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SAMMANFATTNING 

.  

Undersökningen är gjord på en F-3-skola i en liten Norrlandskommun. 

 

För att få en bild över hur effektiv skolans organisation är vad det gäller elevvårdande insatser 

för elever med behov av särskilt stöd har jag studerat elevakter samt intervjuat 

vårdnadshavare och skolpersonal om deras roll och arbetssätt. 

Skolan ansvarar för att alla elever som är i behov av stöd ska få den hjälp de behöver för att 

klara sin skolgång 

 

Barn har olika förutsättningar att uppfylla de krav som skolan ställer på dem. Det kan handla 

om ren kunskapsinhämtning, men det kan även handla om emotionella och sociala kunskaper 

och mognande. Vårdnadshavare samt klasslärare vidtar tillsammans med eleven de åtgärder 

de anser skulle kunna hjälpa. Vid behov görs en basutredning av lärare, kurator och 

skolsköterska som lämnas till elevhälsoteamet som underlag till åtgärdsförslag. Det har visat 

sig att det finns brister i dokumentationen som kan ge en skev bild över hur skolan klarar av 

de uppdrag som ställs för att ge en god elevvård. En bättre översyn över vad som skrivs in i en 

elevakt, åtgärdsprogram samt uppföljning är att rekommendera. Tydlig struktur i hanteringen 

av elevärendena borde upprättas för att ge en kvalitetssäkring. En bättre kommunikation 

mellan externa myndigheter borde även kunna åstadkommas.  

Samarbetet med hemmet visar sig vid intervju med vårdnadshavare vara god men önskemål 

har framförts om bättre samordning av möten mellan de olika professionerna inom 

skola/fritidshem. Det skulle underlätta för hemmet. 
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INLEDNING 

 

Skollagens 1 § är grunden för samverkan mellan föräldrar och skola. Denna paragraf finns 

citerad i läroplanen under rubriken ”Skolans mål”. 

Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdom har till syfte att 

meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmen främja 

elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande 

samhällsmedlemmar. 

Längre fram i läroplanen står under huvudrubriken ”Elever med särskilda behov” samt under 

rubrik ”Individinriktat arbete” att arbetsenheten är den naturliga enheten där man skall 

försöka lösa olika problem. Diskussionerna inom ett arbetslag eller i elevvårdskonferensen 

kring en elevs problem skall utmynna i ett åtgärdsprogram som bör utarbetas av skola, elev 

och föräldrar tillsammans och utgår från elevens behov. Detta program skall beskriva vad som 

skall göras och skall därefter följas upp eventuellt med ett nytt åtgärdsprogram till följd. Detta 

nämner Britta Liljegren i sin bok Elever i svårigheter (1991). För många barn med ADHD blir 

problematiken särskilt tydlig i skolan. En skola som inte anpassats till barnets specifika 

inlärningssvårigheter kan vara en allvarlig riskfaktor för förstärkt problematik menar 

socialstyrelsen i sina slutsatser i boken ADHD hos barn och vuxna (s 181). 

 

Varje människa är unik. Det är därför viktigt att skolan bedömer och behandlar en elev på ett 

professionellt sätt. Ibland kan en basutredning ligga till grund för anpassning i skolans 

verksamhet, ibland kan en psykologutredning behövas. Dessa utredningar kan vara aktuella   

t ex då en elev uppvisar ett avvikande beteende jämfört med sin biologiska ålder, har ett 

avsevärt sämre ordförråd, har svårt med talet eller att koncentrera sig. 

 

En basutredning består av ett pedagogiskt , socialt och medicinskt utlåtande utfärdat av 

pedagog, kurator samt skolsköterska alternativt skolläkare. Psykologiskt test utförs om 

elevhälsoteamet med rektor anser att det finns behov av en sådan. 

Vanliga formulär som används är Nordiskt utredningsformulär för utredning av barns 

utveckling och beteende 5-15, ABAS II samt TRAS (i förskolan). 

Nordiskt utredningsformulär visar på färdigheter och beteenden hos barn. Det belyser 

uppfattningen om barnets styrkor och svårigheter inom en rad utvecklingsområden.  
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ABAS II, adaptive Behavior Assessment System, är en Lärarskattning om färdigheter för 

elever i åldrarna 5-21 år. Det är en skattning utifrån vad eleven klarar av vid 

skattningstillfället vad det gäller kognitiva, sociala och praktiska färdigheter.  

TRAS, tidig registrering av språkutveckling. Här noteras datum för observation, barnets ålder 

samt kommentarer och beskrivning av åtgärder. De områden som observeras är 

kommunikation, uppmärksamhet, språkförståelse, språklig medvetenhet, uttal, ordproduktion, 

meningsbyggnad och samspel. Dessa observationer är tänkta att göras flera gånger så att man 

kan följa barnets utveckling, lämpligen två gånger under varje åldersperiod.  

 

Rektor har det övergripande ansvaret för skolans elevhälsa och ska stötta och följa upp 

elevhälsoarbetet i arbetslagen. Rektors ansvar är också att samordna de pedagogiska, 

elevvårdande och hälsobefrämjande insatserna för att uppnå en god elevhälsa och nå de av 

skolverket uppsatta målen. Elevhälsoteamet skall bistå med sin samlade kompetens. Teamet 

består av rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagoger. 

 

Målsättningen är att verka för alla elevers personliga och sociala utveckling, att få eleverna att 

känna skolarbetet meningsfullt, att ge stöd och hjälp till enskild elev utifrån förutsättningar 

och behov, att alla ska känna sig välkomna och trivas i skolan, att ha ett samarbete med 

elevens vårdnadshavare för att stötta elevens utveckling och att skapa lust till livslångt 

lärande. 

 

Skolverkets mål handlar om kunskapsmål och sociala mål inkluderande samspel, empati och 

beteende från förskoleklass till år 9. Om en lärare bedömer att en elev har svårt att uppnå 

uppsatta mål har skolan ett ansvar att utreda barn som har behov av särskilt stöd för att klara 

sin skolgång. Hos utbildningsdepartementet ligger ett lagförslag gällande elever i 

förskoleklass och uppåt. Det förslaget till ny skollag understryker kraftfullt skolans ansvar om 

att utredning ska ske snabbt och att samråd ska ske med elevhälsan ”om det inte är uppenbart 

obehövligt”. 

Utredningen ska sedan mynna ut i ett åtgärdsprogram.(Skollag för kunskap, valfrihet och 

trygghet, Ds 2009:25) 

 

För att få en överblick av hur det kan se ut med utredning och stöd för elever med sociala 

och/eller neuropsykiatriska problem på en mindre skola i norra Sverige har jag kartlagt  
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innehållet i elevakter samt intervjuat föräldrar, lärare, talpedagog, specialpedagog inom 

dyslexiområdet samt speciallärare om hur de ser på återkoppling, delaktighet och 

dokumentation i de ärenden som anmälts till skolledningen. Denna kartläggning ska ge en 

bild över hur effektivt skolan tillsammans med vårdnadshavare arbetar för att hjälpa elever 

med det stöd som behövs samt även visa på hur samarbetet mellan externa utredare och 

behandlare fungerar. 

 

I litteratur som jag tagit del av kring elever med svårigheter framkommer ofta att föräldrar 

känner en maktlöshet när de inte får förståelse eller hjälp från skola eller omgivning. 

Kunskapen saknas ofta om vad t ex perceptionsstörningar och koncentrationssvårigheter 

betyder i det vardagliga livet, hur de bör bemötas. I boken Att handskas med EMIL – om hur 

det är att vara mamma till ett barn med damp, skriver Å Gravander – Hur kommer det sig att 

dessa små harmlösa bokstavskombinationer såsom damp och ADHD kan få så stora 

konsekvenser för hela familjen? (Gravander 2005) 

 

Matti Bergström beskriver i sin bok Neuropedagogik - en skola för hela hjärnan - hemmet 

som öppet, tålmodigt och utvecklande för en barnhjärna. Han konstaterar att i en sluten klass i 

en sluten skola kan det inte ske någon utveckling i ordets egentliga bemärkelse och att 

slutenheten för med sig många problem som tecken på en försämring av den aktuella 

utvecklingsgraden. Skolan måste ha som förebild hemmet och den öppna gatan – dessa är 

öppna system. (s 163).  Han betonar därmed att det är av stor vikt att hemmet finns med i 

barnets utveckling. 

 

Barn som har svårt att sitta stilla, som stör och bråkar och som har svårt att tillgodogöra sig 

skolundervisningen bli ofta missförstådda. En grundlig utredning kan hjälpa dessa barn till en 

bättre självkänsla och motverka problem i deras vuxna liv. Enl professor Lennart Widén, vice 

ordförande i Hjärnfonden och professor emeritus i neurofysiologi, finns en stor okunskap och 

tystnad kring hjärnans sjukdomar.  

 

Att öka förståelsen för dessa barn och att dessutom kommunikationen mellan berörda parter 

fungerar är ett villkor för att eleven och dennes familj ska få bästa möjliga förutsättningar att 

lyckas i sin tillvaro.  
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Skolan måste regelbundet samverka med andra instanser, t ex socialförvaltningen, 

Barnhabiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Det finns nästan alltid en eller flera myndigheter inkopplade när en familj har stora problem. 

Ibland känner skolan till dem, ibland inte. Oavsett hur problemen hanterats tidigare, har 

skolan från och med skolstarten sitt särskilda ansvar för elevens utveckling. Så snart en 

problemsituation framträder eller förstärks i skolan, så bör det därför ske en samordning av 

insatserna med skolan som bas. (Liljegren 1991) 

 

Att välja tema för mitt arbete föll sig naturligt då jag under mina studier i barn- och 

ungdomspsykiatri kunnat relatera till elevers svårigheter i skolans värld. Jag har genom mitt 

arbete som pedagog samt skolkurator under årens lopp mött elever och familjer som varit i 

stort behov av stöd. 

 

SYFTE 

 

• Att kvalitetssäkra att eleverna får det stöd de behöver för att lyckas med sin skolgång 

och ges största möjlighet att nå de av skolverket uppsatta målen i år 3 genom att 

kartlägga gången från anmälan om behov av stöd till återkoppling av eventuella 

åtgärder och uppföljning. 

 

FRÅGESTÄLLNING 

 

• Finns förutsättningar för skolan att på organisations- grupp- och individnivå klara sitt 

uppdrag med rätt stöd till elever med behov av detta? Finns en tydlig struktur, 

fungerade former för dokumentation, tydliga ramar för elevhälsans engagemang i 

utredningarna? Hur sker återkopplingen till uppdragsgivaren? Finns återkommande 

uppföljning vid behov av anpassning/åtgärder? 

• Finns samverkan mellan skola och hälso- och sjukvård samt vårdnadshavare för att 

utveckla passande pedagogiska och sociala metoder för att rätt bemöta en elev med 

behov av stöd?  
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METOD 

 

• Litteraturstudier 

• Förankra mitt uppdrag hos rektor samt skolans elevhälsoteam.  

• Genomgång av sex elevakter, slumpvis utvalda av rektor.  

• Intervju med två berörda vårdnadshavare, slumpvis valda, för att få ta del av deras 

upplevelser vad det gäller samarbetet med skola och andra inblandade instanser. För 

att även få en bild av en utredares roll i samarbetet tog jag kontakt med en 

specialpedagog, som även finns med i skolans elevhälsoteam, en specialpedagog inom 

dyslexiområdet samt en talpedagog. Detta för att förankra mitt uppdrag och göra 

intervjuer med dessa om deras arbetsrutiner. Kontakt togs även med en klasslärare för 

att i en intervju höra hennes syn på återkoppling och stöd i de ärenden som hon lämnat 

till utredning. 

 

RESULTAT 

 

Syftet med mitt arbete är att få svar på mina frågeställningar för att kvalitetssäkra att en elev 

får det stöd hon/han behöver i skolan genom att kartlägga gången från anmälan till utredning 

och hantering av ärendet. Sammanfattning av resultatdelen visas i bilaga 1. 

 

KARTLÄGGNING AV ELEVAKTER 

Elev A  född  2001 

Elevvårdskonferens (EVK) 2007 12 10, inför skolstart.  

Närvarande: vårdnadshavare, förskollärare, specialpedagog, psykolog, rektor.  

Problembeskrivning: Svårt att uppfatta klassinstruktioner. Svårt att fokusera på sin uppgift, 

har koncentrationsproblem. ”Är inte riktigt med”. Har ett dåligt ordförråd. Har fortfarande 

stora behov av lek. Leker inte med utan bredvid klasskamrater. Har en kompis som styr deras 

lek. Svenska 2-undervisning en gång i veckan. Psykolog tycker sig kunna se att A har någon 

form av uppmärksamhetsproblematik.  

Psykologutredning rekommenderas. A genomgår utvecklingsbedömning 2008 01 denna visar 

IQ 58 (ligger mellan 53-68). Presterar genomgående lågt, ca 2 år lägre än sin biologiska ålder. 

Svårt att koncentrera sig på en uppgift. Pratar mycket och är relativt snabbtänkt.  
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Uppföljning EVK 2008 04 30 för att informera om detta – Ny uppföljning planeras inom 3-4 

veckor efter att vårdnadshavarna rekommenderats göra besök på särskolan samt överväga om 

en plats i särskolan. Även kolla upp eventuellt synfel. 

Här slutar dokumentationen i elevakten. 

Eleven påbörjade år ett och går nu i år två i den obligatoriska grundskolan, något som 

ej finns dokumenterat men informationen har givits till mig muntligt.  

 

Elev B  född 2000 

Anteckning 2007 01 18 Specialpedagog, Barnhabiliteringen, kontaktat förskolläraren och 

informerat om att B varit föremål för flera utredningar.  

 

EVK 2007 04 03.  

Kallade vårdnadshavare, förskollärare, skolsköterska, pedagog samt sjukgymnast från 

Barnhabiliteringen.  

Psykologutredning 2006 06 fram för allt på grund av försenad och långsam språkutveckling 

Denna utredning visar en utvecklingsnivå knappt i genomsnitt 1 år efter den biologiska 

åldern, vilket tyder på att han tillhör normalskolans område och bör komma igång inom 

förskoleklassens verksamhet till hösten. Språk- och talvariabeln samt grovmotoriken är något 

försenad  medan  performanceområdet ligger något över den biologiska åldern. B har en 

relativt jämn begåvningsprofil. 

I samband med förskole- och skolverksamhet måste B bedömas ha ett särskilt behov av extra 

stöd inom språkutvecklingsområdet. Motoriskt bör han följas ett tag till från 

Barnhabiliteringen.  

Förskolläraren upplever att B går in i sig själv, han har inget minspel, samspelet med andra 

barn är inte utvecklat. Hon har vid observationer beskrivit att B är ett barn med tydliga 

autistiska drag. 

B har en födoämnesallergi samt en synnedsättning. 

Det diskuteras lämplig skolform men föräldrarna ställer sig avvisande till särskola. 

Kallelse till ny EVK 2007 05 då rektor kallar föräldrar, nuvarande klasslärare, blivande 

klasslärare, specialpedagog samt skolsköterska. 

Här slutar dokumenteringen. 

B började den obligatoriska grundskolan och går nu i år 3 enligt muntlig information 
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Elev C  född 2001 

EVK 2007 08 16.  

Närvarande: vårdnadshavare, förskollärare, skolsköterska, specialpedagog, rektor samt 

specialpedagog och psykolog från Barnhabiliteringen. 

Diagnos CATCH 22 (22 Q 11).  TRAS, tidig registrering av språkutveckling, utförd under 

vårterminen 2007 visade bl a på avvikande ändelser, svårt att sitta stilla längre stunder. Flera 

bokstavsljud saknas. Logoped inkopplad. Gomspaltoperation under hösten-vintern 2007/08. 

Psykolog anser att C är i behov av extra hjälp och stöd. Behöver träna grovmotorik, praktiskt 

resonerande, pussel, tal, färg, form och antal. C har svårt med långa meningsutbyten. Behöver 

vila emellanåt. Viktigt att han får uppgifter på lagom nivå. Psykologen vill att 

vårdnadshavarna överväger om han skall gå två år i förskoleklass. Viktigt med uppföljning 

över tid. Barnhabiliteringen anser att det behövs en resursperson.  

Syndromet CATCH 22. innebär senare utveckling. C uppvisar i PEP-test, (ett 

funktionsbedömningstest som ger information om en persons förmåga till inlärning och visar 

på elevens starka och svara sidor) en ojämn men i snitt 1,5 år utvecklingsförsening, ej någon 

utvecklingsstörning. 

C har problem med öronen, han tycker att han hör dåligt.  

 

EVK 2008 05 14.  

Närvarande vårdnadshavare, klasslärare, talpedagog samt specialpedagog, psykolog, 

logoped från Barnhabiliteringen. 

Talet har förbättrats något. Fungerar bra med andra barn i förskoleklassen. Han har gjort 

framsteg under året och kan nu koncentrera sig på en uppgift under en längre tid. Han ställer 

höga krav på sig själv, har svårt att klara av ett misslyckande. Han har svårigheter med 

bokstäver och bokstavsljud samt siffror och antal. Tränar talet hos talpedagog i skolan. När 

inte uppsatta mål för förskoleklass. Vårdnadshavarna anser inte att han fått den hjälp han 

utlovats i förskoleklass. C är inskriven i habiliteringen och besöker dem varannan vecka.  

Anteckning 2 veckor senare där det står att vårdnadshavarna har bestämt sig för att C ska 

börja grundskolan år 1 till hösten 2008. 

 

EVK 2008 09 14.  

Närvarande Vårdnadshavare, klasslärare, specialpedagog, talpedagog, rektor samt 

psykolog, specialpedagog från Barnhabiliteringen. 
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C har utvecklas. Han visar stort intresse kring skolarbetet. Han har lärt sig att cykla. Hörsel 

OK. Syn OK. Kollas regelbundet vid Barnhabiliteringen. Viktigt hur dagen startar så att den 

blir bra för C då han har lätt till tårar och humörsvängningar. Han har svårt att planera, att se 

framåt. Provar att arbeta med lådsystem. Beslutas att hålla mailkontakt med föräldrarna varje 

vecka. Ny utredning ska göras under vintern av Barnhabiliteringens psykolog. Detta då han 

ligger långt efter övriga i klassen. Tidstock ska lånas av arbetsterapeut. C ska nu vila ett tag 

från talträning då skolans talpedagog anser att behovet inte är så stort längre. Stöd till C som 

får arbeta med specialpedagog vid något/några tillfällen per dag under fyra dagar i veckan. 

Behöver arbeta med taluppfattning – han har svårt med ordningstal samt instruktioner. Kan 

fyra stora versaler.  

Habiliteringen är nöjd med hur stödet organiserats. Vårdnadshavare och specialpedagog från 

habiliteringen säger att C tycker om skolan. 

Nytt möte planeras under december månad. 

 

EVK 2008 12 09 

Närvarande: Vårdnadshavare, klasslärare, specialpedagog, talpedagog, rektor samt 

specialpedagog från Barnhabiliteringen 

Lådsystemet fungerar. C arbetar även med ljudlåda. Han kan nu 12 versaler och 8 gemener. 

Han har svårt att ljuda bokstäverna. C ska nu börja träna att läsa tvåstaviga ord. Han klarar 

språklig medvetenhet riktigt bra. Är duktig i logiskt tänkande. C har en bättre uthållighet idag. 

Det ibland trotsiga beteende har avtagit. C uppvisar även en bättre finmotorisk förmåga. Det 

går lättare att föra diskussioner med C. Han leker med andra barn på rasterna men har ingen 

speciell kompis. I matematiken väljer han gärna att arbeta i dataprogram.  

I slutet av januari ska ny psykologutredning göras.  

C har problem med magen som är under utredning. Han äter dåligt hemma. På skolan har man 

inte märkt av detta. Talpedagogen har kollat av talet och tycker att det är OK. Han får fortsätta 

att vila från talträning. 

 

Anteckningar från möte 2009 02 24.  

Närvarande psykolog från Barnhabiliteringen träffar klasslärare, speciallärare samt 

rektor. 

ABAS II, lärarbedömning, ska göras. Psykologen har börjat testa C. Han uppvisar ett gott  

visuellt minne. Specialpedagogen informerar om att han kam rimma, ordrim, inte meningsrim.  
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Han klarar konkreta uppgifter. Han har en bättre uthållighet nu, ca 15-20 minuter. Han söker 

vuxenkontakt mer nu än tidigare.  

Trots att han gått framåt anser specialpedagogen att han kommer att ha svårt att klara de 

uppsatta målen för år 1 då han ännu inte har nått målen för förskoleklassen. 

C ser ut att trivas i klassen, leker med barnen. Han är inte motoriskt orolig. 

Anteckning 2009 05 03 om information från mamma om att psykologen meddelat resultatet 

av testen. Mamma ska kontakta pappa (de har nyligen separerat) och få bekräftat att skolan får 

ta del av resultatet. Vårdnadshavarna ska tillsammans med C besöka grundsärskolan då testet 

visar att han har rätt till en plats hos dem.  

Nordiskt utredningsformulär besvaras från skolan, även medicinsk och social bedömning görs 

och skickas för bedömning vad det gäller inskrivning i särskolan om vårdnadshavarna finner 

att det är aktuellt. 

Anteckning 2009 06 07.  Vårdnadshavarna meddelar att C flyttar till särskolan fr o m 

höstterminen 2009. Skolan tar kontakt med särskolan om ett överlämnande av klasslärare och 

specialpedagog. 

 

Elev D född 2001 

2007 09 13  Anmälan till socialtjänsten  

Mamma reser bort en vecka efter skolstarten och meddelar att D ska bo hos en äldre man. Inte 

bestämt när hon kommer åter. Hon lämnar inte adress och tel där D kommer att bo under 

hennes bortavaro. D är i förskoleklassen mycket orolig, högröstad, överdrivet skratt. Han 

förstör för övriga barn. Han knuffas, bits och säger fula ord till både barn och vuxna. D pratar 

aldrig om sin mamma. Kurator kontaktades och rekommenderade en anmälan. Detta görs då 

mamma inte hört av sig efter två veckor.  

2007 11 16 görs ytterligare en anmälan till socialtjänsten. Den äldre mannen har hört av 

sig och orkar inte ta ansvar för D längre. Något måste göras snarast.  

Rektor kallar till EVK. 

 

EVK 2007 12 12 

Närvarande: Vårdnadshavare, förskollärare, fritidspedagog, specialpedagog, kurator, 

rektor. 

D sparkade en personal i magen för två dagar sedan, så illa att hon stannade hemma från 

arbetet några dagar. 
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Då mamma nu åter är hemma beslutas att hon besöker klassen efter överenskommelse med 

förskolläraren. Hon ska varje vecka ta kontakt med förskolläraren för att få veta hur veckan 

varit – både positivt och det som fungerat mindre bra.  D ska inte vara på fritidshemmet under 

perioder 2007 12 13 – 2008 01 06. Kurator skriver remiss till BUP. Rektor tar kontakt med 

socialtjänsten där han betonar vikten av att mamma får stöd i föräldrarollen. 

Mamma pratar om att hålla D hemma tills han bättrar sig. Rektor menar att det inte är straff 

som D behöver, det är omtanke och kärlek. Vad det gäller socialtjänsten visar det sig att 

mamma är avogt inställd till dem och antyder att hon där endast blir ifrågasatt som förälder. 

Uppföljning planerad till 2008 02 26. 

Här slutar dokumentationen 

 

Muntlig information om att detta ärende har tagits upp i skolans elevhälsoteam efter anmälan 

från klassläraren. Mamma har nu återigen varit borta en längre tid och lämnat D hos samme 

man som tidigare. D vet inte när mamma kommer hem. Denna gång har hon tagit sin lilla son 

med sig. D har fortfarande ett mycket utagerande beteende och använder ofta ”fula ord”. 

Rastlös. Känner till mycket om vuxenvärlden som ett barn i hans ålder inte vanligtvis gör. 

Återigen har diskussionen om en anmälan till socialtjänsten varit aktuell. 

 

Elev E född 2000 

 

Anteckning 2005 12 15 om hur personalen upplevt E:s beteende under observationer 

november och december.  

E är mycket trött under dagen och vill sova middag. E är ofta inblandad i konflikter med 

andra barn. Det blir ofta konflikter vid matbordet om han inte får sin vilja igenom. E har svårt 

att fungera bra i större grupper. E har svårt att lyssna när personalen vill prata med honom. 

Det är svårt att få ögonkontakt och E vill gärna ”fly fältet”. Ibland undrar personalen om han 

förstår vad de pratar om. E:s rörlighet har tilltagit allt mer under december månad.  

Personalen har talat med vårdnadshavarna om att det är viktigt att vi har samma regler. 

 

EVK 2006 08 25 

Närvarande: Vårdnadshavare, förskollärare, fritidspedagog, rektor 

E har nu börjat i förskoleklass. E är inskriven på fritidshemmet. I klassen har E fungerat väl 

den första skolveckan. På fritidshemmet har incidenter förekommit. E kan ta till 

-10- 



 handgripligheter mot andra barn, något som tolkats som en okontrollerbar impuls. Han har 

svårt att förstå konsekvenser av sitt eget handlande. Han har inte några motoriska svårigheter. 

Personalen tycker att E har utvecklats positivt det senaste året men han har fortfarande svårt 

att ta tillrättavisningar. Matsituationerna har fortsatt ofta varit konfliktfyllda.  

E har sedan han var 1,5 år haft kontakt med BVC och BUP. Ingen utvecklingsbedömning har 

gjorts. Beslutas att rektor tar kontakt med socialmedicinska enheten (SME) för att meddela att 

E bör genomgå en utvecklingsbedömning.  Föreskoleklassens och fritidshemmets personal 

ska träffas för att planera för en verksamhet som svarar mot E:s behov. 

 

Anteckning 2007 02 01. Rektor kontaktar psykolog och får bekräftat att anmälan till 

utredning är mottagen. 

 

Anteckning 2007 05 02. Mamma ringer frågar när utredningen kan vara aktuell. Rektor 

kollar upp och ber även kurator kontakta mamma. 

 

Åtgärdsprogram 2007 11 05. Aktuell situation. E är mycket ojämn, vissa dagar fungerar 

ingenting, vissa dagar arbetar E koncentrerat. Är lättstörd. Beskrivning av elevens behov av 

stöd: vet ej. Väntar på psykologutredning. Elevens starka sidor: bra tidsuppfattning. Klarar 

taxiresorna bra. Duktig att sjunga och lära sig texter. 

 

EVK 2007 11 13 

Närvarande: Vårdnadshavare (mor), klasslärare, specialpedagog, psykolog, rektor.  

Om möjligt ska han få arbeta med dataprogram. 

Utredningen visade på ett IQ på 70. Stor skillnad mellan den språkliga förmåga (64) och den 

”konstnärliga” förmåga (85). – 1 år. 

Har han fått för lite stimulans? Han arbetar fort men det blir fel (gör först, tänker sedan). 

Svårt med vanligt sunt förnuft. Svårt att förstå sociala sammanhang. Svårt med 

uppmärksamhet, det sociala, blir lätt aggressiv. Det diskuteras om han ska gå om ett år. 

 Får diagnosen ADHD? Trotssyndrom? Detta pga av överaktivitet, impulsivitet, svårt att 

uttrala och uttrycka sig. Han har problem med den sociala kompetensen, utåtvända psykiska 

beteenden. Det är mer positivt med motorik, perception, kinne, inlärning. 

Lösning: medicinering, Omega 3, Robo-Memo dataprogram. 

E är i behov av mycket stöd och hjälp. Behöver få lyckas och tycka att det är kul i skolan. 
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Nytt möte senare där även pappa är med. 

 

EVK 2007 12 04 

Närvarande: Vårdnadshavare, klasslärare, specialpedagog, psykolog, rektor. 

Enligt klassläraren och specialpedagogen har E:s arbetsinsats minskat successivt. Han har 

under korta stunder kunnat fokusera. En försämring har skett under de senaste månaderna 

enligt specialpedagogen. Mutor kan fungera. Matten fungerar bäst..  

Enligt mamma så fungerar det bättre nu. Inget trots. Han gör sina läxor. Pappa har däremot 

upplevt att det är svårare nu för E.  

Rektor föreslår ett besök på grundsärskolan. Han tar kontakt med särskolan för att göra upp 

ett besök för föräldrarna inför skolstart. Efter detta besök börjar E på särskolan under en 

provperiod under högst sex månader. Klasslärare och specialpedagog gör en pedagogisk 

utredning för att den skall ska vara utförd inför en eventuell inskrivning på särskolan efter 

prövotiden. Det avvaktas med övriga utredningar till dess inskrivning är aktuell. 

Uppföljning görs om det visar sig att man väljer att avbryta provperioden på särskolan. 

 

2008 03 27 Anmälan till Skolverket av vårdnadshavare angående skolsituationen för E. 

 

EKV 2008 08 20 

Närvarande: Vårdnadshavare, blivande klasslärare, specialpedagog, rektor 

Syfte: Planering inför E:s skolstart. Åter till grundskolan. Möte har genomförts med 

särskolans personal. En av klasslärarna ska fungera som kontaktperson vid behov.. Skolans 

organisation inför höstterminen presenterades för föräldrarna. 

Kontinuerlig mailkontakt mellan föräldrar och skola. E har kontakt med Barnhabiliteringen 

och ska träffa dem under hösten.  

Föräldrarna har gått en föräldrautbildning. 

 

2008 09 25 Beslut från Skolverket till vårdnadshavare med kopia till berörd kommun 

Skolverket har inhämtat uppgifter som visar att flera av förvaltningens handläggningsrutiner 

kring utredning och mottagande i särskola varit otydliga. De har därför tydliggjorts och 

skärpts som en följd av anmälan. En annan åtgärd som vidtagits är att en särskild rektor har 

tillsatts med ansvar för den obligatoriska särskoleverksamheten inom kommunen. I dennes 

uppdrag ingår även att säkerställa samtliga handläggningsrutiner, dels de som gäller  
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förutsättningarna för att tas emot i särskolan och dels de som beskriver inskrivningsförloppet. 

E flyttades plötsligt till särskola utan att det förelåg en fullständig diagnos och utan 

vårdnadshavares godkännande. Något erbjudande om stödresurs i grundskolan som alternativ 

hade inte erbjudits.  

 

EVK 2009 02 04 

Närvarande: Vårdnadshavare, klasslärare, specialpedagog, fritidspedagog, psykolog 

från Barnhabiliteringen. 

Sammanfattning av utredning gjord i slutet av 2008 av psykolog lämnas till skolan. 

(För ett år sedan fick E diagnosen Mild utvecklingsstörning, trotssyndrom, ADHD). 

Visuellt ligger E:s förmågor över det normala. Språkligt: lågt, underpresterar, det finns stora 

svårigheter vid muntliga frågor – situationen styr mycket. Han behöver bygga upp 

självförtroendet. Dagsform, kravkänslighet styr mycket. Arbetsminne, uppmärksamhet, 

auditivt märkbara svårigheter. Bildstöd i undervisningen. Behöver stödjas i kamratrelationer. 

E ska börja med att gå med kompisar från fritidshemmet till skolan på morgonen.  

Fortsatt kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare via mail, samt besök på skolan och 

uppföljning med klasslärare och specialpedagog för åtgärdsprogram och utvärdering av dessa.  

EVK vid behov. 

 

Den diagnos som är aktuell i nuläget är endast ADHD. 

 

ELEV F född 1999 

Teamträff för rörelsehindrade barn 2005 10 14 

Närvarande: Vårdnadshavare (mor), förskollärare, resursperson, skolsköterska, rektor 

Nuläget: Hjärtfel, opererad två gånger. Tillväxtrubbning. Kotmissbildning. Gomspalt-

opererad. Översynt. Blir lätt trött vid lång ansträngning. Behöver ibland vagn. Bör 

undanhållas från smittorisker så gott det går.  Kräks vid feber. Viktigt att hon äter bra. 

Minskad rörlighet i nacke. Får sjukgymnastik på sjukhuset. Har humörsvängningar på grund 

av hormonbehandling. 

Talproblem, stammar ibland.  

Förslag på åtgärder: Talpedagog redan inkopplad. Specialpedagog ska göra en översyn av om 

det behöver sättas in flera åtgärder för F. Pedagog och/eller skolsköterska informerar vid 

influensatider.  
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Anteckning 2006 05 02. Intyg från överläkare, barnkliniken, där han informerar om att F har 

ett multihandikapp, s k Klippel-Feils syndrom, vilket bl a innefattar kotmissbildningar som 

leder till överrörlighet med risk för kompression av nervrätter och ryggmärg. Detta i 

kombination med en överaktivitet (hon utreds med avseende på ADHD via habiliteringen) 

och ett hjärtfel gör att E bör få behålla sin extra resurs. 

 

EVK 2006 05 02 

Närvarande: Vårdnadshavare (mor), mormor, förskollärare, speciallärare, 

skolsköterska, talpedagog 

Rektor meddelar barnmottagningen att F inte längre har någon egen resurs. En fritidspedagog 

arbetar tillsammans med klassläraren under stor del av dagen och rektor anser därmed att F:s 

behov av resurs är tillgodosett. 

 

EVK 2006 11 06 

Närvarande: Vårdnadshavare (mor), klasslärare, speciallärare, psykolog, rektor 

Barnhabiliteringen har gjort utredning som visar på ADHD. IQ under 80. Utredningen tog 

lång tid. F ville inte göra uppgifter som hon inte var säker på att klara. Problemen särskilt 

märkbara när mamma är med. F har problem med uppmärksamhet, uthållighet, logisk 

förmåga att dra slutsatser, långtidsminnet, talförsening (gomspalt), interaktion/samspel med 

andra samt koordination. Hon äter tillväxthormon (har vuxit 16 cm under 2 år). 

F behöver träna det sociala samspelet. F behöver arbeta i liten grupp. 

Beslutas att F återgår till förskoleklass snarast. Överlämnande till förskoleklassens lärare sker 

av nuvarande klasslärare samt specialpedagog. 

 

Anteckning 2006 11 20. Brev från barnmottagningens läkare där behovet av stödperson 

påpekas. F är hjärtopererad, inga aktiva åtgärder för stunden men följs minst en gång/år hos 

barnkardiolog. F har magkatarr. Man har tolkat det som att det huvudsakliga inslaget är 

magkatarr, förbättras med antisyramedel. 

 

EVK 2007 06 04 

Närvarande: Vårdnadshavare (mor), förskollärare, blivande klasslärare, skolsköterska,  

psykolog, rektor. 
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Jobbar bättre. Utbrotten har blivit färre och lugnare. Pratar gärna. Tränar med rockringar och 

hopprep. Är med på idrotten men känner själv vad hon kan vara med på. Hon ska påbörja 

medicinering mot ADHD samt sömnproblem. F har svårt att ta instruktioner. 

Koncentrationsförmåga inte så stor, glömmer bort sig. Hon är ofta trött och är mycket för sig 

själv. Talet otydligt, går hos talpedagog. F behöver puffas på. 

Utredning i sept 2006 visar att F är 1 år efter sin fysiska ålder. 

 

2008 01 17 Åtgärdsprogram 

F behöver lästräning varje dag. F får även hjälp av talpedagog en gång/vecka. T är mycket 

motiverad till att lära sig läsa. Hon behöver även stöd i matematik. 

 

2008 01 21 anmälan till specialpedagog 

Resursperson finns nu i klassrummet som hjälper F att komma igång och orka slutföra 

uppgifter. F har lästräning fyra ggr/vecka hos specialpedagog. Hon behöver få utökat stöd för 

matten. 

 

2008 05 08 åtgärdsprogram 

Behov av fortsatt lästräning. F är motiverad till att träna, vill få bättre läsflyt. F behöver också 

utveckla sitt abstrakta tänkande för att kunna delta i samtal i klassen. Hon behöver också få 

arbeta med konkret material i matten. 

 

EVK 2008 06 09 

Närvarande: Vårdnadshavare (mor), klasslärare, rektor 

Medicinering med Conserta fungerar bra. Stor skillnad när medicinen går ur kroppen. Ej bra 

effekt av sömnmedicinen ännu, laborerar med doseringen. Nuvarande stöd 1-2 tillfällen/dag 

fem gånger/vecka hos specialpedagog, två tillfällen/vecka talpedagog, logoped 1-2 

tillfällen/år. Tal: kan alla ljud. 

Det verkar gå väldigt bra i skolan, över förväntan. Koncentrationsförmågan har blivit mycket 

bättre. F tar även instruktioner bättre. F vill verkligen lära sig. Hon fungerar lite sämre när 

mamma vistas på annan ort för studier. Det går inte fullt så bra när det är ”fritt”, t ex idrott 

eller elevens val. F är på god väg att nå målen i svenska. F läser bra. Hon skriver bättre och 

bättre. I matematiken är det svårt med många begrepp. 

Prognos: Hon har utvecklats positivt. Inget tyder på att det inte kommer att ändras men.  
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Familjen är nöjd med skolan. 

Beslutas att beställa ut vecklingsbedömning att utföras hösten 2009.  

Ny EVK våren 2009. 

Familjen tar kontakt med talpedagog för eventuell träning. 

 

2008 11 21 Utlåtande från Pedagogisk bedömning angående F:s matematiksvårigheter. 

De svårigheter som F uppvisar stämmer inte överens med de som anses typiska vid 

dyskalkyli. Under testtillfället sitter specialpedagogen (Dyslexicentrum), ensam med F men 

hon visar ändå att det är svårt att hålla koncentrationen. F:s matematiska utveckling är f n 1,5 

år efter den biologiska åldern och det beror troligtvis på F:s funktionshinder. 

Matematikscreeningen kan följas upp någon gång mellan 11-15 år för att än en gång utesluta 

eller ändra uppfattning om eventuell dyskalkyli. Om F har problem med handlederna och 

skrivning blir ett problem bör man prova att använda dator som hjälpmedel i undervisningen. 

 

INTERVJU 

 

Specialpedagog, dyslexicentrum 

Rutiner : För att en utredning ska ske ska det finnas en ansökan påskriven av rektor och    

förälder. Rektor ska ha lyft ärendet i elevhälsoteamet (EHT) som i första hand ska granska 

problemet. 

Vårdnadshavaren får en skriftlig kallelse till ett bakgrundssamtal där elev och förälder 

närvarar. Därefter följer ett besök med test där testsituationen delas upp i två delar med 

fikapaus emellan. Ev behövs flera besök. Ett besök även i skolan för att kolla upp den miljö 

eleven vistas i. Därefter sammanställs resultaten. 

Efter utredningen sker  ett överlämnandemöte till föräldrar och elev på skolan. Ett möte med 

pedagog samt rektor. Ev är förälder med även där. Uppföljning av utredning v b.  

Annan specialpedagog tar här över åtgärdsdelen. Det kan t ex behövas tekniska hjälpmedel, 

då handleder hon klassläraren.  

Ett adressregister finns där samtliga vårdnadshavare som givit sitt samtyckte till att finnas 

med på den listan, får ett brev en gång/år med information. Om en elev befunnits ha dyslexi 

eller dyskalkyli finns dyslexicentrum till för dem, det är lätt att få kontakt med de anställda 

specialpedagogerna.  
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Specialpedagog, skolan 

Rutiner: Ansökan om stöd för en elev lämnas av klassläraren till rektor som beviljar eller 

avslår. Diskussioner har då ofta förts med specialpedagogen som även besökt klassen och 

även deltagit i utvecklingssamtal med klasslärare, vårdnadshavare och elev. Ett 

åtgärdsprogram skrivs därefter av klassläraren (här är ofta specialpedagogen med, likaså 

andra som känner till berörd elev). Rektor skall skriva under och vårdnadshavare ska få ta del 

av det. Sedan är det upp till berörda att göra upp vem som gör vad och precisera hur man ska 

gå tillväga för att nå målen som kan vara både kort- och långsiktiga. Man anger även när en 

utvärdering ska ske. Bättre med små, korta, mätbara mål och täta uppföljningar för att eleven 

ska få uppleva hur det känns att lyckas och motiveras till fortsatt träning.  

Eleven arbetar i olika konstellationer beroende på vad som ska tränas och vad som passar den 

aktuelle eleven. Ibland arbetar en mindre grupp tillsammans för att även träna samspel. 

Specialpedagogen kallas till EVK, möten med t ex BUP och Barnhabiliteringen. Hon finns 

även med i EHT  

Specialpedagogen har en bra kontakt med barnhabiliteringen och BUP. 

 

Talpedagog, skolan 

Varje år besöker hon förskoleklassen och träffar barnen, gör en inventering av ev behov av 

talträning. Det sker i samling med alla 6-åringar. Hon berättar om sig själv och pratar om hur 

man formar ljud. De får göra ljud med öppen och stängd mun. De pratar om var rösten 

kommer ifrån. Hon lyssnar av alla genom att de får titta på bilder och tala om vad de ser. Om 

det finns elev med stora svårigheter har specialpedagogen från förskolan informerat henne om 

det. 

När hon besökt klassen får de hälsa på i hennes rum och sedan träffar hon dem en och en. 

Finner hon att någon är i behov av talträning informerar hon hemmet. Om de ej vill ha hjälp 

får de meddela läraren. Vissa får läxor för att hemmet också ska vara delaktiga i 

framgångarna. Varje vecka tränas det hos talpedagogen. Hon instruerar även föräldrarna om 

hur de ska göra. 

Hon arbetar med talträning och testning, för det mesta ITPA-test, Illinois Test of 

Psycholinguistic Abilities. Diagnostiseringstest för beskrivning av intraindividuella 

variationer i kommunikationen. Testet används bl a i utredningar med syfte att hjälpa barn 

med tal-, inlärnings- och språksvårigheter.Hon arbetar i stort sett med samma rutiner som 

specialläraren inom dyslexicentrum. Hon anser att många träffar med elev och föräldrar ger  
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ett bra resultat. 

Information om resultat ges även här till vårdnadshavare och elev vid ett tillfälle och till 

berörd skolpersonal vid ett annat. De får även ett skriftligt utlåtande. 

Talpedagogen saknar rutiner för samarbete mellan t ex speciallärare, något som skulle vara till 

gagn då de ofta har samma elever att jobba med.  

 

Klasslärare 

Hur upplever du återkoppling och uppföljning av ”dina elevärenden”? 

Jag tycker att det är väldigt varierande beroende på vem som utreder. Ofta får vi höra att när 

väl en utredning är gjord så är det upp till pedagogen att anpassa undervisningen till berörd 

elev. Från några utredare får man mer information och ta del av det resultat som kommit fram 

och utifrån det har man möjlighet att t ex ändra om i klassrummet, tänka på hur tydlig man 

bör vara osv. Från andra utredare kommer endast en kort information om vad som 

framkommit vid utredningen. Det finns därefter ingen tid till frågor som kan uppstå efter 

informationsträffen. Det handlar om att gissa. Svårt att få ett kompetent stöd i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen och jag får samarbeta och söka information 

kring speciella diagnoser som kan ge förståelse för hur det pedagogiska arbetet kan läggas 

upp. 

 

Vårdnadshavare 1 

Hur ser du som förälder på delaktigheten i ditt barns skolgång? 

Jag har varit delaktig och fått mycket bra information från skolan. Men jag har för det mesta 

själv fått be om den.  

Eftersom mitt barn har en så komplex situation så är jag i kontakt med flera olika instanser, 

samt att mitt barn förutom skolan även är inskriven i fritidsverksamheten. 

Är något som du tycker skulle kunna förbättras i stödet till ditt barn eller i kontakten 

hem/skola? 

Mitt barn har fått det bästa stöd jag kan önska mig, förstår mig inte på dom som klagar över 

att det inte finns resurser!  

Det jag önskar är att jag slapp springa på så många möten – tänk om de kunde samordnas. 

Habiliteringen med sjukgymnast och arbetsterapeut har besökt skolan för att kolla lämplig stol 

till mitt barn vilket känns som ett bra samarbete. Skolan och fritidshemmet borde samordnas 

på ett bättre sätt. Idag så måste jag som förälder informera om samma sak två gånger. 
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Vårdnadshavare 2 

Hur ser du som förälder på delaktigheten i ditt barns skolgång? 

Mitt barn vill gärna att jag finns med i skolan så mycket som möjligt men eftersom det är     

orimligt att vara på skolan varje dag så har vi löst det så att jag följer med till skolan varje 

morgon. Dessutom har jag ofta kontakt med skolan och kan jag träffa klassläraren eller 

specialläraren varje morgon om jag skulle vilja berätta om något för dem. Det känns jättebra. 

Jag känner ett stort stöd och kan bolla mina funderingar och även få hjälp med det jag inte 

lyckats få fram så bra själv i våra diskussioner hemma. 

Men det var en tid då jag kände mig överkörd – en tid så jag tyckte att jag inte hade någon 

delaktighet alls. En tid då jag kände mig enbart besvärlig. 

Är det något som du tycker skulle behöva förbättras i stödet till ditt barn eller i 

kontakten med skolan? 

Vet inte riktigt. Det har tidigare varit stora problem med att få till fungerande kontakter. Det 

fungerar mycket bra idag. Vi föräldrar har inte samma syn på vad ett stöd innebär. Jag är nöjd. 

Mailinformation får vi kontinuerligt så att man vet att man inte missat något. Veckobreven 

fungerar jättebra. 

 

DISKUSSION 

 

Skolan tillsammans med hemmet ska fostra barnen. Skolan ska dessutom stötta de barn som 

av någon anledning har svårighet att uppnå de av skolverket satta målen. Det är viktigt att 

beakta barnet i sin helhet och ge det vuxenstöd och/eller den pedagogiska hjälp som behövs.  

Till detta behövs en tydlig struktur vad det gäller kommunikation och samarbete mellan hem 

och skola samt övriga inblandade. 

 

SKOLANS FÖRUTSÄTTNINGAR  TILL KOMMUNIKATION 

Förutsättningar måste finnas för att nå fram med information och kommunikation. Det är 

nödvändigt med en struktur i de olika elevärendena så att inget ramlar mellan stolarna.  

Den organisation som finns inom skolans ram idag bör ge utrymme för en god 

kommunikation men forum för detta måste anordnas. Problematiken kan t ex finnas när en 

extern utredning sker. Det är viktigt att vårdnadshavarna är delaktiga så att de kan förmedla 

eller ge sin tillåtelse till information från t ex BUP eller Barnhabiliteringen. 
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Vad det gäller möjligheten till kommunikation och återkoppling på grupp- eller individnivå 

finns en framtagen rutin vad det gäller åtgärdsprogram och uppföljning av dessa. Elevhälsan 

är också en resurs som finns när en klasslärare behöver rådfråga eller få stöd på annat sätt. 

Specialpedagoger finns på skolan så att alla barn som är i behov av detta stöd kan få det. Det 

finns även tal- och dyslexipedagoger att nyttja. Likaså finns skolsköterska och skolkurator att 

tillgå. 

 

SAMVERKAN MELLAN DE OLIKA RESURSERNA 

Det framkommer däremot att en tydlig struktur ibland saknas vad det gäller samverkan mellan 

de olika resurserna. Efter en anmälan till Skolverket har skolan och kommunen i stort sett 

över sina rutiner vad det gäller inskrivning i särskolan. 

Talpedagogen uppger t ex att hon önskar rutiner för samarbete med speciallärare då de ofta 

har gemensamma elever.  I ö är hon nöjd med samarbetet med vårdnadshavare och den 

information hon får och ger både till dem och berörda klasslärare/ förskollärare samt rektor. 

Specialläraren, klassläraren har en god kontakt med eleverna och deras vårdnadshavare.  

Specialpedagogen inom dyslexiområdet har god kontakt med elev och vårdnadshavare och 

informerar även klasslärare och rektor efter sammanställning av utredning. Hon har en tydlig 

struktur i sitt arbete. 

Intervjuade vårdnadshavare är nöjda med skolans arbete men det finns önskemål om en bättre 

samverkan mellan skola och fritidsverksamhet. Detta för att slippa delta på alltför många 

möten. Dagarna är ändå fyllda med arbete, särskilt om man har ett barn med funktionshinder. 

Möjlighet att nå klasslärare och specialpedagog finns anser de båda intervjuade 

vårdnadshavarna. Det finns ändå en känsla av att de själva måste stöta på för att få till stånd 

möten mellan olika parter.  

En god kontakt finns mellan Barnhabiliteringen och skolan. Det framkommer vid intervju 

med specialläraren.  

Att döma av elevakterna finns vid tre fall av sex en god struktur över EVK, beslut och 

uppföljningar samt god kontakt med Barnhabiliteringen. Här får även vårdnadshavarna tät 

information från skolan, i en av akterna kan man läsa att det finns en flitig mailkontakt varje 

vecka samt planering och diskussion med samtliga parter om åtgärder. Uppföljning sker också 

kontinuerligt med Barnhabiliteringens personal, klasslärare, speciallärare och ibland även 

rektor.  

-20- 



Vid övriga tre akter saknas uppföljning som planerats. Även återkoppling från 

Socialförvaltningen och BUP saknas. Detta behöver inte betyda att eleven blivit utan 

stödinsatser men det finns ej dokumenterat. 

 

EGNA TANKAR OCH REFLEKTIONER 

Detta ger en fingervisning om att det bör finnas bättre dokumenterad uppföljning av  

elevärenden. Nätverksmöten borde även kunna ordnas så att vårdnadshavare kan träffa flera 

resurspersoner samtidigt och samtliga kan bidra till både åtgärdsprogram och uppföljning. 

Vad det gäller Barnhabiliteringen finns redan en god återkoppling. BUP har däremot inte haft 

någon särskild kontakt med skolan, socialförvaltningen likaså. Det finns i varje fall inte 

dokumenterat. 

 

Sex elevakter kanske inte ger en rättvis bild över hur planering och stöd samt uppföljning sker 

men det ger ändå en bild av vad som eventuellt bör förbättras. Att de två intervjuade 

vårdnadshavarna slumpvis valts ut och likaså de sex elevakterna ger en förutsättningslös 

information om hur de upplever delaktighet i sina barn skolgång och hur de ser på skolans 

agerande vad det gäller stöd. 

Begränsningar kan finnas naturligt då både BUP och Barnhabiliteringen hör till Landstinget 

och skolan till Kommunen. Man bör undersöka om denna kommunikation kan förbättras. 

 

Det skulle underlätta om det fanns ett ”flödesschema” som försättsblad i elevakterna så att det 

klart och tydligt anges vem som gör vad och när uppföljning ska ske och vem som har 

ansvaret för det som händer. 

I elevakten skulle det underlätta om åtgärdsprogrammen samt uppföljning av dessa finns med.  

 

EHT har en stor funktion att fylla enligt förslag till den nya skollagen. Om ett 

planeringsschema  för utredning av elevärenden i kommunen kan komma till stånd skulle det 

vara lättare att få till stånd en struktur i ärendehanteringen och  följa en upp de olika 

resursernas åligganden. I och med det skulle inga ärenden behöva falla mellan stolarna. 

Dokumentationen skulle bli lättare att följa och elevers behov av stöd och hjälp skulle 

kvalitetssäkras. 

 

 

-21- 



 

REFERENSLISTA 

 

Bergström, M.(1997).Neuropedagogik, en skola för hela hjärnan.Wahlström&Widstrand, 

Borås. 

Eliasson,A. (2006). Kvantitativa metoder från början. Lund, Studentlitteratur. 

Gilham, B. (2008).Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. Lund, 

Studentlitteratur. 

Gravander, Å. (2005). Att handskas med ”Emil”, One Digitaltryck. IBSN91-973718-1-5. 

Iglum, L (1997).Om de bara kunde skärpa sig! Barn och ungdomar med DAMP/MBD, 

AD/HD och Tourettes syndrom. Studentlitteratur. IBSN 91-44-00918-6. 

Liljegren,B.(1991).Elever i svårigheter, Familjen och skolan i samspel. Studentlitteratur 

Lund. IBSWN 91-44-31541-4. 

Socialstyrelsens bok i maj 2002, ADHD hos barn och vuxna, kap 6. Modin-Tryck. 

IBSN91-7201-656-6. 

Trost, J.(2007). Enkätboken. Lund, Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-22- 



     Bilaga 1         (1/3) 

KARTLÄGGNING AV ELEVAKTER 

Elev  Problem  EVK BESLUT 

A f.01 Koncentrationsproblem  07 12 10 Psykologutredning 
 ”Är inte riktigt med” 
   08 04 30 Med anl av psykologutredning 

    rekommenderas besök på  
    särskolan. 2 år sen utveckling. 

    Ny uppföljning om 3-4 veckor. 
 
B f.00 Försenad språkutveckling.07 04 03 Kontakt med barnhabiliteringen, 
 Grovmotoriken försenad.  Stöd inom språkutvecklingen. 
 Synnedsättning  Diskutera ev särskola. 
 
C f.01 CATCH 22  07 08 16 Logoped inkopplad.  
 Öronproblem   Träna grovmotorik. 
 Gomspalt   Överväga 2 år i förskoleklass. 
 Grovmotoriska svårig-  PEP-test visar 1,5 års utvecklings- 
 heter   försening. 
 Humörsvängningar 
   08 05 14 Framsteg. Föräldrar funderar över  2 år  
    i förskoleklass. 

C besöker barnhabiliteringen  
varannan vecka. 

    Talträning. 
   08 09 14 C har utvecklats och påbörjat år 1 i 
    grundskolan. Fortsatt kontakt med 

  barnhabiliteringen. Arbetar med  låd- 
    system samt tidstock. Vilar från tal-
    träning ett tag. Skola/habilitering  
    kontakt. 
   08 12 09 Går framåt. Lådsystem samt ljudlåda. 
    Bokstavs- och lästräning. 
    Ny psykologutredning i januari. 
   09 02 24 ABAS II. Psykolog har påbörjat  
    testning.  
   09 05 03 Testresultat visar rätt till särskola. 
    Nordiskt utredningsformulär besvaras. 
   09 06 07 C börjar särskolan fr o m ht 09. 
    Spec.pedagog samt klasslärare besöker 
    Särskolan för informativt överlämnande 
 
D f.01 Sociala problem, 05 12 15 Observationer 
 utagerande, orolig. 
 Vårdnadshavare rest bort, 
 Ej lämnat adress eller  
 Telefon till tillfällig  
 vårdnadshavare 
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   07 11 16 Ytterligare en anmälan till social-
    tjänsten. Mor fortfarande bortrest. 
   07 12 12 EVK.Remiss till BUP. Vårdnadshavare
    ska besöka skolan. 
 
E f.00 Ofta konflikter, trött, 05 12 15 Observationer. 
 flyr. Svårt att få ögon- 
 kontakt. Överdrivet 
 rörlig.   
      
   06 08 25 Kontakt med BUP samt BVC
    sedan 1 år tillbaka. Bör genomgå 
    utvecklingsbedömning. Remiss skickas. 
    Förskole-samt fritidspersonal
    planerar efter E:s behov.  
   07 02 01 Rektor kontaktar psykolog för att få 
    bekräftat att anmälning inkommit. 
   07 05 02 Rektor kolla upp väntetiden, ber kurator 
    kontakta värdnadshavare. 
   07 11 05 Åtgärdsprogram. Väntar på psykolog- 
    utredning. 
   07 11 13 Utredning visar på IQ 70, - 1 år.
    ADHD? Trotssyndrom? 
    Stöd i skolan för att förstå sociala
    sammanhang. Arbeta med dataprogram. 
   07 12 04 E:s arbetsinsats har minskat. Rekom- 
    menderar besök på särskolan. E bör 
    gå på särskolan på prov i 6 månader.
   08 08 20 Åter till grundskolan. Skolans organisa- 
    tion redovisas för vårdnadshavarna. 
    Kontinuerlig mailkontakt med vård- 
    nadshavarna. Träff med Barn- 
    habiliteringen. Föräldrarna har gått en 
    föräldrautbildning. 

08 08 20 Anmälan till Skolverket av 
vårdnadshavarna ang skolsituationen 
för E. 

08 09 25 Beslut från Skolverket. De anser att 
flera av förvaltningens 
handläggningsrutiner kring utredning 
om särskola varit otydliga. Dessa skall 
förtydligas. 

09 02 04 Utredning hösten 08 visar i nyläget 
endast ADHD. Fortsatt uppföljning 
sker med klasslärare och 
specialpedagog med åtgärdsprogram 
och uppföljning. 
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F f.99 Klippel-Feils syndrom 05 10 14 Teamträff för rörelsehindrade barn 
 Hjärtfel, tillväxtrubbning,   Talpedagog, specialpedagog. 
 kotmissbildning, gomspaltop, Information till hemmet vid influensa- 
 översynt, humörsvängningar,  tider. 
 Talproblem, stammar.  
   06 05 02 Info om att F har ett multihandikapp  
    och behöver resurs 
 ADHD  06 11 06 Utredning visar ADHD, IQ under 80. 
 Magkatarr   Äter tillväxthormon, vuxit 16 cm under 
    2 år.  
    Träna det sociala samspelet. Beslutas  
    att F återgår till förskoleklass snarast. 
   06 11 20 Info från barnmottagningen om att F är  
    hjärtop, inga aktiva åtgärder f n men  
    ska kollas minst en gång/år hos barn- 
    cardiolog.  
   07 06 04 Påbörja medicinering mot ADHD samt 
    sömnproblem. Talpedagog kopplas in. 
   07 01 17 Åtgärdsprogram. Lästräning. Stöd i 
    matematik.  
   08 05 08 Åtgärdsprogram. Fortsatt lästräning.  
    Träna abstrakt tänkande. Arbeta med  
    konkret material i matematiken. 
   08 06 09 Conserta fungerar bra, däremot ej  
    sömnmedicinen. Specialpedagog. Tal- 
    pedagog, logoped. Ny utvecklings- 
    bedömning till hösten. 
   08 11 21 Utlåtande från pedagogisk bedömning  
    ang. F:s matematiksvårigheter som ej 
    visar på dyskalkyli. Matematiska ut- 
    vecklingen visar 1,5 år efter den bio- 
    logiska åldern. Bör följas upp vid 11- 
    15 års ålder för att än en gång utesluta  
    dyskalkyli. Prova att använda dator. 
 
 


