forskningsfrågan presenteras lärares uppfattningar om pedagogiska utredningar utifrån 

kategorierna adekvata stödinsatser och ökad måluppfyllelse. Dessa teman används som 

underrubriker i resultatet med förankring i begreppen likvärdighet och transformeringsarenan 

utifrån studiens teoretiska referensram. Transformeringsarenan likställs med de styrdokument 

och riktlinjer som ska omsättas i den pedagogiska praktiken. Varje forskningsfråga avslutas 

med en sammanfattning av resultaten.  

10.1 Vilka erfarenheter har lärare av att genomföra pedagogiska 

utredningar enligt gällande riktlinjer för att utreda grundskolans samt 

grundsärskolans elevers behov av särskilt stöd.  

10.1.1 Tydligare rutiner för pedagogiska utredningar implementeras  

Under denna rubrik beskrivs lärares erfarenheter av skolans rutiner för pedagogiska 

utredningar och hur de omsätts i den pedagogiska praktiken. 

Intervjuer 

I resultatet framkommer att speciallärarna har liknande erfarenheter av hur skolans rutiner 

utformas för att utreda elevers behov av särskilt stöd. Skolans speciallärare har tillsammans 

med elevhälsoteamet en central roll och där rektor har det yttersta ansvaret. Oftast delegerar 
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rektor den pedagogiska utredningen till specialläraren. Flera av speciallärarna beskriver att 

efter Skolinspektionens granskning har skolorna prioriterat upprättandet av tydliga rutiner för 

pedagogiska utredningar.  Anna anger att hon som relativt ny på sin skola försöker skapa 

tydliga rutiner för pedagogiska utredningar. Hon menar att utan tydliga rutiner är det stor risk 

att de utreder elevers behov av särskilt stöd godtyckligt.  

Faran är ju att när jag kom hit kom lärarna och knackade på dörren och ville ha en utredning /.../ 

Det tror jag man ska akta sig för därför då blir det godtyckligt och då handlar det mycket om de 

lärarna som tar sig tid för att knacka på dörren (Anna).  

Enligt speciallärarna ligger bland annat bristande måluppfyllelse, koncentrationssvårigheter, 

aggressionsutbrott och autistiska drag till grund för pedagogisk utredning för elever i 

grundskolan. Samtliga speciallärare för fram att de har begränsad erfarenhet av att genomföra 

pedagogiska utredningar för elever som läser enligt grundsärskolans läroplan. Vad som ligger 

till grund för pedagogiska utredningar för grundsärskoleelever beskriver speciallärarna med 

tveksamhet och med till viss del skilda förklaringar. Bea har som tidigare undervisande lärare 

erfarenhet av integrerade elever och menar att elever inom grundsärskolan inte utreds utifrån 

samma grunder som grundskoleeleverna. Hon har aldrig varit delaktig i en pedagogisk 

utredning för integrerade elever som har sin utgångspunkt i måluppfyllelse, det handlar istället 

ofta om frånvaro. Diana anger att det borde vara samma grunder för grundsärskoleelever som 

för grundskolans elever men menar att det genomförs få pedagogiska utredningar på elever i 

grundsärskolan. Detta tror hon kan bero på att målen i grundsärskolan är mer anpassade och 

därför når den målgruppen kunskapskraven i större utsträckning, därmed behövs ingen 

pedagogisk utredning. Catrin har en motsatt uppfattning angående grundsärskolans läroplan, 

hon menar att kraven för de elever som läser efter grundsärskolans läroplan ämnesområden 

har ökat. Vidare menar Catrin att dessa elever alltid är i behov av särskilt stöd oavsett 

måluppfyllelse. “Men annars så ligger det ju i sakens natur, när man har barn med 

utvecklingsstörning och autism, att de är ju i behov av särskilt stöd” (Catrin). 

Arbetet med att kartlägga och dokumentera elevers behov av särskilt stöd har till största delen 

legat på specialläraren. Dock framhåller speciallärarna att det behövs en förändrad rutin för att 

göra lärarna mer delaktiga i arbetet med att kartlägga elevers behov samt att lärarna behöver 

delta i större grad i bedömningen. Speciallärarna menar att det är lärarna som har störst 

kännedom om eleven och bör därför kartlägga skolsituationen. För att få en helhetsbild av 

eleven är det viktigt att involvera samtliga undervisande lärare, fritids och vårdnadshavare i 

den pedagogiska utredningen. Arbetet med att utveckla rutiner för att lärare ska kunna 

kartlägga sina elevers behov av särskilt stöd utifrån de standardiserade frågeställningarna 

(bilaga 9) är påbörjad vid samtliga skolor. 

Enkät 

Enkätresultatet visar att 61.5 % av de undervisande lärare som deltagit i enkäten har 

erfarenhet av att undervisa integrerade grundsärskoleelever (bilaga 7, enkätfråga 3).  

Enkätresultatet påvisar att majoriteten av lärarna uppfattar att skolan följer riktlinjerna att det 

finns väl kända rutiner för att utreda elevers behov av särskilt stöd. 63.3% av lärarna anger att 
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de instämmer helt eller instämmer till stor del (figur 1) att skolan har dessa rutiner. Vid de 

skolor som inte granskats av Skolinspektionen kände lärarna inte till rutiner för att utreda 

elevers behov av särskilt stöd i lika stor utsträckning (bilaga 8, enkätfråga 4).   

 

Figur 1: Enkätfråga 4: På vår skola finns det väl kända rutiner för att utreda elevers behov av särskilt stöd. 

Enligt riktlinjerna att rektor skyndsamt ska utreda elevers behov av särskilt stöd framgår att 

53 % av lärarna instämmer helt eller instämmer till stor del att rektorerna följer denna riktlinje 

och 29.9% instämmer till viss del (bilaga7, enkätfråga 5). En skola avviker till stor del från de 

övriga då de anser till 100 % att rektor helt eller till stor del skyndsamt utreder behov av 

särskilt stöd (bilaga 8, enkätfråga 5). 

Enligt riktlinjerna att elevers behov av särskilt stöd ska utredas om elever saknar 

måluppfyllelse trots extra anpassningar beskriver resultatet att en majoritet av lärarna anser att 

det genomförs pedagogiska utredningar för grundskoleelever som saknar måluppfyllelse 

(figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Enkätfråga 13: På vår skola gör vi 

pedagogiska utredningar för grundskolelever som 

saknar måluppfyllelse trots extra anpassningar.  

 

Figur 3: Enkätfråga 14: På vår skola gör vi 

pedagogiska utredningar för 

grundsärskoleelever som saknar måluppfyllelse 

trots extra anpassningar.  
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Enkätsvaren visar att då det genomförs pedagogiska utredningar för elever i grundsärskolan 

som saknar måluppfyllelse trots extra anpassningar anser 57.3% av lärarna att de inte har 

någon erfarenhet av det (figur 3). Motsvarande siffra för grundskoleelever 12 % (figur 2). 

Endast 6,8 % instämmer helt i att pedagogiska utredningar genomförs då en elev i 

grundsärskolan saknar måluppfyllelse trots extra anpassningar (figur 3). Motsvarande siffra 

för grundskoleelever är 25.6 % (figur2).  

Gällande rutinen att elever ska utredas för särskilt stöd om de saknar måluppfyllelse 

framkommer i en enkätkommentar att lärarna fått instruktioner om att elever i grundsärskolan 

inte kan få underkänt. Enkätkommentaren beskriver att det har lett till att grundsärskoleelever 

får ett godkänt betyg trots att de inte uppnått måluppfyllelse. 

De instruktioner vi fått är att grundsärskoleelever inte kan bli underkända, därför blir det väldigt 

underligt när betyg ska sättas. Även om vi lärare vet att det saknas underlag för att bedöma 

eleven eller den inte alls deltagit så måste vi sätta E trots att eleven egentligen inte uppnått några 

kunskaper (enkätkommentar). 

Enligt styrdokumenten ska grundsärskoleelever inte få något betyg om de inte når 

kunskapskravet för E. 

Fokusgruppsintervju 

Vid intervjun beskriver alla lärare att de känner till eller börjar känna till rutinerna för att 

utreda elevers behov av särskilt stöd och att det vid samtliga skolor arbetas med att fastställa 

rutinerna. Efter Skolinspektionens besök kom det en tydligare mall för pedagogisk utredning 

som utarbetats av kommunen, den mallen används av samtliga lärare (bilaga 9). Detta arbete 

beskrivs i fokusgruppen att rutinerna nu är mer implementerade i verksamheten.  

Resultatet visar att lärarna har skilda erfarenheter när det gäller hur länge elevhälsoteamet 

anser att lärarna ska fortsätta med extra anpassningar innan eleven utreds för särskilt stöd. 

Hanna, Iris och Gun menar att elevhälsoteamet ofta anser att lärarna ska fortsätta med extra 

anpassningar eller att arbetet med att genomföra utredningen faller på läraren. Frida anser att 

sedan speciallärare anställdes på skolan har rutinerna förbättrats och hon upplever att hon får 

mer stöd av specialläraren i pedagogiska utredningar och insatser.  

Lärarna menar att det genomförs utredningar för grundskoleelever då elevens måluppfyllelse 

brister. Tre av fyra lärare i intervjun har erfarenhet av att undervisa integrerade elever men 

ingen av dem har genomfört en pedagogisk utredning för en grundsärskoleelev som saknar 

måluppfyllelse. Dock framför samtliga att bristande måluppfyllelse borde ligga till grund för 

pedagogisk utredning även för grundsärskoleelever. Vidare resonerar lärarna kring att det kan 

behövas pedagogiska utredningar för elever i grundskolan och grundsärskolan som även 

gäller andra bakgrundsfaktorer än avsaknad av måluppfyllelse.  

10.1.2 Kartläggning och bedömning för att synliggöra elevens behov 

Under denna rubrik beskrivs lärares erfarenheter av skolans arbete med att omsätta gällande 

riktlinjer för att kartlägga och bedöma elevens behov av särskilt stöd i den pedagogiska 

praktiken. 
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Intervjuer  

Gällande riktlinjer att elevens behov ska kartläggas på organisation-, grupp och individnivå 

beskriver speciallärarna att de utgår från kommunens standardiserade frågor (bilaga 9) för 

pedagogiska utredningar.   

På organisationsnivå beskriver speciallärarna att de kartlägger resursfördelning, arbetslag, 

klassindelningar, utemiljö, och lokaler.  

På gruppnivå kartlägger speciallärarna bland annat gruppens sammansättning, storlek, 

dynamik, undervisning, lektionsupplägg och pedagogiska metoder. Det förekommer att 

speciallärarna gör observationer för att synliggöra klassrumssituationen. Speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning är också undervisande lärare i grundsärskoleklass och ser 

därmed gruppen i det dagliga arbetet i klassen.  

På individnivå beskrivs elevens måluppfyllelse. Det kan också handla om sociala färdigheter 

eller koncentrationssvårigheter. På individnivå beskrivs vidare extra anpassningar samt 

eventuella diagnosmaterial och bedömningsstöd som bifogas till kartläggningen 

Enligt gällande riktlinjer för analys och bedömning av elevers behov av särskilt stöd menar 

majoriteten av speciallärarna att de har en viktig roll i den delen av arbetet. Dock beskriver de 

skilda erfarenheter av vem som deltar i analysarbetet. Bea menar att hon aldrig gör en analys 

utan klassläraren medan Anna och Diana har erfarenhet av att den ibland görs helt ensam av 

specialläraren. Diana framhåller också att hon önskar att elevhälsoteamet ska ha en större del 

av den pedagogiska bedömningen, att fler professioners kompetenser kan bidra till en 

tydligare bild av elevens behov. “Man kanske ser saker som man som pedagog inte ser, man 

kanske ser något annat som psykolog. Ett annat mönster” (Diana). 

Samtliga speciallärare menar att den pedagogiska utredningen hjälper skolan att få en 

helhetsbild av eleven på organisation-, grupp- och individnivå. Vidare framkommer i 

intervjuerna att kartläggningsfrågorna lyfter fram skolmiljön i relation till eleven. Dock har de 

skilda uppfattningar om den pedagogiska kartläggningens tyngdpunkt. Tre av speciallärarna 

menar att alla nivåer är beroende av varandra och därför går det inte att säga att en del av 

kartläggningen väger tyngre.  

Hela individens vardag hör ihop med organisation, grupp och individ. Vilken grupp man är i, om 

man sitter med 26 klasskamrater i ett klassrum med en massa saker på väggarna och så har 

eleven perceptionsstörningar på olika sätt, det är klart att det påverkar skolgången (Catrin). 

Diana och Anna anser däremot att kartläggningsfrågorna synliggör elevens behov på alla 

nivåer men att skolan fortfarande ofta hamnar på individnivå. Diana menar att det inte handlar 

om att söka brister hos individen men att det trots försöken att göra förändringar i 

undervisningen på gruppnivå ofta slutar med åtgärder som i första hand riktar sig mot den 

enskilda eleven. Anna för istället fram att anledningen till att tyngdpunkten hamnar på 

individnivå handlar om skolans starka traditioner att hitta brister hos den enskilda eleven.  
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Det individuella har en så stark tradition bland oss lärare, att man hittar bekymret hos den 

enskilda eleven och det är svårt att lära en gammal hund att sitta, därför är den där checklistan så 

viktig (Anna). 

En majoritet av speciallärarna lyfter också fram vikten av att samtala och diskutera med 

varandra för att utforma en lärmiljö och stödinsatser som gagnar eleven. Där speciallärarna 

menar att karläggningsfrågorna medvetandegör skolans personal om lärmiljöns betydelse för 

eleven när styrkor och svagheter framkommer. “Fördelen med pedagogiska utredningar är att 

den synliggör möjligheter och hinder. Den öppnar upp för samverkan, nya ögon och 

perspektiv” (Elin). Diana anser också att det är betydligt vanligare idag att lärare ber om hjälp 

att kartlägga och analysera lärmiljö. De frågar om hon kan komma och observera i 

klassrummet för att försöka utröna vilka förutsättningar som behövs för ett förbättra 

förutsättningarna för elevernas lärande samt bemötande av elever som befinner sig i sociala 

svårigheter.  

Det blir mer och mer tycker jag. Lärarna frågar själva efter det. Kom in och titta på hur jag 

jobbar. Se hur jag gör och om jag kan ändra på något (Diana). 

Diana beskriver att det är viktigt att pedagogiska utredningar har ett tydligt formulerat syfte 

och att de inte får bli något de genomför enbart för att tillfredsställa Skolinspektionens krav. 

Hon menar att det blir en omöjlighet att genomföra grundliga pedagogiska utredningar på alla 

elever som inte når målen, det har verksamheten inte resurser till.  

Det har varit så mycket kring kartläggningar i och med Skolinspektionen och lite inflation i det 

på något vis. Om man inte når målen i två terminer i rad ska det göras en kartläggning, så fort 

man misstänker minsta lilla ska man göra en kartläggning men man måste ju också fundera på 

vilken kartläggning ska vi göra? (Diana) 

Enkät 

Enkätsvaren påvisar skillnader i hur vanligt förekommande det är att pedagogiska 

kartläggningar sker enligt riktlinjerna på organisations-, grupp-, och individnivå. En majoritet 

anser att de instämmer helt eller till stor del i att kartläggning sker på alla nivåer. Dock visar 

lärarnas svar på att kartläggningar sker i högre grad på individnivå. Cirka 56 % (figur 4 och 5) 

instämmer helt eller till stor del att kartläggningen sker på organisationsnivå samt gruppnivå 

och där motsvarande siffra för individnivå är 74,4 % (figur 6). 

 

 

Figur 4: Enkätfråga 6: På vår skola 

gör vi pedagogiska utredningar 

utifrån organisationsnivå (t.ex. 

fördelning av resurser, 

organisation av verksamheten) 

 

Figur 5: Enkätfråga 7: På vår skola 

gör vi pedagogiska utredningar 

utifrån gruppnivå (t.ex. pedagogiska 

metoder, lärmiljön, elevgruppen) 

 

Figur 6: Enkätfråga 8: På vår skola gör 

vi pedagogiska utredningar utifrån 

individnivå (t.ex. elevens 

kunskapsutveckling i förhållande till 

kunskapskraven) 
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I resultatet framkommer att kartläggningen synliggör elevens behov i förhållande till den 

omgivande miljön. Samtliga lärare som har erfarenhet av pedagogiska utredningar anser att 

tyngdpunkten i dessa handlar om vilka förändringar de kan göra för eleven i lärmiljön. 67,5 % 

instämmer helt eller till stor del i att förändringar i elevens skolsituation är tongivande i 

pedagogiska utredningar och drygt 22 % instämmer till viss del (bilaga 7, enkätfråga 15).    

Fokusgruppsintervju 

Samtliga lärarna beskriver att de använder kommunens standardiserade frågor för 

pedagogiska utredningar (bilaga 9) när de genomför kartläggningar på organisation-, grupp- 

och individnivå. Flera av lärarna menar att tyngdpunkten i kartläggningen ligger på 

individnivå. Orsaken till detta diskuteras i gruppen och lärarna har till viss del olika 

erfarenheter. Gun menar att extra anpassningar till stor del utformas på organisation- och 

gruppnivå och därmed blir det naturligt att när de extra anpassningarna inte visar sig vara 

tillräckliga blir fokus i den pedagogiska utredningen på individen. Två av lärarna för fram att 

individperspektivet blir framträdande på grund av att det är lättare för läraren att upptäcka och 

beskriva eleven ur det perspektivet men anser samtidigt att de andra delarna i kartläggningen 

borde vara lika viktiga.  

/…/ egentligen borde de vara lika viktade för alla bitarna hör ju ihop, men det är ju hos individen 

du märker det först, det är ju det man upplever hela tiden. Det är svårare att titta på sig själv 

(Iris). 

I resultatet framkommer att lärarna efterfrågar specialpedagogiskt stöd för att synliggöra 

elevens behov utifrån den omgivande miljön. Flera av lärarna menar att de borde vara enklare 

att genomföra förändringar på organisation-, och gruppnivå än på individnivå, men då måste 

de få möjlighet att se på sig själva utifrån, där specialläraren kan vara behjälplig. “Ja ska man 

se det så är det viktigt att det kommer någon utifrån och ser det och kan diskutera det med” 

(Hanna).  

När det kommer till analys och bedömning av den pedagogiska kartläggningen anger samtliga 

lärare, förutom Iris, att klasslärare enligt gällande riktlinjer tillsammans med specialläraren 

gör en analys och bedömning utifrån kartläggningen. Iris beskriver att hon lämnar ifrån sig 

kartläggningen till rektor och att skolan saknar speciallärare. De lärare som deltar i analysen 

framhåller att den kan påvisa vilka förutsättningar eleven behöver i lärmiljön för att utvecklas 

mot målen. Iris som inte deltar i analys och bedömning för fram att det påverkar hennes 

möjligheter att utforma adekvata stödinsatser för eleven.  

10.1.3 Vikten av att möjliggöra delaktighet  

Under denna rubrik beskrivs lärares erfarenheter av hur skolan omsätter gällande riktlinjer i 

den pedagogiska praktiken för att möjliggöra elever och vårdnadshavares delaktighet i 

pedagogiska utredningar. 

Intervjuer 

Gällande riktlinjerna att elever och vårdnadshavare ska vara delaktiga i arbetet med 

pedagogiska utredningar beskriver samtliga speciallärare att detta genomförs. Elever görs 
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delaktiga främst genom att speciallärare eller klassläraren intervjuar eleven ofta utifrån 

kommunens standardiserade frågor (bilaga 9) som ska ge eleven möjlighet att beskriva sin 

skolsituation. Några av speciallärarna för fram att de använder kompletterande material för att 

tydliggöra elevens bild av skolan. Diana beskriver att hon använder samma material för både 

grundskolans elever och integrerade elever. Speciallärarna som arbetar i grundsärskoleklass 

framhåller vikten av att visualisera och använda ett tillgängligt språk för att eleven ska ges 

möjlighet till delaktighet. “Det är jätteviktigt att de får vara delaktiga, man får deras 

upplevelser av vad som går bra och vad som inte går så bra” (Catrin). Anna menar att hon 

nyligen har kommit i kontakt med hur skolans grundsärskoleelever ska ges möjlighet till 

delaktighet i pedagogiska utredningar. Tidigare har det varit lärarna i grundsärskolegruppen 

som själva genomfört utredningar, men Skolinspektionen påpekade att elevhälsoteamet på 

skolan sällan är inkopplade på grundsärskolans elever, till skillnad mot hur de arbetar mot 

grundskolans elever. Detta resulterade i att Anna nu deltar i utredningar som rör elever i 

grundsärskolan.  

På olika sätt beskriver tre av speciallärarna riskerna med pedagogiska utredningar i 

förhållande till elevers delaktighet. Bea menar att det kan vara svårt för yngre elever på 

lågstadiet att reflektera över sin skolsituation samt hur frågorna kan upplevas av eleven.  

Jag kan bli lite fundersam när jag är med på samtal och vi pratar tillsammans med lärare och 

elev. Att man kanske pratar över huvudet på eleven /…/ och det känns inte bra (Bea). 

Elin för fram att för grundsärskolans elever kan det vara nödvändigt att lärare tolkar vad 

eleven försöker förmedla. Det betyder att skolans personal behöver förhålla sig kritisk till vad 

som kan påverka hur de själva tolkar elevens svar utifrån sina egna erfarenheter och 

människosyn. Hon beskriver därför vikten av att arbetslaget arbetar tillsammans i 

kartläggningen. Anna menar att vid oförsiktighet och där elever inte känner sig delaktiga i den 

pedagogiska utredningen kan det leda till att eleven känner sig utsatt. 

Men går det riktigt illa har man inte ens frågat eleven och gjort henne delaktig utan de får bara 

känslan av att det förekommer något runt dem, alla vuxna pratar om mig men jag vet inte varför 

och det blir inget bra av det. Det är stämpling liksom (Anna). 

Alla speciallärare anser att vårdnadshavare är delaktiga i den pedagogiska utredningen och att 

deras medverkan har stor betydelse för kartläggningen. Elin menar att föräldrar har olika 

förutsättningar till att bidra och delta i den pedagogiska utredningen utifrån deras tidigare 

erfarenheter och bakgrund.  

Vilka möjligheter och förmågor man har att gå in i vår ganska komplexa organisation och 

verksamhet som skolan ändå är, vi är ju en myndighet, det kanske inte är alla som är så bekväm i 

det (Elin). 

Enkät 

Enkätsvaren påvisar att elever och vårdnadshavare enligt gällande riktlinjer är delaktiga i 

pedagogiska utredningar, däremot skiljer sig det åt i vilken utsträckning. Vårdnadshavare 

anses vara delaktiga i större grad än eleverna. 41,8 % (figur 7) anser att eleverna är helt eller 

till stor del delaktiga i utredningen och motsvarande siffra för vårdnadshavare är 57,2% (figur 
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8). Vidare menar cirka en tredjedel av lärarna att vårdnadshavare bara till viss del är delaktiga 

och för eleverna är motsvarande siffra något högre. Ett fåtal anger också att elever och 

vårdnadshavare inte alls är delaktiga i pedagogiska utredningar (figur 7,8). 

 

 

 

Fokusgruppsintervju  

Samtliga lärarna beskriver i samtalet att både elever och vårdnadshavare är delaktiga i 

pedagogiska utredningar. Vidare lyfter några i gruppen att det inslaget har ökat och resonerar 

kring att det kan ha sin förklaring i både att rutinerna för pedagogisk utredning för fram 

eleven och vårdnadshavares delaktighet men också att skolan generellt idag har ett närmare 

samarbete med vårdnadshavare.  

Jag tror att det är det allmänna förhållningssättet till föräldrar och barn i skolan. Jag har ju jobbat 

jättelänge och förr då var det skola och det som skedde där och sedan har de gränserna luckrats 

upp lite grann och man har tagit in föräldrarna kanske först innan man tar in barnen, men nu är 

ju barnen också mer delaktiga än de har varit tidigare (Hanna). 

Resultatet visar att den problematik som ligger till grund för den pedagogiska utredningen 

också påverkar på vilket sätt eleven eller vårdnadshavaren är delaktig. Elevens ålder och 

förmåga att förmedla vad den upplever i skolan inverkar på vilken information som kan 

komma fram i den pedagogiska utredningen. “Jag tänker om eleven kan förmedla också, för 

det är ju väldigt olika hur barnen kan sätta ord på vad de upplever och känner och tänker” 

(Iris). 

På samma sätt menar lärarna att den information som framkommer i den pedagogiska 

utredningen påverkas av vårdnadshavares förutsättningar till att förmedla sin bild av barnets 

skolsituation. Olika förutsättningar till delaktighet kan ha sin grund i sociala faktorer och de 

erfarenheter vårdnadshavare bär med sig från sin egen skolgång. Hanna menar att skolans sätt 

att uttrycka sig kan kännas främmande för en del vårdnadshavare.  

Figur 7: Enkätfråga 9: På vår skola är eleven 

delaktig i den pedagogiska utredningen. 
Figur 8: Enkätfråga 10: På vår skola är 

vårdnadshavare delaktiga i den pedagogiska 

utredningen 
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10.1.4 Behovet av specialpedagogisk kompetens  

Under denna rubrik beskrivs erfarenheter av speciallärarens arbete med pedagogiska 

utredningar i den pedagogiska praktiken samt viken roll speciallärarens kompetens har för att 

utreda elevers behov av särskilt stöd likvärdigt. 

Intervjuer  

Alla speciallärare anser att de utifrån angivna riktlinjer har en viktig roll i den pedagogiska 

utredningen, de har utifrån sin utbildning kunskap om hur utredningarna ska struktureras och 

analyseras. De pedagogiska utredningarna har också blivit mer omfattande sedan 

Skolinspektionens besök. Catrin framhåller att en pedagogisk kartläggning för 

grundsärskoleelever ska genomföras av en speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning för att den ska bli adekvat. Anna anser att speciallärarens roll handlar om 

att säkerställa genomförandet av pedagogiska utredningar samt att dessa blir likvärdiga. Hon 

menar att likvärdighet kommer ur att specialläraren ansvarar för analys och bedömning av 

elevens behov av särskilt stöd. Anna för också fram vikten av att pedagogiska utredningar i 

kommunen ska vara likvärdiga. Vidare ser hon att det är speciallärarens uppgift att ansvara för 

att möten som rör elevers behov av särskilt stöd blir produktiva och hennes egen förmåga kan 

vara avgörande för utfallet av insatser.  

Enkät 

I enkätsammanställningen framkommer att specialpedagog/speciallärare har en central roll i 

de pedagogiska utredningarna. 53 % av lärarna instämmer helt eller instämmer till stor del i 

att specialpedagog/speciallärare har en central roll i utredningsarbetet (figur 9). Två skolor 

avviker från de övriga där resultatet påvisar att drygt 80% av lärarna anser att de inte har 

någon erfarenhet eller instämmer till viss del eller inte alls i frågan om att speciallärararen har 

en central roll i arbetet med pedagogiska utredningar (bilaga 8, enkätfråga 11). 

 

Figur 9: Enkätfråga 11: På vår skola har specialpedagog/speciallärare en central roll i pedagogiska utredningar.  
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Fokusgruppsintervju 

Flera av lärarna beskriver deras uppfattning om att speciallärarens roll i pedagogiska 

utredningar till stor del handlar om att vara den som är ansvarig för att den genomförs enligt 

gällande riktlinjer och att det också innefattar att utredningar för eleverna blir likvärdiga. 

Dessutom för lärarna fram att speciallärarens uppdrag handlar om att kunna tillföra 

utredningen kunskap som de själva inte har. Vidare framhåller Iris att avsaknad av 

specialpedagogisk kompetens i skolans elevhälsoteam påverkar möjligheterna till adekvata 

pedagogiska utredningar. 

Många gånger när man gått och tänkt att man behöver någon som observerar den här eleven och 

tittar på hur ska vi jobba rent pedagogiskt nu när mina idéer har tagit slut (Iris). 

10.1.5 Sammanfattning av forskningsfråga 

Sammanfattningsvis visar resultatet av intervjuer och enkäten att speciallärare samt lärare har 

kännedom om rutinerna för att genomföra pedagogiska utredningar för att utreda elevers 

behov av särskilt stöd. Skolorna arbetar med att fastställa dessa rutiner och använder sig av 

kommunens standardiserade frågeställningar (bilaga 9). Det råder delade meningar vid 

skolorna om rektor skyndsamt utreder elevers behov av särskilt stöd. Vidare beskriver 

resultatet att beslut om pedagogiska utredningar tas vid skolornas elevhälsoteam, där rektor 

har det yttersta ansvaret.  

I resultatet framkommer att avsaknad av måluppfyllelse ligger till grund för pedagogiska 

utredningar för grundskolans elever. Pedagogiska utredningar för grundsärskoleelever har 

samtliga speciallärarna begränsad erfarenhet av, även de som arbetar i grundsärskoleklass. 

Enkätsammanställningen bekräftar detta då en majoritet av lärarna anger att de inte har någon 

erfarenhet av pedagogiska utredningar för grundsärskoleelever som saknar måluppfyllelse. 

Dock måste det beaktas att alla lärare inte har erfarenhet av integrerade elever. 

I arbetet med att utreda elevers behov av särskilt stöd beskriver resultatet att pedagogiska 

utredningar genomförs på alla nivåer enligt riktlinjerna, med undantag för några få procent i 

enkätundersökningen som anser att utredningar inte innefattar organisation-, och/eller 

gruppnivå. Enkätsvaren visar att lärarna anser att utredningar sker i högre grad på individnivå 

än utifrån organisation och grupp. I intervjuerna framkommer olika uppfattningar i den 

frågan. Några av speciallärarna menar att det av tradition fortfarande är individen som är i 

fokus i pedagogiska utredningar medan andra framhåller att det inte går att göra en 

uppdelning eftersom alla nivåer är beroende av varandra. I fokusgruppen resonerar lärarna 

bland annat utifrån att individperspektivet kan det vara enklare att upptäcka och beskriva samt 

att läraren behöver hjälp av någon utifrån att se på sin egen undervisning på grupp eller 

organisationsnivå. Vilka som deltar i analys och bedömning av den pedagogiska 

kartläggningen besvaras inte i enkäten men i intervjuerna framträder att skolorna har till viss 

del olika rutiner och förutsättningar för detta. Alla speciallärare menar att de har en viktig roll 

i analys och bedömning. Fokusgruppen framför att vid de skolor som har tillgång till 

speciallärare deltar lärare tillsammans med specialläraren i analysen och bedömningen. 

Vidare framkommer att avsaknad av specialpedagogisk kompetens påvisar en skillnad i hur 

skolans arbete med pedagogiska utredningar bedrivs. 
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I resultatet framkommer att elever samt vårdnadshavare är enligt gällande riktlinjer delaktiga i 

pedagogiska utredningar. Dock visar enkätsvaren att lärarna har skilda uppfattningar om i 

vilken grad elever och vårdnadshavare deltar i pedagogiska utredningar. Detta bekräftas i 

fokusgruppen där lärarna beskriver att det kan finnas orsaker som elevens ålder eller förmåga 

att förmedla sina uppfattningar som påverkar graden av delaktighet. Speciallärare som arbetar 

i grundsärskoleklass menar att material som till exempelvis bildstöd är nödvändiga för att 

eleven ska ges förutsättningar till delaktighet och att hur skolans personal tolkar det som 

eleven förmedlar måste beaktas. Dock lyfter lärarna i fokusgruppen och en av speciallärarna 

fram att vårdnadshavare har olika förutsättningar till delaktighet som kan förklaras utifrån 

sociala faktorer och tidigare erfarenheter av skolan som verksamhet. I intervjuerna 

framkommer att elevers samt vårdnadshavares förutsättningar till delaktighet kan påverka 

vilken information som framkommer i den pedagogiska utredningen.   

 

I intervjuerna framkommer att specialläraren har en central roll i de pedagogiska 

utredningarna men detta påvisas inte på samma sätt i enkätsvaren. Speciallärarna beskrivs i 

intervjuerna som ansvariga för att utredningarna genomförs på alla nivåer samt att dessa blir 

likvärdiga. Lärarna i fokusgruppen menar att speciallärarna tillför utredningen kunskap de 

själva inte har. Vidare uttrycker en lärare att avsaknaden av specialpedagogisk kompetens i 

elevhälsoteamet som en begränsning i genomförandet av utredningar. Resultatet från enkäten 

påvisar att vid två skolor anser majoriteten av lärarna att specialläraren till viss del eller inte 

alls har en central roll i pedagogiska utredningar 

10.2 Vilka uppfattningar har lärare om den pedagogiska utredningens 

betydelse för att stödja elevers måluppfyllelse. 

10.2.1 Förutsättningar för adekvata stödinsatser  

Under denna rubrik beskrivs lärares uppfattningar om vilka förutsättningar skolan har för att 

utforma adekvata stödinsatser och därmed utföra sitt kompensatoriska uppdrag. 

Intervjuer 

Speciallärarna anser att en grundlig pedagogisk utredning möjliggör för att rätt stödinsatser 

sätts in. Vidare framhåller de att ekonomi kan vara styrande för vilka stödinsatser som blir 

genomförbara men att åtgärder inte i första hand handlar om pengar. När det behövs 

resurspersoner är det mer ekonomin som styr. Diana menar att skolan oftast har den 

kompetens och de resurser som krävs för att möta olika elevers behov av stödinsatser. I 

intervjuerna framhåller speciallärarna att kommunens standardiserade frågor (bilaga 9) och 

det kollegiala samtalet är viktigt för att utforma stödinsatser. Där elevens styrkor och 

svårigheter i lärmiljön framkommer och möjliggör beslut om adekvata stödinsatser. Anna 

menar att kunna se varje enskild elev och ringa in vad den behöver på många sätt är en nästan 

omänsklig uppgift. “Läroplanen är ju skriven som en visionärbok verkligen skulle man leva 

efter den så” (Anna). 
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Bea lyfter fram att den pedagogiska utredningen är till nytta för att visa ledningen vilka behov 

eleven har och att utredningen ger tyngd åt besluten om stödinsatser. I intervjuerna 

framkommer också svårigheterna med att finna resurspersoner med rätt kompetens för 

uppdraget att ge elever i behov av särskilt stöd adekvata stödinsatser. “Man plockar kanske 

ungdomar som inte har någon erfarenhet och kompetens och ska ta hand om dom här barnen” 

(Catrin). 

Enkät 

Enkätundersökningen visar att det råder delade meningar bland lärarna om skolan utformar 

och genomför de stödinsatser som eleven är i behov av. 54,7% av lärarna anser att det till viss 

del stämmer att skolan sätter in adekvata stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd 28, 2 

% anger att det stämmer till stor del (figur 10).  

 

Figur 10: Enkätfråga 16: Jag anser att de pedagogiska utredningarna leder till att skolan sätter in adekvata 

stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd.   

Vidare visar resultatet att det finns betydande skillnader mellan olika skolor i kommunen och 

hur lärarna uppfattar att eleverna får adekvata stödinsatser. Vid en skola anser 75 % av lärarna 

att det inte stämmer alls och 25 % har ingen erfarenhet av att adekvata stödinsatser sätts in 

för elever i behov av särskilt stöd. Vid en annan skola anser 90,9% att det instämmer till viss 

del och 9,1 % att det inte stämmer alls (bilaga 8, enkätfråga 16). 

Fokusgruppintervju 

I intervjun framkommer att lärarna har något skilda uppfattningar och erfarenheter om de 

pedagogiska utredningarna leder till adekvata stödinsatser. Gun har en förhoppning om att 

tydligare och bättre rutiner för pedagogiska utredningar kommer att leda till adekvata 

stödinsatser men beskriver också sina erfarenheter av utredningar som inte leder till detta. Där 

pedagogiska utredningar riskerar att enbart bli en dokumentation för att visa att skolan följer 

lagar och styrdokument men som blir verkningslösa i den pedagogiska praktiken när det 

saknas resurser för att möta elevens behov av särskilt stöd “/…/ men det är ju inte alla som 

givit något men förhoppningsvis är det bättre rutiner nu på ingång annars har man ju skrivit 
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många hyllvärmare” (Gun). Några lärare lyfter också fram att de ser att pedagogiska 

utredningar leder till goda stödinsatser och där de framhåller speciallärarens funktion och 

kompetens. “Ja det kan jag säga att det är jättestor skillnad sedan vi fick tillbaka speciallärare 

på skolan. Absolut” (Frida).  

10.2.2 Pedagogisk utredning för en ökad måluppfyllelse 

Under denna rubrik beskrivs lärares uppfattningar om pedagogiska utredningar leder till en 

ökad måluppfyllelse för elever i behov av särskilt stöd och därmed en kompensatorisk 

utbildning. 

Intervjuer  

Samtliga speciallärare för fram att den pedagogiska utredningen är till nytta för elevers 

måluppfyllelse men beskrivningarna är försiktiga och flera av speciallärarna beskriver det mer 

utifrån en förhoppning att det är så. De menar att en väl genomförd pedagogisk utredning bör 

leda till att eleven får de adekvata stödinsatser som de har rätt till och att det i förlängningen 

kommer leda till en högre måluppfyllelse.  

Jag tycker att den är viktig, får man den pedagogiska kartläggningen och utredningen att fungera 

bra så kan det vara ett effektivt medel för att nå högre måluppfyllelse för många barn, det tror 

jag (Anna). 

Det hoppas jag verkligen annars känner jag mig ganska misslyckad, det är ju det som är tanken 

naturligtvis och ibland får man prova många saker och ibland fungerar det och ibland fungerar 

det inte. Sen kan jag ju inte säga att alla kommer att nå målen för att de får den särskilda 

stöttningen som de får, de finns ju alltid elever som man måste ha ett långt perspektiv på 1-9 

(Bea). 

Enkät 

I resultatet från enkäten framkommer att lärarna har skilda uppfattningar om den pedagogiska 

utredningen i förlängningen leder till en ökad måluppfyllelse för elever som är i behov av 

särskilt stöd. Drygt 47 % anser att utredningen instämmer helt eller till stor del i att 

utredningen har inverkan på måluppfyllelsen medan nästan 43 % anger att de bara instämmer 

till viss del eller inte alls i att utredningen ger en ökad måluppfyllelse (figur11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Enkätfråga 17: Jag anser att pedagogiska 

utredningar i förlängningen leder till ökad 

måluppfyllelse för elever i behov av särskilt stöd 
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Det framkommer vidare i resultatet att en skola i den totala sammanställningen avviker från 

de övriga eftersom lärarna till 100 % anger att pedagogiska utredningar inte alls leder till ökad 

måluppfyllelse för elever i behov av särskilt stöd alternativt att de har ingen erfarenhet 

(bilaga 8, enkätfråga 17). 

Fokusgruppsintervju 

När lärarna resonerar kring om pedagogiska utredningen i förlängningen leder till en ökad 

måluppfyllelse framkommer en förhoppning om att det leder till det “det hoppas vi ju, då har 

vi fått upp det till ytan och då måste vi se till att man hjälper eleven” (Frida). Lärarna för 

också fram kritik och en frustration när det inte blir resultatet av utredningen.  

Lärarna framhåller att insatserna kan styras av vilken form av måluppfyllelse som saknas. De 

anser att när det saknas måluppfyllelse i kärnämnen som matematik och svenska kan eleven få 

stödinsatser från speciallärare men att andra ämnen inte prioriteras. Elever som inte når målen 

i till exempel No, bild eller slöjd får sällan särskilt stöd och att undervisande lärare lämnas 

ensam i att stödja eleven. 

Oftast när man pratar om måluppfyllelse pratar man svenska om läsning eller skriva eller matte, 

räkna då sätter man in då har man speciallärare och då får man gå och lästräna /…/ men är det ett 

annat mål då sätts det inte in på samma sätt (Gun). 

Bristen på kompetens ses också av lärarna som ett hinder för elevens måluppfyllelse.  

Ja i den bästa av världar skulle det ju leda dit. Men det är inte alltid för ibland kan jag tycka att 

den extra stödinsatsen kan bli någon person som kommer ut i klassen som ofta är ung och 

oerfaren, outbildad och då kan inte jag se att det leder till en ökad måluppfyllelse (Hanna). 

Iris beskriver att eftersom de saknar speciallärare på skolan måste allt särskilt stöd ges av 

läraren själv alternativt av en resursperson. Vidare för Iris fram att bristen på kompetens och 

resurser kan leda till frustration när den pedagogiska utredningen tydligt kan påvisa vilka 

insatser som behövs men de blir omöjliga att genomföra.  

/…/ så landar det i att jag fortfarande står själv med mina tankar och idéer och att det inte blir 

någonting, att man inte får gehör då väcker det en jättefrustration, då känner man sig dessutom 

väldigt oprofessionell tycker jag när man ska gå tillbaka till vårdnadshavare och eleven med 

tomma händer. Vi jobbar på, det löser sig nog med tiden…(Iris). 

10.2.3 Sammanfattning av forskningsfråga 

Sammanfattningsvis beskriver speciallärarna att en grundlig pedagogisk utredning möjliggör 

utformandet av goda stödinsatser. Vid fokusgruppsintervjun och enkäten framkommer något 

delade meningar om att adekvata stödinsatser sätts in för elever i behov av särskilt stöd. 

Lärarna har en förhoppning om att tydligare och bättre rutiner för pedagogiska utredningar 

också kommer leda till mer adekvata stödinsatser. I enkätsammanställningen påvisas att 

majoriteten av lärarna anser att adekvata stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd enbart 

sätts in till viss del. I fokusgruppsintervjun framkommer att speciallärarens kompetens och 

funktion är viktig för att få rätt stödinsatser. Speciallärarna beskriver att de pedagogiska 

utredningarna är betydelsefulla för att visa ledningen vilka behov som finns då det ska 
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beslutas om stödinsatser. Vidare framkom att det inte alltid är ekonomin som styr utan att det 

är kompetensen som är viktig för att kunna möta stödbehovet. 

Samtliga speciallärare menar att väl genomförda pedagogiska utredningar bör i förlängningen 

leda till en ökad måluppfyllelse även om det uttrycks med en viss försiktighet. Lärarna i 

fokusgruppintervjun menar att de har en förhoppning om att det ska leda till att elever får en 

ökad måluppfyllelse, men framhåller också riskerna med dokument som skrivs som inte får 

någon effekt i den pedagogiska praktiken. Lärarna beskriver att skolan på grund av bristande 

resurser och avsaknad kompetens inte kan ge eleverna adekvata stödinsatser. Vidare beskrivs i 

fokusgruppen problematiken med att det är bara vissa skolämnen som det ges särskilt stöd i. 

Enkätsvaren ger en tudelad bild av lärarnas uppfattningar om att pedagogiska utredningar 

leder till högre måluppfyllelse. En knapp majoritet anser att pedagogiska utredningar helt eller 

till stor del leder till högre måluppfyllelse men 43 % anger att det bara delvis eller inte alls ger 

den effekten. I resultatet framkommer också skillnaden mellan olika skolor där enskilda 

skolor beskriver att pedagogiska utredningar inte leder en högre måluppfyllelse. 

11. Analys 

Under denna rubrik analyseras studiens resultat med analysmodellen (se metoddelen) som 

utgår från begreppen likvärdighet och transformeringsarenan som beskrivs i den teoretiska 

referensramen samt i förhållande till studiens inledning, bakgrund och tidigare forskning. En 

utgångspunkt i analysen är genom att följa riktlinjer för pedagogiska utredningar ges skolan 

möjlighet att utforma adekvata stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd och därmed 

utföra sitt kompensatoriska uppdrag. I analysen likställs begreppet transformeringsarenan med 

de styrdokument och riktlinjer som ska omsättas i den pedagogiska praktiken. Begreppet 

likvärdighet används i analysen i huvudsak utifrån aspekterna lika kvalitet på utbildning samt 

att utbildningen ska vara kompensatorisk. Studiens teman används som underrubriker i 

analysen som avlutas med en sammanfattande analys av resultatet.  

11.1 Rutiner för pedagogisk utredning 

Transformeringsarenan utgör i denna studie den uppgift skolan har att omsätta riktlinjer för att 

utreda särskilt stöd för att utföra sitt kompensatoriska uppdrag. En av riktlinjerna för att 

genomföra pedagogiska utredningar är att skolan ska ha väl kända rutiner för att utreda 

elevers behov av särskilt stöd (Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b). I studien framkommer 

att rutinerna är under utveckling och att Skolinspektionens granskning av kommunen har 

bidragit till att skolorna har förtydligat sina rutiner för att utreda elevers behov av särskilt 

stöd. Tydliga rutiner är enligt Runström-Nilsson (2015) av vikt för att skolan ska lyckas med 

sitt kompensatoriska uppdrag. I förhållande till studiens resultat kan det ses som att 

granskningen kommer att leda till förbättrade möjligheter för skolan att utföra sitt 

kompensatoriska uppdrag.  

I riktlinjerna framgår också att rektor ska utreda elevers behov skyndsamt för att eleverna ska 

få sina behov tillgodosedda. I studien framkommer en tudelad bild av om rektor följer dessa 

riktlinjer. Däremot kan vi fråga oss om hur olika lärare i studien ställer sig till 
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ordet skyndsamt, då det inte finns beskrivet i riktlinjerna vad som kan avses med detta 

begrepp, likväl som att alla skolor själva måste avgöra vad extra anpassningar respektive 

särskilt stöd innefattar. Detta ser Persson (2013) samt Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson 

(2013) som problematiskt då staten ålägger skolan att ansvara för att elever får stödinsatser 

men beskriver egentligen inte hur de ska utformas. Det betyder att lärare och rektorer i studien 

själva måste göra en bedömning av vad det innefattar. Vaga riktlinjer kan ses som 

problematiskt ur ett kompensatoriskt perspektiv när den enskilda skolan har till uppdrag att 

tolka dessa riktlinjer för att sedan omsättas i den pedagogiska praktiken. Möjligen kan olika 

tolkningar av riktlinjerna vara förklaringen till att det i studien framkommer skilda 

erfarenheter om hur länge skolorna väntar med att genomföra pedagogiska 

utredningar. Skolinspektionens granskning påvisade att skolorna väntar för länge innan de 

utreder elevers behov av särskilt stöd och att detta kan leda till att eleven inte får det stöd den 

har rätt till enligt skolans kompensatoriska uppdrag. Dock framkommer i studien att rutinerna 

för pedagogiska utredningar förbättrats sedan Skolinspektionens granskning vilket kan tyda 

på att elevernas möjligheter till stödinsatser har ökat.  

Studiens resultat visar att avsaknad av måluppfyllelse är en viktig anledning till att genomföra 

pedagogiska utredningar för grundskolans elever. Det visar sig även att det finns en begränsad 

erfarenhet av att utreda grundsärskoleelevers behov av särskilt stöd som grundar sig på 

bristande måluppfyllelse. Riktlinjerna för att utreda elevers behov av särskilt stöd är 

detsamma för båda skolformerna (SFS 2010:800; Skolverket, 2014a) och i resultatet 

framkommer att lärarna också tolkar styrdokumenten som att riktlinjerna gäller alla elever 

oavsett skolform. Varför det genomförs få utredningar av elever i grundsärskolan, både för 

integrerade elever och grundsärskoleklass, får studien bara fram en vag bild och skilda 

uppfattningar om. Orsakerna kan sökas i en av enkätkommentarerna som beskriver att lärarna 

har fått felaktig information kring grundsärskoleelevers betygsystem. Om elever i 

grundsärskolan på felaktiga grunder alltid får betyget E oavsett måluppfyllelse kan det ses 

som en anledning till att det genomförs få pedagogiska utredningar som grundar sig i 

bristande måluppfyllelse. Det kan innebära att bristfälliga kunskaper om hur styrdokumenten 

ska tolkas och omsättas i den pedagogiska praktiken leder till att elever inte utreds för särskilt 

stöd, vilket kan medföra att skolan inte utför sitt kompensatoriska uppdrag. Bristande kunskap 

om grundsärskoleelevernas måluppfyllelse förs fram i studien vilket bekräftas av 

Skolinspektionens granskning som visar att kommunen inte sammanställer kunskapsresultat 

för grundsärskolans elever. Avsaknad av sammanställningar för grundsärskoleelevers 

kunskapsresultat lyfts även fram i Skolinspektionens (2016a) studie som påvisar att det är 

vanligt förekommande att kommuner inte sammanställer kunskapsresultat för integrerade 

elever. Avsaknad av sammanställningar menar Skolinspektionen (ibid.) kan innebära 

konsekvenser för skolans möjligheter att utföra sitt kompensatoriska uppdrag eftersom 

avsaknad av denna kunskap försvårar kommunens möjlighet att fatta beslut om 

resursfördelning som grundar sig i likvärdighetsaspekterna. 

Kunskaper om bedömning av grundsärskoleelever lyfts i studien fram som ett 

utvecklingsområde. En viktig rutin för att utreda elevers behov av särskilt stöd utgår från 

avsaknad av måluppfyllelse. Om skolan har bristande kunskaper om hur bedömning av 
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elevens måluppfyllelse ska ske, kan det ses som försvårande för att upptäcka elevers behov av 

särskilt stöd. Behovet av en utveckling av kunskapsbedömningen i grundsärskolan förs också 

fram av Skolinspektionen (2010). Vidare menar Skolinspektionen (2016a) att lärare som 

undervisar integrerade elever också behöver mer stöd för att utveckla sina kunskaper i att 

planera, undervisa och bedöma utifrån två läroplaner som det inkluderande klassrummet 

kräver. Det kan ses som att goda kunskaper i bedömning av alla elever skapar bättre 

förutsättningar för skolan att utföra sitt kompensatoriska uppdrag.  

Samtidigt som resultatet visar att rutiner för pedagogiska utredningar förbättrats efter 

Skolinspektionens granskning påtalas också att arbetet med dessa blivit mer omfattande i den 

pedagogiska praktiken. Dessutom beskrivs att utredningar som grundar sig i avsaknad av 

måluppfyllelse får stort utrymme och att lärarna ser att det kan finnas andra orsaker till elevers 

behov av kompensatoriskt stöd som därmed inte utreds. Risker med Skolinspektionens 

granskningar som för ensidigt fokuserar på elevers måluppfyllelse förs fram av bland annat 

Forsberg och Wallin (2005). De menar att om Skolinspektionens rapporter i hög grad 

fokuserar på elevers måluppfyllelse kan det leda till ett begränsat handlingsutrymme för 

lärarna (ibid.). Studiens resultat kan därmed tyda på att skolan utreder elevers behov av 

särskilt stöd för ensidigt och att elever med andra behov än avsaknad av måluppfyllelse inte 

får samma möjlighet till stödinsatser.  

11.2 Pedagogisk kartläggning och bedömning 

I Skolverkets riktlinjer för pedagogiska utredningar beskrivs att elevens förutsättningar ska 

kartläggas på organisation-, grupp- och individnivå för att undersöka vad som påverkar 

elevens förutsättningar till lärande (Skolverket, 2014a; Skolverket; 2014b). I studien 

framkommer att lärarna och speciallärarna använder sig av dessa riktlinjer och genomför 

kartläggningar som beskriver elevens förutsättningar på olika nivåer. Runström-Nilsson 

(2015) för fram att en grundlig utredning på organisation-, grupp och individnivå är viktigt för 

utformandet av adekvata stödinsatser. Det borde därmed utifrån ovanstående finnas 

möjligheter för skolorna i denna studie att utforma adekvata stödinsatser för elever i behov av 

särskilt stöd och därmed att utföra sitt kompensatoriska uppdrag. I resultatet framkommer att 

de frågor som ställs i utredningen möjliggör för skolan att få en helhetsbild samt 

synliggöra skolmiljön i relation till eleven. Dock framkommer det också i studien att 

tyngdpunkten i utredningen ofta ligger på individnivå.  Det kan jämföras med vad Skolverket 

(2008, reviderad 2011) och Runström-Nilsson (2015) beskriver att om frågorna som ställs i en 

utredning för ensidigt fokuserar på problemen som finns runt eleven påverkar det vad som 

kommer fram i utredningen vilket i sin tur kan påverka vilka stödinsatser som blir aktuella.  

I studien framkommer att lärare efterfrågar hjälp av speciallärare med att kartlägga och 

analysera klassrumssituationen och undervisningen. Samtidigt som resultatet visar att 

individperspektivet ofta väger tyngre så framkommer även en bild av en förändrad syn och en 

medvetenhet om att elevens svårigheter egentligen borde sökas i den omgivande miljön. Detta 

kan jämföras med Lebeer et.al. (2011) forskning som visar att bedömningar som innefattar 

eleven ur ett kontextuellt sammanhang blir allt vanligare framför allt i skandinaviska länder. 

Utvecklingen kan ses som positivt eftersom Skolverket, (2009), Skolverket (2008, reviderad 
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2011) och Runström- Nilsson (2015) menar att om analysen av lärmiljön uteblir riskerar 

eleven att få fel sorts stöd. Studiens resultat kan tolkas som att skolornas syn på att elevernas 

svårigheter bör sökas i lärmiljön har utvecklats genom arbetet med pedagogiska utredningar. 

Detta kan i förlängningen leda till att skolorna får bättre förutsättningar för utformandet av 

adekvata stödinsatser som leder till en kompensatorisk utbildning. 

Skolverkets riktlinjer beskriver att det är av vikt att all personal som deltagit i den 

pedagogiska kartläggningen också deltar i analys och bedömning av elevens skolsituation 

samt att speciallärare eller specialpedagog har en viktig funktion i det arbetet (Skolverket, 

2014a; Skolverket, 2013; Skolverket, 2008, reviderad 2011). I studien undersöks denna fråga 

endast i intervjuerna och där visar resultatet att det genomförs en analys och bedömning. 

Dock utformas analys och bedömning på olika sätt, där speciallärarens roll beskrivs som 

central. Det framkommer i studien att vid en av skolorna saknas det till stor del 

specialpedagogisk kompetens i elevhälsoteamet och analysen och bedömning sker då endast 

av rektor utan undervisande lärare eller speciallärare. Ur ett likvärdighetsperspektiv kan det 

ses som problematiskt att det saknas kompetens och därmed ges olika förutsättningar för att 

bedöma elevers behov av särskilt stöd. Det gäller både likvärdighetsaspekten av att 

utbildningen ska vara likvärdig gällande kvalité men också ur aspekten av det 

kompensatoriska uppdraget när det saknas kompetens för att genomföra insatserna. Detta 

överensstämmer med vad Skolverket (2014a) och Skolverket (2014b) beskriver att skolans 

specialpedagogiska kompetens är av vikt i utredningar.  

I denna studie framträder en bild av att elevhälsoteamets arbete i första hand handlar om att 

fatta beslut om att starta en pedagogisk utredning, därefter lämnas det mesta arbetet med att 

genomföra den till specialläraren och lärarna. Detta överensstämmer med Hjörne och Säljö 

(2014) som menar att flerprofessionella team i Sverige är dåliga på att utnyttja den kapacitet 

som olika professioner kan bidra med gällande elevers behov av särskilt stöd. Watkins (2007) 

beskriver att det i europeiska länder är vanligt förekommande att flerprofessionella team är 

involverade i utredningar som rör elevers behov av särskilt stöd. De utredningar som 

genomförs med hjälp av flera kompetenser torde bli av bättre kvalitet samt bli mer likvärdiga 

då det ges samma förutsättningar vilket möjliggör att adekvata stödinsatser sätts in i den 

pedagogiska praktiken. Även resultatet visar att lärarna anser att det vore önskvärt att fler 

kompetenser bidrog i den pedagogiska utredningen för att få en tydligare bild av elevens 

behov. Det framkom i Skolinspektionens granskning av kommunens skolor att 

elevhälsoteamet deltar i mindre grad i pedagogiska bedömningar som rör grundsärskoleelever 

jämfört med elever i grundskolan. Detta kan innebära att grundsärskolans elever i mindre grad 

får ta del av elevhälsans samlade kompetens och att kvalitén på utredningarna påverkas.  

11.3 Delaktighet 

Studiens resultat visar att elever och vårdnadshavare är delaktiga i pedagogiska utredningar. 

Nationella och internationella styrdokument beskriver barn och elevers rätt till inflytande över 

sin utbildning och att det också innefattar elever med funktionsnedsättningar (Skolverket, 

2011, reviderad 2016; Skolverket, 2011; Ds2008:23; Unicef, 2009; Unescorådet, 2006). 

Elever och vårdnadshavares delaktighet beskrivs i litteraturen (Skolverket, 2014a; Runström- 
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Nilsson, 2015; Asp-Onsjö 2006; Asp-Onsjö, 2008) både som en del av rutinerna för 

pedagogiska utredningar men också som framgångsfaktorer för att skolan ska kunna utforma 

adekvata stödinsatser och därmed kunna utföra sitt kompensatoriska uppdrag. Det kan utifrån 

studiens resultat ses som att skolorna i kommunen till stor del följer styrdokumentens 

riktlinjer för delaktighet i den pedagogiska praktiken och att det därmed kan finnas goda 

möjligheter att utforma adekvata stödinsatser. 

Samtidigt som resultat påvisar att elever och vårdnadshavare är delaktiga i pedagogiska 

utredningar beskrivs att graden av delaktighet kan variera. Förklaringar till att delaktigheten är 

varierande beskrivs i intervjuerna utifrån både elevers olika förutsättningar till att förmedla 

sina tankar och erfarenheter om sin skolsituation. Asp-Onsjö (2006) för i sin studie fram att 

skolan inte ser elevers delaktighet som värdefull när eleven har omfattande 

funktionsnedsättningar som till exempel utvecklingsstörning. I denna studie framkommer mer 

en motsatt bild där speciallärarna i grundsärskoleklass beskriver vikten av att använda ett 

tillgängligt språk och visuellt stöd för att möjliggöra elevens delaktighet. Detta tyder på att det 

finns utvecklade arbetssätt för att omsätta riktlinjerna i den pedagogiska praktiken, i alla fall i 

grundsärskoleklasserna, för att skapa förutsättningar för delaktighet även för elever med 

funktionsnedsättningar. Lyhördhet från omgivningen beskriver Specialpedagogiska 

myndigheten (2015) som en viktig del för att skapa förutsättningar för delaktighet. I resultatet 

lyfts vikten av att skolans personal samarbetar och förhåller sig kritisk till sin egen tolkning av 

det som eleven förmedlar i den pedagogiska utredningen. Resultatet pekar på att det kan 

finnas mer utvecklade arbetssätt och metoder i grundsärskoleklasserna för att möjliggöra för 

elever med funktionsnedsättningar att vara delaktiga i pedagogiska utredningar.  

Asp-Onsjös (2006) studie visade att skolan i nästan hälften av fallen utformade 

åtgärdsprogram på egen hand utan vårdnadshavares medverkan. Denna studie visar att det 

bara är ett fåtal procent av lärarna som anger i enkäten att vårdnadshavare inte är delaktig i 

pedagogiska utredningar och samtliga medverkande i intervjuerna anser att vårdnadshavare är 

delaktig i dessa. Detta kan ses ur att Asp-Onsjös studie utfördes för mer än 10 år sedan och i 

resultatet påvisas en förändrad syn på vårdnadshavare och elevers delaktighet i skolans 

undervisning både som generell förändring i skolkulturen men också utifrån Skolverkets 

riktlinjer för att utreda elevers behov av särskilt stöd. Litteraturen (Runström-Nilsson, 2015; 

Eriksson-Gustavsson, Göransson och Nilholm, 2011; Asp-Onsjö, 2008) lyfter fram att lärarna 

har större möjlighet att utforma adekvata stödinsatser om vårdnadshavare har fått vara 

delaktiga i samtal och i dialog med skolan. I resultatet framkommer att lärarna anser att 

vårdnadshavare har en viktig funktion i att skolan får en helhetsbild av elevens skolsituation 

för att kunna ge rätt stödinsatser. Dock framkommer också i intervjuerna att vårdnadshavare 

kan ha olika förutsättningar till delaktighet som kan förklaras utifrån sociala faktorer och 

tidigare erfarenheter av skolans verksamhet. Hur olika förutsättningar till delaktighet påverkar 

skolans möjligheter att utforma adekvata stödinsatser som leder till måluppfyllelse besvarar 

inte studien men i fokusgruppen framförs att olika förutsättningar till delaktighet kan påverka 

vilken information som kommer fram i den pedagogiska kartläggningen. Det är sedan utifrån 

denna kartläggning skolan fattar beslut om eleven är i behov av särskilt stöd samt vilka 

stödinsatser som kan vara aktuella. Asp-Onsjö (2012) för fram riskerna med att 
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vårdnadshavares olika socio-ekonomiska förutsättningar kan leda till att elever till 

resursstarka vårdnadshavare gynnas i kampen om resurserna. Möjligen kan resultatet tyda på 

att vårdnadshavares olika förutsättningar till delaktighet ger elever, som redan har sämre 

förutsättningar utifrån socio-ekonomiska aspekter, försämrade möjligheter att få adekvata 

stödinsatser. Det kompensatoriska uppdraget som skolan har är att sträva efter att uppväga 

elevers olika fortsättningar som bland annat kan grunda sig i elevers olika socio-ekonomiska 

bakgrund. Utifrån resultatet kan det finnas anledning att fundera över hur skolan beaktar 

vårdnadshavares olika förutsättningar till delaktighet så att det inte leder till ojämlika 

förutsättningar för elevernas tillgång till särskilt stöd. Skolverket (2018) menar att i vilken 

utsträckning verksamheten klarar av att uppväga skillnader i elevernas socio-ekonomiska 

förutsättningar är en indikator på skolans likvärdighet.   

 

11.4 Speciallärarens roll 

Det framkommer i studien att den specialpedagogiska kompetensen vid skolorna har en 

central roll i arbetet med pedagogiska utredningar, vilket överensstämmer med vad Skolverket 

(2014a), Skolverket (2014b) och Skolverket, (2008, reviderad 2011) beskriver att i arbetet 

med pedagogiska utredningar och analys har oftast skolans specialpedagogiska kompetens en 

central roll. Detta kan ses som att skolorna har omsatt riktlinjerna för speciallärarens uppdrag 

i pedagogiska utredningar i den pedagogiska praktiken. Dock är det svårt att omsätta 

riktlinjerna då det saknas tillgång till specialpedagogiskt stöd. Studien påvisar att 

specialläraren utifrån sin utbildning har kunskap om hur utredningar ska analyseras och 

struktureras vilket de övriga lärarna inte har. Resultatet visar också att speciallärarens 

inriktning är viktig i kartläggning för att den pedagogiska utredningen ska bli adekvat, till 

exempel ska en utredning av en grundsärskoleelev genomföras av en speciallärare med 

inriktning mot utvecklingsstörning.  

Resultatet visar att lärarna efterfrågar speciallärarens kompetens för att synliggöra elevens 

behov i skolsituationen. Skolverket (2014a) och Skolverket (2014b) menar även att 

bedömningen av utredningen ska ge skolorna underlag för att förstå vilka svårigheter eleven 

har i skolsituationen och utifrån det utforma undervisningen och lärmiljön för att skapa 

förutsättningar för den enskilde eleven i skolmiljön. Speciallärarens roll handlar om att 

säkerställa att de pedagogiska utredningarna genomförs enligt gällande riktlinjer där alla 

nivåer ingår och därmed blir likvärdiga. Speciallärarna har även ett ansvar för att möten blir 

produktiva så att rätt stödinsatser sätts in. Då skolorna genomför pedagogiska utredningar ges 

förutsättningar för att sätta in adekvata stödinsatser för eleven så att de får en kompensatorisk 

utbildning. Vid de skolor som har specialpedagogisk kompetens finns förutsättningar för 

detta. Därmed tyder resultatet på att avsaknad av specialpedagogisk kompetens påverkar 

skolans möjlighet till likvärdiga pedagogiska utredningar gällande aspekten kvalité. 

11.5 Stödinsatser och måluppfyllelse 

I resultatet framkommer att speciallärarna och lärarna är positivt inställda till att förbättrade 

rutiner av pedagogiska utredningar för att utreda elevers behov av särskilt stöd kommer att 

leda till adekvata stödinsatser och i förlängningen en ökad måluppfyllelse. Runström-Nilsson 
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(2015) för fram att adekvata pedagogiska utredningar är ett viktigt verktyg för skolan att 

analysera elevens skolsituation och därmed kunna ge stödinsatser efter individens behov och 

förutsättningar. Detta kan tydas som att skolorna med förbättrade rutiner för pedagogiska 

utredningar, som även innefattar kartläggning av elevens behov på alla nivåer, därmed 

kommer att ha större möjligheter att utforma stödinsatser utifrån elevens behov. Detta kan 

vidare ses som att resultatet pekar på att förbättrade rutiner gör det möjligt för lärarna att 

utföra sitt uppdrag i förhållande till skollagens styrdokument som beskriver att skolans 

kompensatoriska uppdrag är att ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar och behov samt 

en strävan mot att uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen (SFS 2010:800).  

Trots att resultatet påvisar förbättrade rutiner för att synliggöra elevens behov för att kunna 

utforma adekvata stödinsatser framkommer i studien att det finns tudelade meningar om att 

eleverna sedan får de stödinsatser som påvisats som behov i den pedagogiska utredningen. 

Skillnaderna ligger framför allt mellan olika yrkesgrupper där speciallärarna har en mer 

positiv bild av att eleverna får adekvata stödinsatser och att skolan också har de resurser som 

behövs för det kompensatoriska uppdraget. Resultatet visar att lärarna inte delar den bilden i 

samma utsträckning. Lärarna ser att bristande resurser och brist på kompetens som 

anledningar till att eleven inte får de stödinsatser som den har rätt till. Resultatet kan därmed 

tyda på att det kan finnas svårigheter för skolan att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag när 

alla elever inte får de stödinsatser de behöver för att utvecklas mot målen. Skollagen är tydlig 

med att för de elever som inte når målen ska skolan sätta in adekvata stödinsatser och stödet 

ska ges i den omfattning som behövs för att eleven ska ges möjligheter att nå kunskapskraven 

(SFS 2010:800). Det är i sin tur huvudmannen som ska ge skolorna förutsättningar för att 

utföra sitt kompensatoriska uppdrag. Salamancadeklarationen anger också att undervisningen 

ska anpassas efter elevens behov och inte styras av skolans förutsättningar (Unesco, 2006). 

Detta kan ses ur den likvärdighetsprincip som styrdokumenten vilar på som beskriver att 

utbildningen ska vara likvärdig men att likvärdig utbildning inte betyder att undervisningen 

ska utformas på samma sätt överallt, utan hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och 

behov (Skolverket, 2011, reviderad 2016; Skolverket, 2011). Huvudmannen behöver 

därmed använda sina styrmedel som von Greiff (2009) beskriver, att förutsättningar för 

likvärdighet regleras bland annat genom ekonomisk styrning. Resultatet kan därmed peka på 

att huvudmannen och rektor inte fördelar resurser i tillräcklig stor grad för att uppväga 

skillnader i elevers olika förutsättningar som det kompensatoriska uppdraget kräver. 

Resultatet visar att bristande resurser och kompetens påverkar i vilken grad eleven kan få 

kompensatoriskt stöd. Det går också att utläsa stora skillnader mellan olika skolor i 

kommunen och hur lärarna uppfattar att pedagogiska utredningar leder till adekvata 

stödinsatser som i förlängningen leder till en ökad måluppfyllelse. Studiens resultat kan tyda 

på att kommunen har svårt att erbjuda sina elever en likvärdig utbildning gällande aspekten 

kvalité när förutsättningar för eleverna att få kompensatoriskt stöd skiljer sig åt mellan 

skolorna. En av anledningarna till olika förutsättningar till kvalité beskrivs i resultatet som 

avsaknad av specialpedagogisk kompetens på skolan. I resultatet framkommer också att 

elever även får olika förutsättningar till kompensatoriskt stöd beroende på vilket stödbehovet 
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är. Elever med stödbehov inom svenska eller matematik kan tillgodoses genom 

speciallärarens kompetens (om den kompetensen finns tillgänglig) medan andra stödbehov 

inte uppmärksammas på samma sätt. Skolverket (2008, reviderad 2011) beskriver också att de 

svårigheter som identifieras som elevens behov av särskilt stöd ofta sammanfaller med den 

kompetens som skolans speciallärare eller specialpedagog har. Det skulle kunna förklara 

lärarnas uppfattning om att särskilt stöd ges i framförallt matematik och svenska eftersom det 

är de inriktningar som speciallärarna har utbildning i, alternativt med inriktning 

utvecklingsstörning. Kanske är det också anledningen till att resultatet påvisar att 

speciallärarna i högre utsträckning än lärarna anser att eleverna får adekvat stöd, eftersom de 

ofta själva utgör det särskilda stödet som sätts in för eleven. Detta kan ses som problematiskt 

ur skolans kompensatoriska uppdrag om elever får olika möjligheter till särskilt stöd 

beroende på vilka ämnen eleven saknar måluppfyllelse i. Vidare är det också oroande att det 

framkommer i studien en avsaknad av specialpedagogiskt stöd. Detta framförs också i 

Skolinspektionens rapport av de granskade skolorna i kommunen där det tydligt framgår att 

skolorna ska ha tillgång till denna kompetens.   

Resultatet visar att brist på specialpedagogisk kompetens påverkar elevens möjlighet till en 

adekvat utredning och till kompensatoriskt stöd. Tillgång till specialpedagogisk kompetens är 

också intressant ur ett likvärdighetsperspektiv både gällande aspekten kvalité och skolans 

kompensatoriska uppdrag när det gäller integrerade elever. Skolverket (2014c) beskriver att 

alla skolor är skyldiga enligt skollagen att ha undervisande lärare med rätt behörighet för den 

undervisning som de bedriver. I grundsärskolan behöver undervisande lärare ha 

speciallärarexamen för att undervisa grundsärskoleelever medan det inte är ett krav om eleven 

är integrerad i grundskolan. Däremot om en integrerad elev behöver särskilt stöd för att nå 

kunskapskraven i grundsärskolans läroplan ska undervisningen som avser särskilt stöd ges av 

en speciallärare (ibid.). Författarna till denna studie har mångårig erfarenhet av att undervisa 

integrerade elever och har aldrig erfarit att grundskolans speciallärare har haft 

specialundervisning för denna målgrupp. Detta kan betyda att integrerade elever får sämre 

möjlighet till specialpedagogiska stödinsatser än om de väljer att gå i en grundsärskoleklass 

där kravet är att undervisande lärare ska ha speciallärarexamen.  

Hur ser då stödinsatser ut i grundsärskolan? I resultatet framkommer att det finns liten 

erfarenhet av att utreda elevers behov av särskilt stöd som grundar sig i måluppfyllelse. En av 

orsakerna till detta framförs i resultatet som att grundsärskoleelever alltid är i behov av 

särskilt stöd oavsett måluppfyllelse eftersom de har en funktionsnedsättning. Detta kan tyda 

på att skolan ser som Nilholm, Persson, Hjerm och Runesson (2007) beskriver att vi i dagligt 

tal menar att alla elever med utvecklingsstörning är i behov av särskilt stöd 

men grundsärskolan definieras inte i skollagen som en särskild stödåtgärd. I 

Skolinspektionens granskning framförs också kritik mot att grundsärskoleelever rutinmässigt 

har åtgärdsprogram utan att det genomförs någon grundlig pedagogisk utredning samt att det 

saknas koppling mellan stödinsatserna i åtgärdsprogrammet och målet för utbildningen. 

Skolverket (2009) och Skolverket (2008, reviderad 2011) beskriver att bristande analys av 

elevens behov kan leda till att eleven får fel sorts stödinsatser. Bristande erfarenhet av 

pedagogiska utredningar för grundsärskoleelever och Skolinspektionens granskning skulle 
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därmed kunna tyda på att grundsärskoleelevers behov av särskilt stöd i första hand utgår från 

en individinriktad förståelse för stödbehovet som grundar sig i individens 

funktionsnedsättning.  

11.6 Sammanfattande analys 

Transformeringsarenan 

Resultatet visar att genom Skolinspektionens granskning har rutinerna för att utreda elevers 

behov av särskilt stöd förbättrats och pedagogiska utredningar har implementerats i 

verksamheten. Resultatet påvisar detta genom att beskriva att skolorna i den pedagogiska 

praktiken har kända rutiner samt kartlägger elevens behov på organisation-, grupp och 

individnivå där också elever och vårdnadshavare är delaktiga. Runström-Nilsson (2015) 

framhåller att tydliga rutiner samt att pedagogiska utredningar genomförs på alla nivåer, där 

elever och vårdnadshavare är delaktiga, leder till förbättrade möjligheter för skolan att 

utforma adekvata stödinsatser (ibid.). Trots att riktlinjerna till stor del följs så framkommer 

också att det finns aspekter som kan påverka hur väl elevens behov framkommer, om 

kartläggningen till exempel sker i hög grad på individnivå eller om eleven eller 

vårdnadshavare bara delvis anses vara delaktig. Implementeringen av standardiserade 

frågeställningar (bilaga 9) framförs i resultatet som ett konkret verktyg för att genomföra 

adekvata utredningar. I riktlinjerna utgör specialläraren- och elevhälsans kompetens en central 

roll i att utreda elevers behov av särskilt stöd. Resultatet visar att skolor som saknar 

specialpedagogisk kompetens i elevhälsoteamet har sämre förutsättningar att genomföra 

adekvata utredningar enligt gällande riktlinjer. Riktlinjerna beskrivs vara kända både i 

grundskolan och grundsärskolan dock framkommer i resultatet bara begränsade erfarenheter 

av att genomföra pedagogiska utredningar för grundsärskoleelever som grundar sig i bristande 

måluppfyllelse. Sammantaget påvisar resultatet att hur väl rutinerna är implementerade samt 

tillgång till elevhälsan kompetens och konkreta arbetssätt för att utreda elevers behov av 

särskilt stöd ökar möjligheterna för lärarna i studien att utforma adekvata stödinsatser i den 

pedagogiska praktiken.   

Likvärdighet 

I resultatet framkommer att det finns aspekter som påverkar i vilken grad elevernas utbildning 

kan ses som likvärdig gällande kvalité och som i sin tur påverkar möjligheterna för eleverna 

att få kompensatoriskt stöd. Speciallärarna anser i högre grad att eleverna får adekvata 

stödinsatser och att skolan därmed utför sitt kompensatoriska uppdrag. Lärarnas uppfattning 

är att skolan på grund av bristande resurser och kompetens inte i lika hög grad lyckas med sitt 

uppdrag att kompensera för alla elevers olika förutsättningar och behov. Skolans 

kompensatoriska förmåga verkar öka med tillgång till specialpedagogisk kompetens samt om 

den individuella elevens stödbehov sammanfaller med speciallärarens 

kompetens/inriktning. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska skolan sätta in adekvata 

stödinsatser för de elever som inte når målen, stödet ska vara i den omfattning som behövs för 

att eleven ska ges möjlighet att nå kunskapskraven. Därav kan det utifrån studiens resultat 

tolkas som att det finns behov av kompetensutveckling samt en resursfördelning som i högre 
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grad fördelar resurser efter elevers olika förutsättningar och behov för att skolorna ska kunna 

beskrivas som lika i kvalité samt öka förutsättningarna för en kompensatorisk utbildning.  

Sammanfattningsvis kan resultatet tydas som att implementeringen av arbetet med 

pedagogiska utredningar som följer riktlinjerna har resulterat i att skolans förutsättningar att 

synliggöra elevens behov och utforma adekvata insatser har ökat. Dock skiljer sig 

förutsättningarna åt mellan skolorna att genomföra stödinsatser samt att möta den enskilda 

elevens stödbehov som betyder att i vissa fall anses skolan utföra sitt kompensatoriska 

uppdrag och i andra fall inte. När det gäller elever i grundsärskolan får resultatet bara fram en 

vag bild av hur elevers behov av särskilt stöd utreds. Möjligen kan resultatet peka på att 

stödinsatserna verkar vara mer inriktade på elevens individuella behov kopplad till elevens 

funktionsnedsättning än till måluppfyllelse.  

12. Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar samt i 

relation till bakgrund och tidigare forskning. Detta avsnitt inleds med sammanfattning av 

studiens resultat och därefter följer en bedömning av hållbarheten i resultatet samt en 

avslutande diskussion. Vidare ges förslag till fortsatt forskning inom området och 

avslutningsvis en reflektion över studiens utförande.   

12.1 Sammanfattning av resultaten 

Utifrån studiens syfte har vi fått tagit del av lärares och speciallärares olika erfarenheter och 

uppfattningar om att arbeta med pedagogiska utredningar som en del av sitt kompensatoriska 

uppdrag. Studien visar att skolorna till stor del följer de riktlinjer som anges i skollagen och i 

allmänna råd samt att rutiner för arbetet förbättrats i kommunen sedan Skolinspektionens 

senaste granskning. De förbättrade rutinerna och genomförandet av pedagogiska utredningar 

uppfattas i resultatet som att skolorna anser att det finns möjligheter att synliggöra elevens 

behov och därmed utforma adekvata stödinsatser. Däremot framkommer skilda uppfattningar 

om att stödinsatserna alltid genomförs utifrån avsaknad av resurser eller kompetens, vilket i 

förlängningen påverkar elevens möjlighet att nå en högre måluppfyllelse. Erfarenheter av hur 

pedagogiska utredningar genomförs för grundsärskoleelever får studien bara vaga 

uppfattningar om.  

12.2 Resultatens hållbarhet 

Då denna studie undersöker lärares och speciallärares erfarenheter av att arbeta med 

pedagogiska utredningar enligt gällande riktlinjer kan det finnas svårigheter med att jämföra 

vårt resultat med andra studier då gällande riktlinjer har funnit under ett fåtal år. Skolverket 

(2008, reviderad 2011) beskriver att den svenska skolan generellt har svårigheter att utreda 

elevers behov av särskilts stöd och genomföra åtgärder. Denna studie påvisar att pedagogiska 

utredningar har förbättrat skolans förutsättningar att utreda elevers behov av särskilt stöd men 

att trots det finns svårigheter att genomföra åtgärderna. Runström-Nilsson (2015) för också 

fram att forskning visar att en analys av elevens svårigheter i relation till den omgivande 

miljön ofta saknas. Resultatet i denna studie påvisar en förändrad syn med att kartlägga och 

analysera behov i förhållande till undervisningen och klassrumssituationen. Detta kan ses som 
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att denna studie har likheter med Lebeer et.al (2011) forskning som beskriver att det blir allt 

vanligare att söka elevens svårigheter i ett kontextuellt sammanhang. Dock är denna studie 

begränsad till en enskild kommuns kommunala skolor och kan därför inte ses som 

generaliserbar till att gälla alla skolor i Sverige.  

  

I resultatet framkommer att lärare inte har så stor erfarenhet av pedagogiska utredningar för 

att utreda grundsärskoleelevers behov av särskilt stöd. Studier som rör hur särskilt stöd utreds 

och bedrivs riktar sig nästan uteslutande mot grundskolan. Det var denna studies intention att 

belysa även grundsärskolans arbete med hur pedagogiska utredningar används för att utreda 

elevers behov av särskilt stöd. Dock kan studien inte bidra med en tydlig bild i den 

frågan. Ingen av deltagarna i fokusgruppen hade trots det målinriktade urvalet erfarenhet av 

att utreda integrerade elevers behov av särskilt stöd. För att försöka öka tillförlitligheten i 

frågan om hur pedagogiska utredningar bedrivs för integrerade elever kunde antalet lärare i 

fokusgruppen varit några fler.   

  

Resultatet påvisar att rutiner och riktlinjer för att genomföra pedagogiska utredningar nyligen 

har implementerats i verksamheten samt att lärarna beskriver mer en förhoppning om att dessa 

i förlängningen leder till en ökad måluppfyllelse. Utifrån resultatet skulle det vara av intresse 

att följa upp denna studie inom loppet av ett par år för att undersöka lärares och 

speciallärares uppfattningar om den pedagogiska utredningen faktiskt leder till en 

kompensatorisk utbildning där fler elever når måluppfyllelse.   

12.3 Avslutande diskussion 

Implementeringen av de nya riktlinjerna för extra anpassningar och särskilt stöd borde ha 

påbörjats när lagen trädde i kraft för fyra år sedan men studien visar att det är ett arbete som 

till stor del bara har påbörjats. Det kan finnas anledning att fundera över vilka förutsättningar 

skolan behöver för att implementera och omsätta nya riktlinjer samt styrdokument i den 

pedagogiska praktiken. I resultatet beskrivs de standardiserade frågor (bilaga 9) som 

utarbetats i kommunen som en viktig förutsättning för att genomföra pedagogiska 

utredningar. Frågeställningarna beskrivs som ett verktyg för lärarna att kartlägga elevens 

behov men också för att utredningar ska bli likvärdiga i kvalité samt att synliggöra elevens 

behov i relation till den omgivande miljön. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan det ses 

som att pedagogiska utredningar också är ett verktyg för skolans lärare att se på elevers 

stödbehov ur ett relationellt perspektiv samtidigt som det också framkommer att det finns 

erfarenheter av att det individuella/kategoriska perspektivet fortfarande är nära förknippat 

med elevers behov av särskilt stöd. Att analysera elevens behov av särskilt stöd i förhållande 

till den omgivande miljön beskrivs av Skolverket (2009) och Skolverket (2008, reviderad 

2011) som en viktig faktor för att skolan ska kunna utforma adekvata stödinsatser. Lärarnas 

erfarenheter och uppfattningar beskriver att pedagogiska utredningar är ett verktyg för att 

utreda elevens behov av särskilt stöd. Dock är inte att se elevens behov samma sak som att 

utföra det kompensatoriska uppdraget. Detta beskrivs i resultatet som en källa till frustration 

hos lärarna när stödbehovet påvisas i utredningen men att det saknas resurser och kompetens 

för att möta elevens behov. Utifrån studiens resultat är vår reflektion att arbetet med 

pedagogiska utredningar är både tid- och resurskrävande och därmed måste stödinsatserna 
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vara möjliga att genomföra i den pedagogiska praktiken. Utredningarna måste vara ett verktyg 

för skolans lärare att utföra sitt kompensatoriska uppdrag och inte ett dokument som ska 

tillfredsställa Skolinspektionen. För att verktyget ska bli kraftfullt måste huvudmannen 

fördela och säkerställa att skolorna har tillgång till resurser och kompetens för att kunna 

utföra likvärdighetsuppdraget. Von Greiff (2009) beskriver att ekonomisk styrning är en 

viktig förutsättning för att skapa en likvärdig skola. 

I grundsärskolan vet vi trots studiens intentioner fortfarande ganska lite om arbetet med 

pedagogiska utredningar som grundar sig på bristande måluppfyllelse. Varför det finns en 

begränsad erfarenhet ges det olika förklaringar till som är kopplade till läroplanens 

kunskapskrav samt hur kunskapsbedömning genomförs för elever i grundsärskolan. Den 

bristande erfarenheten skulle kunna tyda på att elever i grundsärskolan inte utreds för särskilt 

stöd på samma sätt som grundskolans elever, trots att riktlinjerna är detsamma. Det kan i sin 

tur leda till att den elevgruppen får försämrade möjligheter till adekvata stödinsatser och att 

skolan inte uppfyller sitt kompensatoriska uppdrag. Resultatet skulle också kunna tyda på att 

grundsärskolan lyckats med sitt kompensatoriska uppdrag och utformat en undervisning där 

flertalet elever når måluppfyllelse vilket därmed kan leda till ett minskat behov av 

utredningar. Dock finns det svårigheter med att jämföra grundsärskoleelever med 

grundskolans elever eftersom skollagen anger att skolan ska vara likvärdig inom varje 

skolform (SFS 2010:800, kapitel 1, 9§). Det betyder att en reell jämförelse gällande 

likvärdighet mellan elever i grundskolan och grundsärskolan därför inte är möjlig. Vi som 

författare ställer oss frågande inför vad det egentligen betyder för integrerade elever. Enligt 

skollagen (SFS 2010:800, kapitel 7, 9§) är det den ursprungliga skolformens bestämmelser 

som är gällande men får elever en likvärdig undervisning oavsett om de är elever i 

grundsärskolan eller som integrerade elever när kravet på lärares utbildning är betydligt högre 

i grundsärskolan? Utifrån studiens resultat som påvisar att tillgång till speciallärarens 

kompetens ses som central både för att ansvara för utredningar men också för att genomföra 

stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd borde grundsärskolan därmed ha större 

möjlighet att erbjuda en kompensatorisk utbildning.  

Speciallärarens roll och kompetens beskrivs som central i riktlinjer för att utreda elevers 

behov av särskilt stöd. I resultatet framkommer också att specialläraren har en framträdande 

funktion i arbetet med pedagogiska utredningar och för att genomföra insatserna. Det är 

intressant att det i studien framträder en bild av att ”den ena efterfrågar den andres 

kompetens”. Speciallärarna framför att lärarnas kunskap om eleven måste få större utrymme i 

utredningar samtidigt som lärarna efterfrågar speciallärarens kompetens för att förstå elevens 

behov i förhållande till den omgivande lärmiljön. Speciallärare har också via sina inriktningar 

i utbildningen olika expertkunskaper. Några är mer inriktade på läs- och skrivutveckling, 

andra i matematik eller med inriktning utvecklingsstörning. Olika erfarenheter och kunskaper 

framkommer i resultatet där till exempel speciallärare med inriktning utvecklingsstörning 

beskriver arbetssätt och metoder som kan möjliggöra för delaktighet för elever med 

funktionsnedsättningar. Samtidigt verkar grundskolans lärare ha större erfarenhet av att 

använda pedagogiska utredningar som ett verktyg för att utreda elever behov av särskilt stöd. 

Insikt om betydelsen av samverkan mellan skolformerna beskrivs i examensförordningen 
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(Umeå Universitet, Dnr: FS 3.1.5-159-15) för oss blivande speciallärare. Utifrån studiens 

resultat kan ses som att det borde vara av vinning för alla elever att skolformerna samarbetade 

och utbytte erfarenheter för hur utredningar ska genomföras för att stödinsatserna ska bli 

adekvata. Enligt våra egna erfarenheter är det ovanligt att speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning arbetar i grundskolan därmed skulle ett ökat samarbete mellan skolformer 

skulle kunna gagna våra integrerade elever.  

Examensförordningen (Umeå Universitet, Dnr: FS 3.1.5-159-15) för blivande speciallärare 

beskriver att vi som blivande speciallärare ska ”visa fördjupad förmåga att kritiskt och 

självständigt kunna genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för 

individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning”. Vi anser att denna 

studie har gett oss som författare möjlighet att fördjupa våra kunskaper om hur pedagogiska 

utredningar ska bedrivas enligt gällande riktlinjer och forskning för att stödinsatserna ska bli 

adekvata samt för att utföra vårt kompensatoriska uppdrag. Vår utbildning har gett oss 

redskap för att inkludera, skapa tillgänglighet och delaktighet. Dessa redskap kan vi använda 

för att skapa förutsättningar för delaktighet för både elever och vårdnadshavare som beskrivs 

som en viktig del i arbetet att utforma stödinsatser som leder till en högre måluppfyllelse. Vi 

har också fått möjlighet att ta del av lärare och speciallärares erfarenheter av att utreda elevers 

behov av särskilt stöd som vi tacksamt tar emot och som vi avser att använda i den 

pedagogiska praktiken. Vi tar särskilt med oss att lärarna har gjort oss uppmärksamma på att 

specialläraren behöver vara tillgänglig för att genomföra observationer i lärmiljön för att 

synliggöra elevens behov samt att speciallärarens kompetens inte får bli avgörande för vilka 

elever som får tillgång till särskilt stöd. Förhoppningen är att vi i vår kommande yrkesroll 

som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning med placering i en grundskola kommer 

att bidra till en högre likvärdighet i undervisningen för integrerade elever samt att med 

kunskaper som studien har bidragit till att kunna verka för att pedagogiska utredningar 

genomförs i enlighet med det kompensatoriska uppdraget för alla elever, i en skola för alla. 

12.4 Förslag till fortsatt forskning 

Skolan har ett tydligt uppdrag oavsett skolform att utföra sitt kompensatoriska uppdrag och 

därmed ta hänsyn till samt uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. För elever som riskerar att inte nå målen i läroplanen ska skolan sätta in 

stödinsatser. Då denna studie bara får fram en vag bild av och eventuella orsaker till att det 

finns begränsad erfarenhet av att genomföra pedagogiska utredningar för grundsärskolans 

elever som grundar i bristande måluppfyllelse skulle det vara önskvärt att studera detta 

närmare. Förslagsvis kan vidare forskning genomföras i en fördjupad och mer avgränsad 

studie men i ett utökat område eller i en större kommun för att undersöka hur särskilt stöd 

utreds samt utformas för att utföra skolans kompensatoriska uppdrag för grundsärskolans 

elever.  I en fortsatt studie skulle det också vara av intresse att undersöka kunskapsbedömning 

inom grundsärskolan, hur bedöms och dokumenteras elevers måluppfyllelse? En nationell 

statistik för grundsärskolans elevers måluppfyllelse skulle vara en viktig del i den forskningen 

för att kunna besvara frågan om vilket behov det finns av särskilt stöd i grundsärskolan. 
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12.5 Reflektioner över studiens utförande 

Vi anser att frågeställningarna besvarats utifrån den metod vi valt. Valet av triangulering 

medförde att forskningsfrågorna besvarades på flera olika sätt där resultaten styrker varandra. 

Vid kvalitativ intervju anses intervjuaren som ett redskap i insamlandet och tolkningen av 

data vilket innebär att erfarenhet av intervjuer är en fördel för att få så bra svar som möjligt 

och för att sedan kunna tolka svaren. Den pilotstudie som genomfördes gav oss som 

intervjuare en möjlighet att säkerställa intervjufrågorna, prova på intervjusituationen samt att 

se så den elektroniska utrusningen fungerade. Enkäten testades på två lärare som fick till 

uppgift att kritiskt granska enkätfrågorna. Detta resulterade i att det gjordes en justering på en 

av frågorna. Då intervjuerna var semistrukturerade med en intervjuguide som utgick från 

forskningsfrågorna gav det svar på respondenternas uppfattningar och erfarenheter om att 

arbeta med pedagogiska utredningar vilket var syftet med studien. Respondenterna fick välja 

tid och plats för intervjun vilket medförde en lugn och trygg intervjusituation, detta gav 

respondenterna en bra förutsättning att ge ärliga och fördjupade svar. Vid intervjuerna gjordes 

ett målinriktat urval av fem speciallärare vilket innebär att det inte kan generaliseras till en hel 

population. För att få en helhetsbild av speciallärarnas uppfattningar och erfarenheter skulle 

intervjuer med samtliga speciallärare i kommunen genomförts. Detta var dock inte möjligt 

med tidsramen för denna studie. 

För att nå ut till samtliga kommunens F- 9 skolor valdes en elektronisk enkät, vi var medveten 

om att en elektronisk enkät ger lägre svarsfrekvens. Då enkäten skickades ut till samtliga 

lärare i kommunens F – 9 skolor innebar det att enkäten utfördes som en totalundersökning. 

Svarsfrekvensen för enkäten var 46,1 %, högre svarsfrekvens hade varit önskvärt för att få en 

ökad tillförlitlighet i resultat. Det skickades ut två påminnelser och även en chokladask som 

incitament till varje skola för att öka svarsfrekvensen. Vid bearbetningen av enkätresultaten 

visar det sig att alla kommunens skolor har svarat vilket styrker resultatet.   

Till fokusgruppsintervjun gjordes till viss del ett målinriktat urval men även ett 

bekvämlighetsurval där intervjuaren och intervjupersonerna är kända för varandra sedan 

tidigare. Detta gav en avslappnad intervjusituation där alla lärare vågade komma till tals och 

diskussioner fördes för att få fördjupad förståelse för forskningsfrågorna. Trots det 

målinriktade urvalet hade ingen av lärarna erfarenhet av att utreda integrerade elevers behov 

av särskilt stöd utifrån bristande måluppfyllelse.   

Då resultatet från de olika metoderna sedan sammanställdes genom att sorteras in i valda 

teman gav det arbetet en överskådlig struktur. Resultatet redovisat utifrån forskningsfrågorna 

med valda teman som underrubriker, vilket gav studien en tydlighet för att besvara 

forskningsfrågorna. 

12.6 Avslutande kommentar 

En av Skolinspektionens uppdrag är att granska skolornas arbete med att omsätta riktlinjer i 

den pedagogiska praktiken för att bidra till en likvärdig skola. En likvärdig skola som 

innefattar en högre måluppfyllelse, det kompensatoriska uppdraget och skolans kvalité 

(Skolinspektionen, 2015). Det kan ses som att Skolinspektionens uppdrag har haft avsedd 
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effekt på kommunens arbete för att utreda elevers behov av särskilt stöd när en av skolorna 

efter studiens avslutande fått besked att bristerna som uppmärksammats i granskningen nu 

anses vara avhjälpta. 
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14. Bilagor 

14.1 Bilaga 1 - Intervjuguide speciallärare  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera lärares och speciallärares erfarenheter 

av och uppfattningar om att arbeta med pedagogisk utredning i grundskolan samt 

grundsärskolan. 

Har intervjupersonen tagit del av informationsbrevet. 

Informera om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst avbryta intervjun. 

Deltagande kommer att behandlas med full konfidentialitet och resultaten från intervjun 

kommer endast att användas till att besvara de frågeställningar som ligger till grund för 

studien. Kommunens och skolornas namn kommer inte att användas i rapporten. När studien 

är genomförd kommer intervjumaterialet att raderas.  

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat som speciallärare? 

Vilken utbildning har du? 

Inom vilken skolform arbetar du? 

Har ni integrerade elever vid din skola? 

Intervjufrågor utifrån forskningsfrågorna 

Vilka erfarenheter har lärare av att genomföra pedagogiska utredningar enligt gällande 

riktlinjer för att utreda grundskolans samt grundsärskolans elevers behov av särskilt stöd?  

Berätta om vilka rutiner ni har för att utreda elevers behov av särskilt stöd (rektorsroll, vilka 

deltar). 

Berätta om hur ni kartlägger elevers behov på: 

 Organisationsnivå (resursfördelning, verksamhetens organisation) 

 Gruppnivå (pedagogiska metoder, elevgruppen, lärmiljön) 

 Individnivå (elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven) 

Beskriv vad den pedagogiska utredningen visar om elevens svårigheter i förhållande till 

skolmiljön (ge exempel: organisation, grupp, individ) 

Var anser du att den pedagogiska utredningens tyngdpunkt ligger, på organisation, grupp och/ 

eller individnivå? 

 

Hur ser du på din egen yrkesroll i arbetet med pedagogiska utredningar? (organisation, grupp 

och individnivå) 
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Beskriv hur eleven är delaktig i den pedagogiska utredningen (hur ger ni förutsättningar för 

det). 

Beskriv hur vårdnadshavare är delaktig i den pedagogiska utredningen 

Vad ligger till grund för en pedagogisk utredning för elever i grundskolan? 

Vad ligger till grund för en pedagogisk utredning för elever i grundsärskolan? 

Vad ser du för för-/nackdelar med en pedagogisk utredning? 

Vilka uppfattningar har lärare om den pedagogiska utredningens betydelse för att stödja 

elevers måluppfyllelse?   

Berätta om hur den pedagogiska utredningen är till nytta för att utforma adekvata stödinsatser 

(ge exempel). (Anser du att de får de stödinsatser de har rätt till).  

Vad är det som styr vilka stödinsatser eleverna får? 

Hur ser du på den pedagogiska utredningens betydelse för att elever ska få en ökad 

måluppfyllelse (ge exempel). 

Är det något mer som du vill delge mig som jag inte har frågat om gällande dina 

erfarenheter/uppfattningar om att arbeta med pedagogiska utredningar? 

Förslag på följdfrågor 

Kan du utveckla...? På vilket sätt...? 

Kan du ge fler exempel 

Hur kommer det sig? 

Vad beror det på? 

Hur ser du på? 

Återkoppling/reflektion 

Du säger... 

Har jag förstått dig rätt? 

Dina erfarenheter... 

Beröm! 
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14.2 Bilaga 2 - Intervjuguide fokusgruppsintervju 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera lärares och speciallärares erfarenheter 

av och uppfattningar om att arbeta med pedagogisk utredning i grundskolan samt 

grundsärskolan. 

Har intervjupersonen tagit del av informationsbrevet. 

Informera om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst avbryta intervjun. 

Deltagande kommer att behandlas med full konfidentialitet och resultaten från intervjun 

kommer endast att användas till att besvara de frågeställningar som ligger till grund för 

studien. Kommunens och skolornas namn kommer inte att användas i rapporten. När studien 

är genomförd kommer intervjumaterialet att raderas.  

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken utbildning har du? 

Inom vilken skolform arbetar du? 

Har ni integrerade elever vid din skola? 

Fokusgruppintervju 

Rutiner 

Hur ställer ni er påståendet “På vår skola finns det väl kända rutiner för att utreda elevers 

behov av särskilt stöd” 

Beskriv era ruiner för pedagogisk utredning. 

Vad ligger till grund för pedagogiska utredningar för grundskoleelever? 

Vad ligger till grund för pedagogiska utredningar för grundsärskoleelever?  

Kartläggning och bedömning 

Hur ställer ni er till påståendet “På vår skola gör vi pedagogiska utredningar på organisation-, 

grupp-, och individnivå” 

Var anser ni att den pedagogiska utredningens tyngdpunkt ligger, på organisation, grupp eller 

individ? 

Vilka är delaktiga i den pedagogiska analysen/bedömningen? 

Beskriv vad den pedagogiska utredningen kan visa om elevens svårigheter i förhållande till 

skolmiljön. 
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Delaktighet 

Hur ställer ni till påståendet “På vår skola är elever och vårdnadshavare delaktiga i den 

pedagogiska utredningen” 

Beskriv på vilket sätt de är delaktiga. 

Speciallärarens roll 

Hur ställer ni er till påståendet “ På vår skola har specialläraren/specialpedagogen en central 

roll i pedagogiska utredningar” 

Stödinsatser 

Hur ställer ni er till påståendet “På vår skola leder pedagogiska utredningar till adekvata 

stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd”  

 Beskriv på vilket sätt och ge exempel. 

Måluppfyllelse  

Hur ställer ni er till påståendet “ På vår skola leder pedagogiska utredningar i förlängningen 

till ökad måluppfyllelse för elever i behov av särskilt stöd. 

 

Vad ser ni för för-/nackdelar med en pedagogisk utredning? 

 

Förslag på följdfrågor  

Kan du utveckla...? På vilket sätt...?  

Kan du ge fler exempel  

Hur kommer det sig?  

Vad beror det på?  

Hur ser du på?  

Återkoppling/reflektion  

Du säger...  

Har jag förstått dig rätt?  

Dina erfarenheter...  

Beröm!  
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14.3 Bilaga 3 - Enkätfrågor 

1. Jag arbetar på (Flervalsfråga) 

...skolan 

...skolan 

…skola 

…skolan 

…skola 

…skolan 

…skola   

…skolan 

…skola 

 

2. Jag undervisar i (flervalsfråga) 

F - 6 

7 - 9  

Grundsärskolegrupp 

 

3. Jag har erfarenhet av att undervisa integrerade grundsärskoleelever.  

Ja 

nej 

 

4. På vår skola finns det väl kända rutiner för att utreda elevers behov av särskilt stöd. 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 
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5. På vår skola utreder rektor skyndsamt behov av särskilt stöd. 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 

 

6. På vår skola gör vi pedagogiska utredningar utifrån organisationsnivå (t.ex. fördelning av 

resurser, organisation av verksamheten) 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 

 

7. På vår skola gör vi pedagogiska utredningar utifrån gruppnivå (t.ex. pedagogiska metoder, 

lärmiljön, elevgruppen) 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 

 

8. På vår skola gör vi pedagogiska utredningar utifrån individnivå (t.ex. elevens 

kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven) 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 

 

9. På vår skola är eleven delaktig i den pedagogiska utredningen. 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 

 

10. På vår skola är vårdnadshavare delaktiga i den pedagogiska utredningen. 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 
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11. På vår skola har specialpedagog/speciallärare en central roll i pedagogiska utredningar. 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 

 

12. På vår skola genomförs de pedagogiska utredningarna i samarbete mellan olika yrkesroller 

(speciallärare, lärare och elevhälsan). 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 

 

13. På vår skola gör vi pedagogiska utredningar för grundskolelever om de saknar 

måluppfyllelse trots extra anpassningar. 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 

 

14. På vår skola gör vi pedagogiska utredningar för grundsärskoleelever om de saknar 

måluppfyllelse trots extra anpassningar. 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 

 

15. När vi gör pedagogiska utredningar ligger tyngdpunkten på vilka förändringar vi kan göra 

i elevens skolsituation (t.ex. pedagogiska metoder i undervisningen, lärmiljö) 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 

 

16. Jag anser att de pedagogiska utredningarna leder till att skolan sätter in adekvata 

stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd. 

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 
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17. Jag anser att pedagogiska utredningar i förlängningen leder till ökad måluppfyllelse för 

elever i behov av särskilt stöd.  

instämmer inte alls - instämmer till viss del -instämmer till stor del - instämmer helt.  

Har ingen erfarenhet 

 

Övriga kommentarer: ________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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14.4 Bilaga 4 - Missivbrev intervju 

Hej! 

Vi heter Mari Liljemark och Mona Englund och läser nu vår sista termin på 

speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning vid Umeå Universitet. Under 

hösten 2018 ska vi skriva ett examensarbete om den pedagogiska utrednings betydelse för 

elever i behov av särskilt stöd.  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera lärares och speciallärares erfarenheter 

av och uppfattningar om att arbeta med pedagogisk utredning i grundskolan samt 

grundsärskolan. Därför riktar sig intervjun till dig som verksam speciallärare vid kommunens 

F-9 skolor.  

Ditt deltagande är frivilligt och om du skulle vilja kan du när som helst avbryta intervjun.   

Ditt deltagande kommer att behandlas med full konfidentialitet och resultaten från intervjun 

kommer endast att användas till att besvara de frågeställningar som ligger till grund för 

studien. Kommunens och skolornas namn kommer inte att användas i rapporten. Intervjun kan 

göras på din arbetsplats vid en tidpunkt som passar dig. Tiden för intervjun beräknas vara 30–

45 min och vi kommer att spela in samtalet. När studien är genomförd kommer 

intervjumaterialet att raderas.  

När studien är godkänd kommer resultaten finnas tillgängligt på http://www.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid={}.   

Vår förhoppning är att du vill bidra med dina erfarenheter och uppfattningar om hur 

pedagogiska utredningar utformas och genomförs för elever i behov av särskilt stöd. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Är det något du undrar över angående studien är du välkommen att kontakta oss. 

mari.liljemark@xxxxxx.se 

mona.englund@xxxxxx.se  

Med vänliga hälsningar  

Mari Liljemark och Mona Englund 

 

 

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=
mailto:mari.liljemark@xxxxxx.se
mailto:mona.englund@xxxxxx.se
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14.5 Bilaga 5 - Missivbrev fokusgruppsintervju 

Hej! 

Vi heter Mari Liljemark och Mona Englund och läser nu vår sista termin på 

speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning, vid Umeå Universitet. Under 

hösten 2018 ska vi skriva ett examensarbete om den pedagogiska utrednings betydelse för 

elever i behov av särskilt stöd.  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera lärares och speciallärares erfarenheter 

av och uppfattningar om att arbeta med pedagogisk utredning i grundskolan samt 

grundsärskolan. Därför riktar sig intervjun till dig som verksam lärare vid kommunens F-9 

skolor.  

Ditt deltagande är frivilligt och om du skulle vilja kan du när som helst avbryta intervjun. Ditt 

deltagande kommer att behandlas med full konfidentialitet och resultaten från intervjun 

kommer endast att användas till att besvara de frågeställningar som ligger till grund för 

studien. Kommunens och skolornas namn kommer inte att användas i rapporten. 

Gruppintervjun kan göras på en tidpunkt och plats som passar er. Tiden för intervjun beräknas 

vara 30–45 min och vi kommer att spela in samtalet. När studien är genomförd kommer 

intervjumaterialet att raderas.  

När studien är godkänd kommer resultaten finnas tillgängligt på http://www.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid={}.   

Vår förhoppning är att du vill bidra med dina erfarenheter och uppfattningar om hur 

pedagogiska utredningar utformas och genomförs för elever i behov av särskilt stöd. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Är det något du undrar över angående studien är du välkommen att kontakta oss. 

mari.liljemark@xxxxxxx.se 

mona.englund@xxxxxxx.se  

Med vänliga hälsningar  

Mari Liljemark och Mona Englund 

 

  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=
mailto:mari.liljemark@xxxxxxx.se
mailto:mona.englund@xxxxxxx.se
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14.6 Bilaga 6 - Missivbrev enkät 

Hej! 

Vi heter Mari Liljemark och Mona Englund vi arbetar vid Xxxxxskola och läser nu vår sista 

termin på speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning vid Umeå 

Universitet. Under hösten 2018 ska vi skriva ett examensarbete om den pedagogiska 

utrednings betydelse för elever i behov av särskilt stöd.  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera lärares och speciallärares erfarenheter 

av och uppfattningar om att arbeta med pedagogisk utredning i grundskolan samt 

grundsärskolan. Därför riktar sig enkäten till dig som verksam lärare vid kommunens F-9 

skolor. Enkäten har också förankrats hos skolornas rektorer som gett samtycke.  

Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid skapandet av enkäten. Ditt 

deltagande är frivilligt och du gör den helt anonymt via en webb-enkät. Svaren kommer 

endast att användas till att besvara de frågeställningar som ligger till grund för studien. 

Kommunens och skolornas namn kommer inte att användas i rapporten. När studien är 

godkänd kommer resultaten finnas tillgängligt på http://www.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid={}.   

Vår förhoppning är att du vill bidra med dina erfarenheter och uppfattningar om hur 

pedagogiska utredningar utformas och genomförs för elever i behov av särskilt stöd. 

Enkäten består av 17 frågor med fasta svarsalternativ och tar 5 - 10 minuter att fylla i. Vi 

önskar att du besvarar enkäten senast tisdagen den 30 oktober.   

Länken till enkäten hittar du här nedan.  

LÄNK 

Tack på förhand för din medverkan! 

Är det något du undrar över angående studien eller enkäten är du välkommen att kontakta oss. 

mari.liljemark@xxxxx.se  

mona.englund@xxxxxx.se  

Med vänliga hälsningar  

Mari Liljemark och Mona Englund 

 

  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=
mailto:mari.liljemark@xxxxx.se
mailto:mona.englund@xxxxxx.se
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14.7 Bilaga 7 - Enkätsammanställning 1 

 

1. Jag arbetar på 

Namn  Antal  %  

....skolan  22  18,8  

....skolan  11  9,4  

....skola  10  8,5  

....skolan  7  6  

....skola  11  9,4  

....skolan  12  10,3  

....skola  32  27,4  

....skola  8  6,8  

....skola  4  3,4  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  

 

 

 

 

2. Jag undervisar  i 

Namn  Antal  %  

F - 6  89  76,1  

7 - 9  30  25,6  

Grundsärskolegrupp  4  3,4  

Total  123  105,1  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  
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3. Jag har erfarenhet av att undervisa integrerade grundsärskoleelever 

Namn  Antal  %  

Ja  72  61,5  

Nej  45  38,5  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  

 

 

 
4. På vår skola finns det väl kända rutiner för att utreda elevers behov av särskilt stöd 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  27  23,1  

Instämmer till stor del  47  40,2  

Instämmer till viss del  35  29,9  

Instämmer inte alls  2  1,7  

Har ingen erfarenhet  6  5,1  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  
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5. På vår skola utreder rektor skyndsamt behov av särskilt stöd 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  16  13,7  

Instämmer till stor del  46  39,3  

Instämmer till viss del  35  29,9  

Instämmer inte alls  9  7,7  

Har ingen erfarenhet  11  9,4  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  

 

 

 
6. På vår skola gör vi pedagogiska utredningar utifrån organisationsnivå (t.ex. fördelning av 

resurser, organisation av verksamheten) 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  19  16,2  

Instämmer till stor del  47  40,2  

Instämmer till viss del  35  29,9  

Instämmer inte alls  3  2,6  

Har ingen erfarenhet  13  11,1  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  
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7. På vår skola gör vi pedagogiska utredningar utifrån gruppnivå (t.ex. pedagogiska metoder, 

lärmiljön, elevgruppen) 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  18  15,4  

Instämmer till stor del  48  41  

Instämmer till viss del  38  32,5  

Instämmer inte alls  1  0,9  

Har ingen erfarenhet  12  10,3  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  

 

 

 
8. På vår skola gör vi pedagogiska utredningar utifrån individnivå (t.ex. elevens 

kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven) 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  33  28,2  

Instämmer till stor del  54  46,2  

Instämmer till viss del  20  17,1  

Instämmer inte alls  0  0  

Har ingen erfarenhet  10  8,5  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  
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9. På vår skola är eleven delaktig i den pedagogiska utredningen 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  21  17,9  

Instämmer till stor del  28  23,9  

Instämmer till viss del  45  38,5  

Instämmer inte alls  6  5,1  

Har ingen erfarenhet  17  14,5  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  

 

 

 
10. På vår skola är vårdnadshavare delaktiga i den pedagogiska utredningen 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  26  22,2  

Instämmer till stor del  41  35  

Instämmer till viss del  35  29,9  

Instämmer inte alls  4  3,4  

Har ingen erfarenhet  11  9,4  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  
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11. På vår skola har specialpedagog/speciallärare en central roll i pedagogiska utredningar 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  29  24,8  

Instämmer till stor del  33  28,2  

Instämmer till viss del  34  29,1  

Instämmer inte alls  14  12  

Har ingen erfarenhet  7  6  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  

 

 

 
12. På vår skola genomförs de pedagogiska utredningarna i samarbete mellan olika yrkesroller 

(speciallärare, lärare och elevhälsan) 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  26  22,2  

Instämmer till stor del  42  35,9  

Instämmer till viss del  33  28,2  

Instämmer inte alls  6  5,1  

Har ingen erfarenhet  10  8,5  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  
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13. På vår skola gör vi pedagogiska utredningar för grundskoleelever om de saknar 

måluppfyllelse trots extra anpassningar 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  30  25,6  

Instämmer till stor del  47  40,2  

Instämmer till viss del  26  22,2  

Instämmer inte alls  0  0  

Har ingen erfarenhet  14  12  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  

 

 

 
14. På vår skola gör vi pedagogiska utredningar för grundsärskoleelever om de saknar 

måluppfyllelse trots extra anpassningar 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  8  6,8  

Instämmer till stor del  26  22,2  

Instämmer till viss del  13  11,1  

Instämmer inte alls  3  2,6  

Har ingen erfarenhet  67  57,3  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  
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15. När vi gör pedagogiska utredningar ligger tyngdpunkten på vilka förändringar vi kan göra 

i elevens skolsituation (t.ex. pedagogiska metoder i undervisningen, lärmiljö) 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  21  17,9  

Instämmer till stor del  58  49,6  

Instämmer till viss del  26  22,2  

Instämmer inte alls  0  0  

Har ingen erfarenhet  12  10,3  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  

 

 

 
16. Jag anser att de pedagogiska utredningarna leder till att skolan sätter in adekvata 

stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  6  5,1  

Instämmer till stor del  33  28,2  

Instämmer till viss del  64  54,7  

Instämmer inte alls  7  6  

Har ingen erfarenhet  7  6  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  
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17. Jag anser att pedagogiska utredningar i förlängningen leder till ökad måluppfyllelse för 

elever i behov av särskilt stöd 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  8  6,8  

Instämmer till stor del  48  41  

Instämmer till viss del  43  36,8  

Instämmer inte alls  7  6  

Har ingen erfarenhet  11  9,4  

Total  117  100  

 

 

Svarsfrekvens  

46,1% (117/254)  

 

 

 
Övriga kommentarer 

Jag är elevassistent så jag skulle kanske inte svara på detta. Jag har arbetat i förskolan.  

Utredningarna leder oftast till att arbetslaget förbättrar planering och arbetssätt för eleverna. 
Återkoppling från elevhälsan och praktiska tips/råd eller hjälpmedel därifrån tar alldeles för lång 
tid eller känns inte relevanta. Tyvärr får vi då råd vi redan provat eller ytterligare blanketter att 

fylla i som inte leder elevens måluppfyllelse framåt  

Liten erfarenhet då jag är nyutexaminerad  

14. De instruktioner vi fått är att grundsärskoleelever inte kan bli underkända, därför blir det 

väldigt underligt när betyg ska sättas. Även om vi lärare vet att det saknas underlag för att 
bedöma eleven eller de inte alls deltagit så måste vi sätta E. Trots att eleven egentligen inte 
uppnått några kunskaper.  

Att elever får hjälp tar alldeles för lång tid i dagsläget. Tätare samarbete inom elevens ALLA 
behovsarenor. Soc, skola, Bup osv. För mycket pappersexersis och för lite verkstad enligt mitt 

tyckande. Att elever ska få rätt hjälp måste gå smidigare.  

Ska nu delta i min första ped utredn för någon av mina elever på 15-20 år, med spec ped 
inblandad. Kan för lite ang frågorna, ledsen.  
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14.8 Bilaga 8 - Enkätsammanställning 2 (enskilda skolor) 

4. På vår skola finns det väl kända rutiner för att utreda elevers behov av särskilt stöd 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  3  25  

Instämmer till stor del  6  50  

Instämmer till viss del  2  16,7  

Instämmer inte alls  0  0  

Har ingen erfarenhet  1  8,3  

Total  12  100  

 

 

Svarsfrekvens  

25,5% (12/47)  

 

 

 

4. På vår skola finns det väl kända rutiner för att utreda elevers behov av särskilt stöd 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  0  0  

Instämmer till stor del  0  0  

Instämmer till viss del  2  50  

Instämmer inte alls  1  25  

Har ingen erfarenhet  1  25  

Total  4  100  

 

 

Svarsfrekvens  

30,8% (4/13)  
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4. På vår skola finns det väl kända rutiner för att utreda elevers behov av särskilt stöd 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  3  30  

Instämmer till stor del  2  20  

Instämmer till viss del  5  50  

Instämmer inte alls  0  0  

Har ingen erfarenhet  0  0  

Total  10  100  

 

 

Svarsfrekvens  

43,5% (10/23)  

 

 

 

5. På vår skola utreder rektor skyndsamt behov av särskilt stöd 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  4  50  

Instämmer till stor del  4  50  

Instämmer till viss del  0  0  

Instämmer inte alls  0  0  

Har ingen erfarenhet  0  0  

Total  8  100  

 

 

Svarsfrekvens  

50% (8/16)  
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11. På vår skola har specialpedagog/speciallärare en central roll i pedagogiska utredningar 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  0  0  

Instämmer till stor del  1  12,5  

Instämmer till viss del  2  25  

Instämmer inte alls  5  62,5  

Har ingen erfarenhet  0  0  

Total  8  100  

 

 

Svarsfrekvens  

50% (8/16)  

 

 

 

11. På vår skola har specialpedagog/speciallärare en central roll i pedagogiska utredningar 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  0  0  

Instämmer till stor del  5  15,6  

Instämmer till viss del  16  50  

Instämmer inte alls  8  25  

Har ingen erfarenhet  3  9,4  

Total  32  100  

 

 

Svarsfrekvens  

97% (32/33)  
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16. Jag anser att de pedagogiska utredningarna leder till att skolan sätter in adekvata 

stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  0  0  

Instämmer till stor del  0  0  

Instämmer till viss del  10  90,9  

Instämmer inte alls  1  9,1  

Har ingen erfarenhet  0  0  

Total  11  100  

 

 

Svarsfrekvens  

29,7% (11/37)  

 

 

 

 

 

17. Jag anser att pedagogiska utredningar i förlängningen leder till ökad måluppfyllelse för 

elever i behov av särskilt stöd 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt  0  0  

Instämmer till stor del  0  0  

Instämmer till viss del  0  0  

Instämmer inte alls  3  75  

Har ingen erfarenhet  1  25  

Total  4  100  

 

 

Svarsfrekvens  

30,8% (4/13)  
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14.9 Bilaga 9 - Kommunens standardiserande frågor 

Kommunens standardiserande frågor - Kartläggning av nuläget 

1. Elevens bild  

Hur är det i skolan för dig? Använd gärna stödfrågorna, se baksidan. 

 

2. Vårdnadshavarens bild  

Hur är det i skolan för ditt barn? Använd gärna stödfrågorna, se baksidan. 

 

3. Vilka omständigheter på grupp- och organisationsnivå påverkar elevens 

förmågor? 

 Undervisningens tydlighet, struktur, rutiner och regler t ex när 

lektioner/aktiviteter introduceras? 

 Vid övergångar och när lektioner/aktiviter avslutas? 

 Arbetssätt, arbetsmaterial och tidslängden på arbetsuppgifterna/rasterna? 

 Resursförstärkning i olika skolsituationer? 

 Användning och möblering av lokaler? 

 Gruppens sammansättning, samt klimatet och bemötandet i gruppen? 
 

4. Bedömning av elevens förmågor i relation till kunskapskraven. 
 

5. Vilka förmågor och situationer är väl utvecklade/fungerar bra för eleven? Hur 

visar det sig? 
 

6. Vilka förmågor och situationer är mindre utvecklade/svåra för eleven? Hur 

visar det sig? 
 

7. Andra färdigheter som kan vara relevanta att beskriva (styrkor och 

svagheter) 

 Kunskaper/kognitivt i relation till målen: 

- Tal- och språkutveckling, läsutveckling, skrivutveckling, 

matematikutveckling, tidsuppfattning, inlärningskanaler, allmän förståelse, 

automatiseringsförmåga 

 Motorik/perception: 

- Kroppen, grov- och finmotorik, öga-handkoordination 

 Förmåga att arbeta och samspela med andra: 

- Självständigt arbete, uthållighet/koncentration (individuellt arbete och i 

grupp, i fria/styrda aktiviteter, med olika lärare, blir eleven störd av auditiva 

eller av visuella intryck).  

- Beteende (samspel och kommunikation med andra elever och vuxna, 

impulskontroll och förmåga att klara nya situationer, självförtroende och 

självkänsla, trivsel och motivation).  

- Föreställningsförmåga (kreativitet och fantasi). Motivation och intressen. 
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8. Hur bemöter ni eleven och hur anpassar ni skoldagen utifrån dennes behov 

av hjälp och stöd? 

9. Stödfrågor till kartläggning 

Elevens bild – Hur är det i skolan för dig? 

Organisationsnivå 
- Hur trivs du med skolans olika lokaler? 

- Hur trivs du med ditt schema? 

- Hur trivs du med utemiljön? 

- Hur har du det på rasterna? 

 
Gruppnivå 

- Hur trivs du i klassen? 

- Hur trivs du med andra elever? 

 
Individnivå 

- Vad tycker du är roligt? 

- När jobbar du bäst? 

- Var jobbar du bäst? 

- Hur jobbar du bäst? 

- Vad är lätt och vad är svårt? 

- Beskriv en lärare som du tycker hjälper dig bra! Hur/Vad gör denna lärare? 

 

Vårdnadshavarens bild – Hur är det i skolan för ditt barn? 

Organisationsnivå 
- Hur uppfattar du/ni samarbetet med skolan? 

- Hur uppfattar du/ni att barnet trivs? 

- Har du/ni förtroende för skolan? 

- Känner du/ni dig/er delaktiga i barnets skolarbete? 

 
Gruppnivå 

- Hur uppfattar du/ni att barnet trivs i klassen? 

- Hur uppfattar du/ni att barnet fungerar i olika undervisningssituationer? 

 
Individnivå 

- Beskriv ditt barns starka sidor. 

- Vad tänker du om ditt barns behov av stöd? 

- Vilket stöd kan ditt barn få av dig? 

 


