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Syftet med studien var att beskriva och analysera lärarens roll i och erfarenhet kring arbetet 

med pedagogiska utredningar, då elever i behov av särskilt stöd i grundskolan är föremål för 

utredning för mottagande i grundsärskolan. Studien ämnade beskriva och analysera lärarnas 

erfarenheter av att skriva pedagogiska utredningar utifrån organisations-, grupp- och 

individnivå på de utvalda grundskolorna. Vi ville även beskriva hur arbetet kring utförandet 

av pedagogiska utredningar gjordes utifrån de specialpedagogiska perspektiven. Studien 

byggde på en kvalitativ studie med 14 intervjuer med verksamma lärare i grundskolan. Den 

pedagogiska utredningen bestod av två delar; en pedagogisk kartläggning och en pedagogisk 

bedömning. Resultatet visade att alla lärarna var delaktiga i den pedagogiska kartläggningen 

kring eleven. I de flesta fall skrev lärarna kartläggningen själva med stöd av en 

specialpedagog/speciallärare. Kartläggningarnas tyngdpunkt låg på individnivå och till en 

viss del på gruppnivå. Vår studie visade att i flera fall skrev lärarna bedömningarna med hjälp 

av en specialpedagog. I ett fall skrev läraren den pedagogiska bedömningen helt själv. 

Lärarna ansåg att specialpedagogen/specialläraren borde skriva de pedagogiska utredningarna 

eftersom de har specialpedagogisk kompetens. Studien visade att rektorerna inte var 

delaktiga, inte heller elever och föräldrar i den grad som Skolverket rekommenderar. Alla 

deltagare uppgav tidsbristen som ett dilemma. Tidsbristen var avgörande för att påbörja en 

utredning eftersom den tar lång tid i anspråk att skriva. Många av skolorna saknade tydliga 

rutiner för hur pedagogiska utredningar skulle genomföras. 

Nyckelord: Pedagogisk utredning, pedagogisk kartläggning, pedagogisk bedömning, 

grundsärskola, utvecklingsstörning, specialpedagogik, inkludering, intellektuell 

funktionsnedsättning 
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INLEDNING 

De elever som av olika anledningar, såsom psykologiska, sociala problem, medicinska eller 

inlärningsproblem, har svårigheter med att nå de kunskapskrav som skall ha uppnåtts vid 

slutet av det tredje, sjätte och nionde skolåret skall ges stöd i form av specialundervisning 

eller på annat sätt, enligt den svenska skolförordningen (2011:185). 

Under läsåren mellan tidigt 1990-tal och 2006 sågs en ökning i antalet elever i 

grundsärskolan (Skolverket, 2006). Elever i gränszonen mellan grundskola och grundsärskola 

kan också finnas representerade bland dessa. Skolverket har i en analys visat att det ser olika 

ut mellan kommuner gällande antal elever mottagna i grundsärskolan. Elva kommuner ingick 

i Skolverkets fallstudie där man tittade på skillnader kommuner emellan med hjälp av 

intervjuer. Fallstudien visar att den enskilda rektorn kan vara avgörande för hur det ser ut i 

skolorna och kommunerna vid uppförandet av pedagogiska utredningar. Rektorn ansvarar för 

hur organisationen i verksamheterna ser ut (Skolverket, 2006).   

Vi har båda jobbat inom grundsärskolan i flera år och med åren har funderingar väckts om 

hur de pedagogiska utredningarna genomförs och vilka rutiner som finns på olika 

grundskolor i Sverige. Den pedagogiska utredningen ska syfta till att ge svar på frågan om 

eleven har förutsättningar att nå kunskapskraven i grundskolan. Pedagogisk utredning bör 

enligt Skolverket (2014) vara en beskrivning av hela elevens pedagogiska miljö. “Den som 

utreder en elevs behov av särskilt stöd bör” (Skolverket, s.27, 2014): 

- Kartlägga elevens skolsituation med hänsyn till omständigheter på individ-, grupp- och skolnivå, 

- utifrån kartläggningen göra en pedagogisk bedömning av om eleven är i behov av särskilt stöd, och i 

så fall bedöma vilket behov av stöd eleven har, samt 

- dokumentera utredningen i två delar, dels genom att beskriva elevens skolsituation utifrån 

kartläggningen, dels genom att beskriva den pedagogiska bedömningen av elevens eventuella behov av 

särskilt stöd (a.a, s.27). 

 

I det Allmänna rådet för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan (Skolverket, 

2013) kan man läsa: 

Det är inte reglerat i några författningar vad som bör ingå i en pedagogisk bedömning. Det kan därför 

vara bra att kommunen har rutiner som tydliggör vad som ska belysas och redovisas i en sådan 

bedömning av elevens pedagogiska situation och kunskapsutveckling i olika ämnen (s.24). 

 

I den nya Skollagen från 2011 (SFS, 2010:800) lägger man större vikt vid pedagogiska 

utredningar.  År 2014 kom Skolverket ut med en ny skrift med nya allmänna råd utifrån 
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arbete med särskilt stöd och rekommendationer hur man ska gå tillväga och dokumentera vid 

en pedagogisk utredning. 

De granskningar Skolinspektionen (2010) har gjort visar att en del skolor har bristfällig 

dokumentation av de pedagogiska utredningarna.  Då en elev är föremål för mottagande i 

grundsärskolan görs en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning som ligger 

till grund för eventuellt mottagande i grundsärskolan. Vi har valt att avgränsa denna studie till 

att bara titta på den pedagogiska utredningen som innehåller en kartläggning och en 

pedagogisk bedömning. Dessa två steg kallar vi i vår studie för ett gemensamt begrepp - 

pedagogisk utredning. Den pedagogiska kartläggningen görs innan man skriver en 

pedagogisk bedömning. 

Vi har gjort 14 intervjuer med grundskolelärare för att belysa hur de arbetar med pedagogiska 

utredningar.  Vi har tittat på hur arbetet med pedagogiska utredningar ser ut och vad som är 

lärarens roll i de pedagogiska utredningarna. Vi har även tittat på vad lärarna har för 

erfarenheter av vad man tar upp på de olika nivåerna (organisations-, grupp- och individnivå).  

BAKGRUND 

I bakgrunden kommer vi att lyfta fram olika begrepp som är relevanta för vår undersökning. 

Vi kommer att beskriva hur en pedagogisk utredning går till och vilka aktörer som är 

involverade i processen. Det finns väldigt lite forskning på detta område så vi har vävt in den 

forskning som finns under andra rubriker där vi finner den relevant. 

Elever i behov av särskilt stöd 

I skollagen (2010:800) har man inte preciserat begreppet elever i behov av särskilt stöd. Där 

kan man läsa: 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 

olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser (2010:800). 

 

Det är upp till varje skola att utreda och bedöma en elevs behov. I Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) har man beslutat särskilt stöd är till för alla elever vars behov 
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har sitt ursprung i funktionshinder eller inlärningssvårigheter. De tar även upp att alla elever 

kan någon gång under sin skoltid vara i behov av särskilt stöd (a.a).  

Förutom Salamancadeklarationen skrevs år 1989 FN:s barnkonvention (2012) som innehåller 

54 artiklar som rör barns rättigheter. Bland annat ska barn ha rätt till utbildning, rätt att 

uttrycka sina åsikter själva, beslut om åtgärder ska ligga till grund för barnets bästa, ha rätt att 

till ett aktivt liv oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Vad som är “barnets 

bästa” avgörs från fall till fall, då det inte alltid är säkert att barnet självt tycker att ett beslut 

är bra för dem. 

Tidigare användes begreppet “barn med särskilda behov” men på 2000-talet ändrades 

benämningen till “barn i behov av särskilt stöd” (Persson, 2007). Persson menar att i och med 

begreppsförändringen ändrades fokus från att ha varit en svårighet hos individen till att det 

pedagogiska arbetet nu utgår i från elevens förutsättningar och anpassas därefter. 

En skola för alla 

Bedömningen av vilka elever som är i behov av stödinsatser hänger i stor del samman med 

hur samhället och skolan definierar begreppet normalitet och avvikelse (Skolverket, 2005). 

Diskussionen i Sverige om en skola för alla startade redan på 70-talet då utredarna i SIA-

utredningen (Skolans Inre Arbete) kom fram till att skolans insatser för elever i behov av 

särskilt stöd behövde förbättras (SOU, 1974:53). Den expanderande specialundervisningen 

ifrågasattes och även dess förväntade resultat som hade uteblivit. Fokus skulle nu skifta från 

individproblem till organisationsproblem. Begreppet ”En skola för alla” myntades i samband 

med att man implementerade Lgr 80 (Haug, Egeland & Persson, 2006). Begreppet innebar då 

att den obligatoriska skolan i Sverige skulle vara en skola dit alla barn och ungdomar var 

välkomna. 

Internationellt har det funnits en diskurs där man jobbat för en skola för alla. År 1994 

samlades deltagare från 92 regeringar och 25 internationella organisationer i Spanien för att 

förverkliga målet med en skola för alla (Svenska Unescorådet, 2006). Grundtanken med 

dokumentet var att det skulle utgöra ett viktigt bidrag i strävan till att uppnå en skola för alla. 

Man beslutade att barns behov ska komma i första hand. Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006), FN:s barnkonvention (2012), Lgr 11 (Skolverket, 2015) och Skollagen 

(2010:800) tar upp vikten av barns rätt till utbildning. Skolan ska se barnets förmågor och 



9 
 

möjligheter. Fokus ska inte ligga på barnets svårigheter. Skolan ska hjälpa eleven att 

utvecklas och nå kunskapskraven. 

Enligt Haug (2004) handlar en skola för alla om delaktighet, samvaro, utbyte och samarbete. 

Carlbeckskommittén (2003) kom fram till att elever ska ha lika mycket påverkan, likvärdig 

utbildning och få känna sig delaktiga i en skola för alla. Några av förslagen som 

Carlbeckskommittén (2004) kom fram till, när de tittade på grundsärskolan, innebar att 

föräldrar till barn med utvecklingsstörning ska ha rätt att välja mellan grundskola och 

grundsärskola, att kommunerna måste bli bättre på att fördela pengar utefter elevers behov 

samt att personalen i grundsärskolan måste få en bättre utbildning om elever med 

utvecklingsstörning. Förslagen lämnades till regeringen men gick inte igenom då. 

Groths studie (2007) visade på att den svenska skolan lägger stor vikt vid 

kompensationstanken. Han menade att verksamheten drar åt en annan riktning än vad 

forskarna antytt vore rätt. Många av dagens forskare skriver att det är onödigt med 

specialpedagogik då den borde vara tillämpad i den vanliga pedagogiken (Nilholm, 2006). 

Hjörne och Säljö (2008) menar att en skola för alla kan tolkas på olika sätt och menar att det 

bara ska finnas en enda skolform. De svenska skolorna ska arbeta utifrån samma läroplan och 

mål men för att uppnå målen kan det se olika ut (a.a.). I de flesta andra länder utgör 

motsvarigheten till grundsärskolan en del av den reguljära skolan. 

Integrering eller inkludering 

Med Salamancadeklarationen år 1994 kom begreppet inkludering att börja användas i skolan. 

Med syfte att öka barns och ungdomars delaktighet i samhället, lyfte deklarationen skolans 

strävan mot en integrerad skola med undervisning för alla elever (Svenska Unesco, 2006). 

Rosenqvist (2001) menar att begreppet integrering är otydligt och därför har många valt att 

använda andra begrepp. Ett begrepp som många valt att använda istället är inkludering 

(Emanuelsson, 2004). 

Med inkludering menar Nilholm (2006) inte den fysiska placeringen av barnet eller eleven 

som gör att skolan kan kallas en skola för alla, utan barnets och elevens rättighet och 

tillhörighet i sitt klassrum. Författaren anser att inkludering är en process och inte ett tillstånd 

där ett barn med funktionsnedsättning eller elev placeras i klassrummet utan att få ta del av 

den sociala samhörigheten. Inkludering är när helheten (skolan) anpassas till delarna 

(barnen). Integrering är tvärtom när delarna (barnen) ska passa i en helhet (skolan)som inte är 
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organiserad efter barnens egenskaper (a.a). Detta menar även Heimdahl Mattson (2006) som 

menar att skolan behöver anpassa sin miljö efter eleven. För att undervisa variationen av 

elever och möta mångfalden i skolan krävs en bred pedagogisk kompetens av läraren. I 

samband med Lgr 80 ändrades specialpedagogikens ställning i den svenska skolan. När 

denna läroplan kom infördes en integrering av specialundervisning med den vanliga 

undervisningen (Nilholm, 2007). 

Lgr 80 ledde till förändringar, t.ex. att grundsärskolan och grundskolan fick gemensamma 

lokaler då elever med utvecklingsstörning skulle integreras i grundskolan. Emellertid är 

integrering med avseende på endast lokal otillräcklig integrering. Att ha grundsärskola och 

grundskola under samma tak räcker inte för att elever med utvecklingsstörning ska känna sig 

inkluderade. Enligt Skolverket (2005) bygger samarbetet mellan grundsärskolan och 

grundskolan mest på aktiviteter som idrottsundervisning och fritidsverksamhet, inte på 

teoretiska ämnen. Brodin och Lindstrand (2010) menar att inkludering innebär både 

delaktighet i en grupp och delaktighet i gruppens sociala sammanhang. 

Westling Allodi och Fischbein (2000) menar att inkludering är ett önskemål enligt läroplan 

och styrdokument, men att det inte blir så i verkligheten. Konflikten ligger bl.a. i att det 

faktum att det finns mål att uppnå på en viss tid. Det kan också bero på att den vanliga skolan 

i dagsläget inte klarar att möta speciella barn. Problemet i detta ligger i sin tur i dålig 

ekonomi, stora klasser, decentralisering, åldersblandade grupper, färre lärartimmar, kursplan 

med högre sociala och kunskapsmässiga mål, snabbare takt, mer ansvar på barnen (a.a). 

Inkludering främjar utveckling och lärande i skolan, men bristande förmåga att hantera 

variationen av elever leder istället till segregering och särbehandling (Fischbein 2007). De 

elever som inte är delaktiga i ordinarie undervisning påverkas negativt. Forskning visar att 

dessa elever får en sämre självbild och deltar begränsat i undervisningen (Fischbein, 2007; 

Pijl & Frostad 2010; Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 2009). 

Att uppmuntra samarbete mellan personal i verksamheten samt att kunna hantera de 

specialpedagogiska svårigheter som uppstår är något som skolan måste bli expert på. Och att 

kunna uppmuntra ett deltagande från elever och föräldrar är det viktigaste av allt (Farell, 

Dyson, Polat, Hutcheson & Gallannaugh, 2007). Dessa kriterier är enligt Skrtic (2005) och 

Ainscow (2000) de som karakteriserar inkluderande skolor där de flesta rektorer strävar efter 

effektiv team-undervisning. 
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Watkins (2006) menar att inkludering fungerar bättre bland yngre barn i skolan och att 

problem uppstår under de senare åren. Han menar på att skillnaderna mellan elever i behov av 

särskilt stöd och deras jämnåriga kamrater vanligtvis ökar med åldern. Ökad specialisering 

inom de olika ämnena och olika organisatoriska strategier nämner han som en förklaring till 

att inkluderingen fungerar bättre i den tidigare delen av skolan. Inkludering kan organiseras 

på olika sätt och på olika nivåer. Undersökningen visar att det finns mer än fem grupper av 

faktorer som är bra för inkluderande undervisning; samarbetsinriktad undervisning, 

samarbetsinriktat lärande, gemensam problemlösning, heterogena grupperingar och 

välstrukturerad undervisning. Studien visar att lärarlagen måste lära sig att hantera olikheter i 

sina klasser och anpassa undervisningen utifrån alla elevers behov. Karaktäristiskt för 

samarbetsinriktad undervisning är att kollegiet samarbetar och de elever som är i behov av 

särskilt stöd kan få stödet i klassrummet. Detta sätt att arbeta förstärker samhörighetskänslan 

och självförtroendet hos eleverna och underlättar lärandet. 

Enligt Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) står inkludering som en självklar punkt i 

Finlands nationella styrdokument. Där likställer man inkludering med att det finns en 

speciallärare på varje skola som tar ut elever med speciella behov temporärt ur klassrummet. 

Elever som behöver specialpedagogisk hjälp hela tiden, placeras i en liten grupp utanför den 

ordinarie klassen (a.a). 

Graham och Harwood (2011) har i sin studie studerat skolor som arbetar med inkludering och 

försöker behålla eleverna kvar i sin ordinarie klass. Författarna lyfter fram forskning som 

visar att det är svårt för skolorna att förhandla bort trycket på att diagnostisera och 

kategorisera elever med olika variationer, särskilt utåtagerande elever. I denna studie visar 

författarna att vissa skolor har ökat mångfalden genom att utveckla nya kulturella 

erfarenheter för att engagera personal och elever. Resultatet har varit en viss förbättring i 

beteendet och prestationsförmågan. Ferguson, Hanreddy och Draxton (2011) har genomfört 

semistrukturerade intervjuer i en inkluderande skola i USA. Eleverna med och utan 

funktionsnedsättning fick möjligheten att kommentera sitt deltagande i klassrummet och sina 

uppfattningar om klassrumsklimatet för att inleda en dialog med sin lärare, vilket skulle leda 

till mer delaktighet i beslutfattandet. Den sammanställda empirin diskuterades sedan med 

lärarna för att få möjlighet att göra förbättringar i pedagogiken och i klassrumsmiljön. 

Lärarna fick under arbetsgång feedback för att hantera verktygen de hade fått för att samtala 
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med sina elever. Detta arbetssätt visar att denna metod ger verktyg till en ökad dialog mellan 

lärare och elever (a.a). 

Intellektuell funktionsnedsättning 

Sedan 2013 utgår hälso- och sjukvården från DSM-manualen då de ska ställa en diagnos. Den 

används över hela världen för att diagnostisera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade 

tillstånd (habiliteringen). Begreppet intellektuell funktionsnedsättning infördes i 

svenskaversionen av DSM-5 och är det begrepp som vi kommer använda i vår studie. 

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som tar sig olika uttryck och rör en persons 

begåvningsutveckling (Bruno, 2012). Utvecklingsstörningen kan vara grav, måttlig eller 

lindrig. I många fall vet man inte orsaken till funktionsnedsättningen. Orsaken kan vara 

fosterskador, kromosomförändringar eller någon annan typ av skada i samband med 

förlossningen.  

Mental retardation är det medicinska begreppet och det finns tre kriterier som måste vara 

uppfyllda: IQ 70 eller lägre, nedsatta adaptiva funktioner och att störningen uppstod före 16 

års ålder (Bruno, 2012; Reschly, Myers & Hartel, 2002 och Granlund, 2012). Att ha nedsatta 

adaptiva funktioner innebär att en person har svårt att anpassa sig inom minst två viktiga 

livsområden exempelvis den personliga hygienen, sköta sin skolgång eller ha ett fungerande 

socialt liv enligt Frithiof (2007).  

Den sociala definitionen på utvecklingsstörning innebär att personen inte själv klarar av de 

krav som samhället ställer. Här ser man funktionshindret som något som samhället skapat i 

relation till individen (Bruno, 2012). 

När regeringen fastställde lagen om LSS definierade de utvecklingsstörning på följande sätt: 

Med utvecklingsstörning avses, enligt specialmotiveringen till omsorgslagen, en intellektuell 

funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp. Den sammanhänger med en 

under individens utvecklingsperiod inträffad brist eller skada som i många fall är så betydande att 

personen behöver stöd och hjälp i sin livsföring genom olika insatser för att kunna delta i samhällslivet. 

Orsaken till bristen eller skadan saknar betydelse. Vid bedömningen av den intellektuella förmågan 

skall psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer vägas samman (Regeringens prop. 1992/93:159 

s.167 i Szönyi, 2005). 
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Grundsärskolan 

År 1985 övergick ansvaret för särskolan från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet. Övergången innebar även byte av styrdokument och från och med 

då var särskolan tvungen att följa Skollagen (SFS 1985:1100). Särskolan började mer och 

mer likna grundskolan och under    0-talet bytte särskolan huvudmannaskap, från 

landstinget till kommunen (          0).   rundskolan och grundsärskolan har olika 

kursplaner i  verige, däremot har de, sedan     , samma läroplan ( erth n, 2007). 

 rundsärskolan utgör således en egen skolform i  verige, vilket är unikt i världen. Enligt 

 osen vist utgör i de flesta länder motsvarigheten till särskolan en del av den regul ära 

skolan (Rosenqvist, 2013). Grundsärskolan är en skolform med egen kursplan som är 

anpassad för de elever som inte når grundskolans kunskapskrav därför att eleven har en 

utvecklingsstörning (Skolverket, 2014). Beslut om mottagande i grundsärskolan ska fattas på 

välgrundade underlag där vårdnadshavarna har insyn i processen (a.a). 

  

Sedan Lpo 94 infördes så har det visat sig att beslut om mottagande i grundsärskola 

vanligtvis har grundat sig på en pedagogisk, en psykologisk och i vissa fall en medicinsk 

utredning (Proposition 1994/95: 212). Mottagandet skulle, vid den här tiden, grunda sig på 

psykologiska, medicinska och pedagogiska utredningar. I början av 2000-talet gjorde 

Skolverket (2000) en analys av det ökade elevantalet i grundsärskolan och gjorde en ny 

tolkning av vilka utredningar som bör föregå ett mottagande i grundsärskolan. Efter analysen 

kom man fram till att beslut om mottagande i grundsärskola i regel bör fattas utifrån 

pedagogisk och psykologisk utredning och dessa utredningar kan vid behov kompletteras 

med en medicinsk och/eller social utredning. År 2001 kom Skolverket ut med en skrift om 

allmänna råd om rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska 

grundsärskolan. I de “Allmänna råden” finns rekommendationen att bedömningar inför 

mottagande i grundsärskola bör genomföras av personer med expertkunskap inom det 

pedagogiska, psykologiska, medicinska och sociala området. I skollagen har man nu skärpt 

formuleringen på vilka grunder en elev får skrivas in i grundsärskolan. 

Kap 7, 5§ Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska 

ske när utredningen genomförs (Skollagen, 2010:800). 

 

Landets kommuner får genom detta förtydligande mindre möjlighet till egna tolkningar. För 

att kartlägga om eleven är behörig att mottas i grundsärskola bör alltså en pedagogisk 
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utredning ske, där syftet är att kartlägga elevens förmåga att nå grundskolans kunskapsmål 

(Skolverket, 2014).  

Pedagogisk utredning 

Enligt svenska akademins ordlista betyder ordet utreda “reda ut orsakerna till något”. 

Pedagogisk utredning bör enligt Skolverket (2014) vara en beskrivning av hela elevens 

pedagogiska miljö. Utredningen ska genomföras i samråd med elevens vårdnadshavare 

(Skolverket, 2013). För att få en så fullständig bild av eleven som möjligt ska 

vårdnadshavarnas erfarenheter av och syn på barnets utveckling, uppväxt och erfarenheter tas 

till vara i utredningen. Barnets bästa ska alltid vara utgångspunkten och eleven själv ska få 

komma till tals i de frågor som rör eleven. Det är viktigt att eleven själv blir informerad om 

sina rättigheter (a.a).  

När någon (exempel lärare, vänner, vårdnadshavare) på skolan upptäcker en elevs behov av 

särskilt stöd ska rektorn informeras och starta en utredning för att se i vilka situationer eleven 

har svårigheter i och få en uppfattning om dess omfång enligt Runström Nilsson (2011). 

Författaren rekommenderar att man under uppstarten av en utredning påbörjar en 

datainsamling där observationer ligger till grund för pedagogisk utredningen. Det kan vara 

observationer rörande elevers klassrumsmiljö, förflyttningar mellan olika aktiviteter/klassrum 

eller andra faciliteter. I utredningen ska det också framgå vilka styrkor som eleven har (a.a). 

När rektor har fått information om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd är det rektorns 

ansvar att se till att en utredning påbörjas skyndsamt (Skollagen, 2010:800). Utredningen ska 

ge skolan ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen 

och vilka eventuella stödinsatser som skolan behöver sätta in (Skolverket, 2014). Det är 

rektorns ansvar att en utredning görs men rektorn kan delegera uppdraget till någon i 

personalen på skolenheten. En utredning kan vara olika omfattande, den kan göras relativt 

enkelt eller mer grundligt då elevens hela skolsituation behöver kartläggas och analyseras. 

I utredningen ska det framgå när den är gjord, vem som har ansvarat för den och vilken 

befattning den personen har, även vem och vilken extern utredningsexpertis som varit 

inblandade ska tydligt framgå. När utredningen är klar ska vårdnadshavaren få ta del av 

utredningen (Skolverket, 2014). 

I Hjörne och Säljö (2008) studie tar de upp att pedagogiska utredningar i skolan fortfarande 

domineras av en individcentrerad förklaringsmodell. Skolan har som utgångspunkt eleven 
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och dennes egenskaper och skolan fokuserar på att hitta åtgärder för det som inte fungerar för 

eleven. 

I denna studie kommer vi att fokusera på de mer grundliga utredningarna som görs då elever i 

behov av särskilt stöd visar indikationer på att ha en intellektuell funktionsnedsättning och 

har möjlighet att tas emot i grundsärskolan. Utifrån det ska skolan bedöma vilka åtgärder som 

ska sättas in för eleven, och allt detta är förenligt med Skollagen (2010:800). 

Kartläggning 

Utredningen sker i två steg vilket Skolverket (2014) liksom Asp-Onsjö (2008) 

rekommenderar, det första är att man gör en kartläggning av vad problemet är och beskriver 

elevens situation på organisations- grupp- och individnivå. Den andra är att man diskuterar 

kartläggningen och de åtgärdsförslag som kommer upp som kan hjälpa eleven med sina 

svårigheter i skolan. Det kan vara allt ifrån anledningen till problemet till de svårigheter som 

eleven har eller komma fram till vilka mål man ska fokusera på (Runström Nilsson, 2011 & 

Skolverket 2014). 

Det är viktigt att all personal som deltagit i kartläggningen gör en gemensam analys av 

elevens eventuella behov av särskilt stöd och hur skolan kan utforma och anpassa 

lärmiljöerna inom verksamheten, undervisningens innehåll, samt metoderna för att skapa 

förutsättningar för den enskilda eleven. Det är viktigt att kartläggningen och även den senare 

bedömningen har ett pedagogiskt fokus och analyserar hur skolan kan skapa förutsättningar 

för eleven. När man skriver en kartläggning ska man försöka att skriva utan värderingar, 

Skolverket (2014).   

Graham och Harwoods (2011) rapport visar på att en bra pedagogisk utredning innehåller en 

god kartläggning av elevens fysiska miljö. I studien har man sett att en tilltalande fysisk miljö 

är en viktig faktor och kan påverka elevens inlärning. Goepel (2009) har gjort en studie i 

England med elever i årskurs sex och har sett att om man involverar eleven i samband med 

den pedagogiska utredningen blir arbetet mer framgångsrikt. Eleven känner sig då delaktig i 

sin egen process.  

Pedagogisk kartläggning - Organisationsnivå 

På organisationsnivå beskrivs hur skolan organiserar sin verksamhet och fördelar sina 

resurser (Runström Nilsson, 2011). Runström Nilsson menar även att det ska framgå i vilket 

upptagningsområde skolan ligger i, vilka nationaliteter som finns representerade i skolan, hur 
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schemaläggningen ser ut och vilka förflyttningar som sker under skoldagen för dessa elever 

när man skriver en karläggning på organisationsnivå. Om eleven vistas på fritidshem är det 

viktigt att få med hur fritidshemmet är organiserat och hur skolan och fritidshemmet 

samarbetar. Detta gäller även om skolan och fritids har olika huvudmän. Rektor leder och 

fördelar det pedagogiska arbetet på en skola och fattar beslut om enhetens organisation. På 

skolan ska det finnas ett elevhälsoteam som kan involveras vid behov. Forskarna menar att 

skolans nyttjande av resurser samt prioriteringar i verksamheten märks i det pedagogiska 

arbetet och i elevens skolsituation (Ahlberg, 2001). Skolans syn på kompetensutveckling och 

skolans organisation, ledningsgrupp och kultur är sammankopplade med vilka åtgärder 

skolan erbjuder i de pedagogiska utredningarna. När en elev placeras i en viss kategori får det 

pedagogiska konsekvenser (Asp-Onsjö, 2008). I Skolinspektionens rapporter (2010) visar det 

sig att det finns brister inom skolorna i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Skolorna 

fokuserar ofta åtgärderna utanför den ordinarie gruppen och att åtgärderna inte anpassas 

individuellt.   

Pedagogisk kartläggning - Gruppnivå 

På gruppnivå rekommenderar Skolverket (2014) att kartläggningen innehåller vilka 

pedagogiska metoder som använts, hur elevgruppen fungerar, samt hur elevens lärmiljöer är 

organiserade. Vid en pedagogisk utredning bör arbetsformerna på skolan granskas och 

resurserna inventeras. Enligt Runström Nilsson (2011) ska det även framgå i kartläggningen 

vilken relation lärare och elev har, mellan eleven och elevgruppen, vilka roller tilldelas i 

gruppen, vilket klimat som råder i klassrummet, hur de fria aktiviteterna är ordnade. 

Pedagogisk kartläggning - Individnivå 

På individnivå är kunskapskraven i Lgr 11 en viktig utgångspunkt i kartläggningsarbetet. Det 

ska även innefatta lärarens och övriga skolpersonalens observationer av eleven i olika 

lärmiljöer och olika situationer i verksamheten (Skolverket, 2014). 

Kartläggningen ska även innehålla eventuella extra anpassningar som hittills har gjorts i 

undervisningen och vad de har lett till. Det är viktigt att få med uppgifter från eleven, elevens 

vårdnadshavare och i från fritidshemmet om eleven vistas där (Skolverket, 2014). Vidare kan 

uppgifter från den skriftliga individuella utvecklingsplanen, resultat från nationella prov, 

betyg, eventuella tidigare åtgärdsprogram, frånvarorapporter, information från tidigare skolor, 

underlag från elevhälsan samt eventuella psykologiska, sociala och medicinska 

utredningsunderlag ingå i kartläggningen (a.a). Runström Nilsson (2011) anser att det är av 
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största vikt att elevens perspektiv framkommer i kartläggningen på individnivå oavsett om 

det rör skolämnet, relationer eller hemförhållanden (a.a.). 

Det är viktigt att undvika värdeladdade formuleringar som kan påverka elevens 

självuppfattning på ett negativt sätt. Då utredningen är undertecknad är det en offentlig 

handling i en offentlig verksamhet vilket den som dokumenterar behöver ha i åtanke när 

utredningen görs (Skolverket, 2014). 

Pedagogisk bedömning 

Då läraren i grundskolan bedömer att en elev, trots särskilt stöd, inte kan nå grundskolans 

kunskapskrav och om eleven visar tecken på att tillhöra grundsärskolans målgrupp skall 

läraren snarast informera rektorn (Skolverket, 2013). Rektorn informerar vårdnadshavaren 

och eleven att det finns behov av att utreda om eleven har rätt till grundsärskolan. Rektorn 

informerar även den som beslutar om mottagande i hemkommunen om att det finns behov av 

att utreda eleven.  Innan en elev placeras i grundsärskolan ska enligt skollagen en medicinsk, 

psykologisk, social och pedagogisk bedömning göras (Skolverket, 2012). Den pedagogiska 

bedömningen fastställer om eleven har förutsättningar att kunna nå grundskolans 

kunskapskrav och utförs av personal med adekvat specialpedagogisk kompetens (a.a). 

Skolverket (2013) skriver att det är viktigt att de personer som genomför de olika delarna i 

bedömningen har relevant utbildning och kompetens. Det innebär att en specialpedagog, 

speciallärare, en legitimerad lärare med specialpedagogisk kompetens eller annan personal 

med specialpedagogisk kompetens genomför dessa bedömningar i samråd med den 

undervisande läraren. Det är viktigt att elevens ordinarie lärares kunskap om eleven tas till 

vara i bedömningen. Synpunkter ifrån annan personal kring eleven är också viktigt att ta i 

anspråk. Den pedagogiska bedömningens syfte är att ge en allsidig och realistisk bild av 

elevens förutsättningar att nå kunskapskraven (a.a.). 

 

En pedagogisk utredning består av två steg. Först kartläggs elevens skolsituation, därefter 

görs en bedömning om eleven är i behov av särskilt stöd. När man gör en pedagogisk 

bedömning utgår man ifrån den kartläggning man gjort över elevens behov/skolsituation. 

Man diskuterar och analyserar den insamlade informationen/datan och analysen kan utmynna 

i ett skriftligt dokument, ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).  



18 
 

Den pedagogiska bedömningen sker i tre steg där det första steget är analysen av 

kartläggningen och där steg två beskriver vilka insatser som måste till för att eleven ska nå 

målen och i det tredje steget så beslutas det vilka resurser som måste tillsättas (Skolverket, 

2014). 

Skolverket (2013) rekommenderar att kommunerna sätter upp rutiner för vad som ska belysas 

i en pedagogisk bedömning då det inte styrs av några författningar. Elevens möjlighet till 

inlärning styrs av många faktorer och bör därför utredas i flera nivåer. Den pedagogiska 

bedömningen bygger på tidigare gjorda kartläggningar och pedagogisk utredningar kring 

eleven (a.a.). 

Lärarens roll i att göra utredningar 

Under nästan hela 1900-talet betraktades lärarens roll som ett ensamarbete där man skulle 

sköta alla arbetsuppgifter för egen hand, allt ifrån planering, utvärdering och utförande, men 

också så skulle man lösa elevens problem på egen hand (Ahlgren, 1999). Det var först när 

Lgr 80 blev verklighet som synen började förändras och man kom att sträva efter att 

samarbete kring eleven blev till realitet. Kunskapssynen förändrades i och med Lpo 94 och 

eleverna skulle själva ta över lärandet och på så vis kunna påverka sin egen undervisning, på 

vad man skulle arbeta med och hur lång tid man trodde sig behöva för den uppgiften. 

Eleverna skulle stå sig mer självständig i sitt kunskapande. Eleverna som inte klarade av 

denna undervisningsform fick ta hjälp av en specialpedagog (Ahlgren, 1999). Bayliss (1998) 

poängterar att det är i klassrummet allt börjar och pedagogen måste ha kompetens att hantera 

olikheter. Undervisningen måste fortgå oavsett en utredning och att skapa struktur är en 

framgångsfaktor för alla elever. 

Enligt Wersäll (2003) måste en professionell lärare kunna sköta administrativa arbeten så 

som dokumentera, administrera och utvärdera elevers skolsituation. Vem som är behörig att 

göra den pedagogiska kartläggningen finns inte fastlagt i några författningar. Däremot har 

Skolverket (2012) beslutat att de pedagogiska bedömningar som fastställer om eleven har 

förutsättningar att kunna nå grundskolans kunskapskrav ska utförs av personal med adekvat 

specialpedagogisk kompetens. Skolverket (2013) förtydligar det med att det innebär att en 

specialpedagog, speciallärare, en legitimerad lärare med specialpedagogisk kompetens eller 

annan personal med specialpedagogisk kompetens ska genomföra dessa bedömningar i 
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samråd med den undervisande läraren. Så den undervisande läraren skall endast finnas med 

som informant om eleven i den pedagogiska bedömningen.          

Specialpedagogens/speciallärarens roll i att göra utredningar 

Specialpedagogprogrammet som det ser ut idag är en relativt ny utbildning. I Sverige kom 

den första vidareutbildningen med speciallärarexamen som mål 1962. 1990 ersattes denna 

utbildning med en specialpedagogutbildning med fyra olika specialinriktningar: mot 

komplicerad inlärningssituation, mot dövhet eller hörselskada, mot synskada eller mot 

utvecklingsstörning. Specialpedagogen fick även en handledande och rådgivande roll 

gentemot övrig personal inom skolan. Specialpedagogprogrammet har sedermera reviderats 

ytterligare ett par gånger. Innehållet och målet med specialpedagogutbildningen liknar det 

som är för speciallärarutbildningen (Högskoleverket, 2012). Det finns fler likheter än 

skillnader. Vi kan se en skillnad i de olika yrkesprofessionernas roller vid pedagogiska 

utredningar. För specialläraren begränsas analysen vid pedagogiska utredningar till att bara 

gälla individnivå medan specialpedagogens examensordning innehåller analys på både 

individ-, grupp- och organisationsnivå vid pedagogiska utredningar. 

I kapitel 2 paragraf 25 i Skollagen (SFS, 2010:800) kan man läsa följande kring elevhälsan: 

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande 

och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens 

att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

 

I skollagen benämns vilka yrkesprofessioner som ska finnas representerade i elevhälsan. Den 

specialpedagogiska insatsen benämns endast utifrån att det ska finnas en person med 

specialpedagogisk kompetens. Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) 

har i sin studie tittat på specialpedagogens roll och problematiserar specialpedagogens 

yrkesroll då den inte finns definierad i skolans styrdokument. Forskarna menar vidare att 

detta bidrar till att specialpedagogerna får svårigheter att hävda sin yrkesprofession ute i 

verksamheterna.  Avsaknaden av en tydlig yrkesdefinition kan till viss del förklara att lokala 

tolkningar av rollen förekommer och att arbetsuppgifterna varierar mellan olika arbetsplatser 

och kommuner.  
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Pedagogisk dokumentation 

Individuell utvecklingsplan -IUP 

Minst en gång per läsår ska skolan upprätta en så kallad IUP, individuell utvecklingsplan för 

varje elev (Hirsh, 2011). En IUP ska, enligt skollagen (SFS, 2010:800) innehålla uppgifter 

om elevens förhållande till kunskapskraven. I IUP:n ska det framgå om eleven har 

“otillräckliga kunskaper”, “godtagbara kunskaper” eller “mer än godtagbara kunskaper” 

(a.a.). I IUP:n ska det också framgå vilka insatser som ska göras för att målet ska uppnås eller 

påbörjas. Vem som har ansvar för vad, ska också framgå. Eleven är delaktig i upprättandet av 

IUP:n där eleven tillsammans med läraren väljer vilka mål denne ska sträva mot. Detta gör att 

eleven blir delaktig i sin lärprocess (Hirsh, 2011). Hirsh (2011) och Pawley och Tennant 

(2008) lyfter fram att det måste finnas en djupare förståelse för vad och hur det ska 

dokumenteras, om den individuella utvecklingsplanen ska vara ett effektivt verktyg för så väl 

lärare och elever. 

Åtgärdsprogram 

En elev med särskilda behov i skolan har rätt till stöd under sin skoltid.  Anledningen kan 

vara i samband med att eleven inte når kunskapsmålen i något ämne, har svårigheter att 

fungera i grupp, är frånvarande utav olika skäl eller att eleven inte trivs i skolan. 

Åtgärdsprogrammet ska se till att elevens behov tillgodoses, vilka åtgärder som måste sättas 

in och sedan följas upp och utvärderas. Det är även ett verktyg för pedagogen för att kunna 

planera och utveckla den enskilda elevens pedagogiska miljö, (Skolverket, 2014). Det är 

rektorn på skolan som ansvarar att en utredning görs för eleven. En viktig aspekt enligt 

Skolverket (i Asp-Onsjö, 2006) är att pedagoger i skolan, eleven och dess vårdnadshavare har 

ett bra samarbete sinsemellan och att alla känner delaktighet under upprättandet av 

åtgärdsprogrammet. Sedan 1995 är det obligatorisk för elever i behov av särskilt stöd att ha 

skriftliga åtgärdsprogram, (a.a.). 
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TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen presenterar vi de teorier som ligger till grund för vårt arbete 

när vi analyserar vårt empiriska material i studien. 

Specialpedagogiska perspektiv 

Inom specialpedagogik finns det en rad olika teorier och perspektiv. Genom åren har 

specialpedagogikens förankring skiftat, men idag finns det en enighet i att lärande och 

utveckling sker i samspel mellan många olika faktorer och på olika nivåer; från individnivå 

till samhällsnivå. Det är inte möjligt att en forskningsinriktning kan täcka det 

tvärvetenskapliga fält som specialpedagogiken utgör (Westling Allodi och Fischbein, 2000). 

Istället krävs det en samverkan mellan lärare, specialpedagoger, socialarbetare, läkare, 

psykologer, hem, skola m.fl. Specialpedagogiken vilar på teorier från de olika 

kunskapsfälten. Historiskt sett har specialpedagogikens olika delar haft olika fokus under 

olika perioder i svensk skola (Vernersson, 2002). Författaren tar upp att den svenska skolan 

inte är en isolerad institution i vårt samhälle utan påverkas hela tiden av de rådande 

samhällsförhållandena. De specialpedagogiska insatserna i skolan influeras av det 

specialpedagogiska synsätt som råder. Persson (2007) anser att specialpedagogiken är vid och 

ingår i vetenskapen om pedagogik. 

Ahlberg (2007) menar att det specialpedagogiska kunskapsområdet diskuterats flitigt och har 

under de senaste åren kritiserats. Hon problematiserar, i sin artikel, skolans officiella 

styrdokument. Hon menar på att de innehåller flera motsatser som exempel att alla elever ska 

uppnå samma mål på samma tid. Varje elev är unik och har sina förutsättningar och ska få en 

individualiserad studiegång. Här får vi ett dilemma menar Ahlberg då alla elever ska nå 

samma mål på samma tid med olika förutsättningar. 

Nilholm (2007) nämner tre perspektiv på specialpedagogik; kompensatoriska perspektivet, 

kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Det första perspektivet strävar efter att lösa 

problemet med individuella brister hos individen. Det andra perspektivet innebär att 

svårigheterna lokaliseras till faktorer utanför individen. Det tredje perspektivet utgår ifrån att 

utbildningssystemet står inför ett antal olösliga dilemman, som finns inbyggda i systemet 

självt och i skolans vardag. Skolan, anser Nilholm (2007) har ett grundläggande dilemma; att 

alla elever ska få ut något som är gemensamt och lika, exempel utifrån de nationella målen, 

samtidigt som utbildningen helst ska kunna möta alla elevers olikheter. Förekomsten och 
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betydelsen av diagnoser, för att få särskilt stöd, varierar stort mellan olika kommuner 

(Nilholm, Persson, Hjerm & Runesson, 2007 ref i Eriksson Gustavsson, Göransson & 

Nilholm, 2011). 

Specialpedagogikens verksamhet och speciallärarens roll ser olika ut i olika kommuner och 

beror på de traditioner och de behov som finns där (Vernersson, 2002). Helldins (2007) studie 

visar att det fortfarande rör sig om att anpassa elever till rådande undervisning än att anpassa 

undervisningen till elevernas behov. Förståelsen av avvikelseproblematiken är enligt Nilholm 

(2006) knuten till det politiska normsystem och det vetenskapliga paradigm som för 

närvarande råder. För att kunna förstå mänskligt handlande måste man se till de historiska, 

politiska och institutionella sammanhang som råder. 

Kategoriska perspektivet/Kompensatoriska perspektivet 

Både Nilholm (2006) och Helldin (2007) hävdar att specialpedagogik i grunden är 

kompensatorisk och att den historiskt sett har varit särskiljande och segregerande. Nilholm 

(2007) benämner det kompensatoriska perspektivet och Persson (2007) kategoriska 

perspektivet, som utgår ifrån att det är eleven som har svårigheter. Problemen 

problematiseras eller tolkas utifrån individen, svårigheterna är antingen medfödda eller 

knutna till eleven. I detta perspektiv tar man reda på elevens problem och kompenserar dessa. 

Därefter skapas metoder för att kompensera problemen (Nilholm, 2007). I det 

kategoriska/kompensatoriska perspektivet sätts åtgärderna endast in på individnivå för att 

förbättra elevens lärmiljö. Persson (2007) anser att det är det kategoriska perspektivet som 

dominerar även fast de nationella styrdokumenten visar på en mer relationell förståelse. 

Helldin (2007) ser detta som att man använder en affirmativ (bekräftande) pedagogik, när 

behoven särskiljs och därefter kompenseras. Denna pedagogik kräver differentieringar för att 

resurserna ska kunna placeras på bästa sätt. Det blir den välvillige läraren som sätter behovet. 

Elevers svårigheter i skolan kan utredas utifrån olika perspektiv. Det kategoriska perspektivet 

innebär, enligt Persson (2007), att skolan fokuserar på individens egenskaper. Vi människor 

har ett behov av att ordna världen och kategorisera människor (Asp-Onsjö, 2008). I detta 

perspektiv söks orsaken till svårigheterna hos eleven och kategoriseras gärna efter någon 

diagnos så som t.ex. ADHD, dyslexi eller autism(a.a). 
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Relationella perspektivet/kritiska perspektivet 

Det kritiska perspektivet, som Nilholm (2007) benämner det, eller det relationella 

perspektivet, som Persson (2007) benämner det, utgår ifrån samma startpunkt. Båda 

perspektiven utgår från att fenomen är tvåsidiga och uppfattar flersamheten och 

sammanhanget som grund för vem människan är (Persson, 2007). I det relationella/kritiska 

perspektivet ses olikheter som något positivt och som en resurs. Här läggs fokus på 

svårigheterna i miljön kring eleven (Nilholm, 2007).   När man vill förstå en människa utifrån 

det relationella/kritiska perspektivet kan vi inte se den som en ensam individ utan vi måste se 

den i relation till sammanhanget runt omkring (Skolverket, 2002). Här läggs fokus på 

svårigheterna i miljön runt eleven. I detta perspektiv görs åtgärder på organisations-, grupp- 

och individnivå. Pedagogen individanpassar undervisningen efter elevens behov för att stödja 

eleven (Persson, 2007). I det relationella perspektivet skriver Persson att man jobbar mer 

inkluderat och de förändringar som görs runt eleven reducerar elevens svårigheter. I detta 

perspektiv anpassas undervisningen till elevers skiftande behov utifrån de olika nivåerna. 

Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet har vuxit fram som en kritik på de två föregående perspektiven. Dyson 

och Millward (2000) tar i sina studier utgångspunkt i från begreppet kritik och Nilholm 

(2007) har utifrån deras studier vänt fokus och istället för att söka efter kritiska faktorer 

fokuserar han på dilemman. Ur detta har Nilholm lyft fram dilemmaperspektivet. När vi ska 

erbjuda alla elever samma utbildning och samtidigt ska anpassa den till alla elevers olikheter 

uppstår det ett dilemma enligt Nilholm (2007). Nilholm menar att det svenska 

utbildningsväsendet står inför ett dilemma då det är svårt att å ena sidan ta hänsyn till varje 

elevs differenser och samtidigt måste ge alla elever en likvärdig undervisning. Han menar att 

den svenska specialpedagogiken sammanfattas och beskrivs bäst utifrån detta perspektiv. 

Nilholm förklarar dilemmaperspektivet med att dilemman är ”motsättningar som i egentlig 

mening inte går att lösa, men som hela tiden pockar på ställningstaganden”(a.a, s. 61). 
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SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva och analysera lärarens roll i och erfarenhet kring arbetet 

med pedagogiska utredningar, då elever i behov av särskilt stöd i grundskolan är föremål för 

utredning för mottagande i grundsärskolan. Studien ämnar beskriva och analysera lärarnas 

erfarenheter av att skriva pedagogiska utredningar utifrån organisations-, grupp- och 

individnivå på de utvalda grundskolorna. Vi vill även beskriva hur arbetet kring utförandet av 

pedagogiska utredningar görs utifrån de specialpedagogiska perspektiven. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur beskriver några lärare sitt arbete med pedagogisk utredning? 

 Hur beskriver några lärare innehållet i den pedagogiska utredningen på 

organisations-, grupp- och individnivå? 

 Hur resonerar några lärare kring sin och specialpedagogens roll i arbetet med 

pedagogiska utredningar? 

METOD 

Metoddelen inleds med en beskrivning och motivering till vårt val av metod. Vidare 

redovisas urvalsgrupp, pilotintervju, genomförande, intervju, bearbetning, tillförlighet och 

etiska aspekter.  

Metodval 

Vi har efter noggrant övervägande kommit fram till att kvalitativ ansats var lämpligast att 

välja utifrån det syfte denna studie har.  En studie kan vara kvantitativ eller kvalitativ (Trost, 

2005). Den grundläggande skillnaden mellan en kvantitativ och en kvalitativ ansats är att den 

förstnämnda förutsätter att objekt och subjekt kan kvantifieras, och då omvandlas den 

insamlade informationen till siffror och mängder som sedan oftast data bearbetas med 

statistiska analyser (Bryman, 2009). Vid en kvalitativ ansats utgår man från att det finns en 

subjektiv uppfattning hos informanten som kan tolkas. I en kvalitativ analys försöker man 

hitta olika teman och olika kategorier från den datasamling man har gjort. 

För studien valde vi kvalitativ forskningsintervju som datainsamlingsmetod; den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen ur den intervjuades synvinkel och är flexibel i den 
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meningen att den tillåter följdfrågor (Kvale, 1997). Den ger utrymme för intervjuaren att följa 

upp idéer som uppstår under intervjutillfället. Detta gav oss möjlighet att under 

intervjutillfället kunna vara flexibla och gav oss även möjlighet att fånga upp känslor och 

tonfall ifrån deltagarna. När vi formulerade frågorna, beaktade vi det Bell (2006) skriver om 

att frågorna inte får vara ledande eller för komplicerade för då skulle deltagarna inte kunna 

svara på ett objektivt sätt. 

Urvalsgrupp 

För att få tillgång till deltagare kontaktade vi sju olika skolor för att intervjua 14 olika lärare 

som arbetade i grundskolan, i Mellansverige. Vi valde Mellansverige av bekvämlighetsskäl, 

p.g.a. de tidsramar och resurser vi haft. Som forskare kan man göra ett bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att man väljer personer som man vet är tillgängliga för att delta i studien 

(Bryman, 2009). Vi inledde vår undersökning med att skicka ut missivbrev till rektorerna för 

de tilltänkta skolorna. Då svarsfrekvensen blev låg, skickade vi istället missivbreven direkt 

till lärarna. Lärarnas mejladress fann vi på skolornas hemsidor. Nedan följer en kort 

presentation av deltagarna i vår studie.  

Samtliga 14 lärare är utbildade och har erfarenhet av att skriva pedagogiska utredningar. Två 

lärare har högskolepoäng i specialpedagogik. Lärarna är verksamma i grundskolans alla 

stadier. Deras yrkeserfarenhet skiftar mellan allt från fem år till tjugofem år. Elva lärare har 

fått stöd av specialpedagogerna att upprätta pedagogiska utredningar. Stödet har varit i 

varierande grad. Lärarna är verksamma i större städer och skolorna är homogena ur ett 

socioekonomiskt perspektiv.  Lärarna benämns med L1, L2 osv. för att påvisa att vi valt ut 

olika respondenters svar i citathanteringen. 

Pilotintervju 

Syftet med att göra en pilotintervju för oss var att testa om våra intervjufrågor var relevanta 

för studien samt om vi kunde få svar på studiens syfte och frågeställningar genom frågorna. 

Vi valde att intervjua en lärare som arbetade som specialpedagog och som hade många års 

erfarenhet av att skriva pedagogiska utredningar. Många av våra frågor visade sig fungera bra 

och det deltagaren ansåg att vi skulle ändra eller formulera om ändrade vi också på. 

Pilotintervjun transkriberats ordagrant och sammanfattningen av utskriften blev godkänd av 

deltagaren.                                                                            
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Genomförande 

Vårt empiriska material består av 14 intervjuer med lärare på grundskolan. Själva 

genomförandet inleddes med att vi kontaktade dessa lärare för att dels berätta mer om 

studien, dels för att boka tid för intervjuerna. Vi gjorde en geografisk uppdelning av dessa 

lärare vilket resulterade i att vi intervjuade sju lärare var. Av de 14 intervjuerna som 

genomfördes gjordes tio på lärarnas arbetsplatser och fyra hemma hos respektive lärare.  

Intervju 

Kvale (1997) menar att i kvalitativa forskningsintervjuer kan forskaren fånga erfarenheter 

och betydelser ur intervjupersonernas vardag. Han menar vidare att den intervjuade läraren 

via samtal kan förmedla sin situation ur ett eget perspektiv och med egna ord.  Vi skickade ut 

intervjuguiden till lärarna i förväg för att vi ville ge lärarna en möjlighet till att tänka igenom 

sina erfarenheter innan intervjun ägde rum. Det gav intervjupersonen en chans att sätta sig in 

i frågorna och att hen skulle kunna känna sig avslappnad under intervjun och kunna berätta 

om sina tidigare erfarenheter. Den här typen av intervjuer där läraren ger sina erfarenheter 

refererar Kvale (1997) till Grele som kallar det för en intervju i samband med muntlig 

historia, då intervjupersonerna berättar om någon särskild historia som den har varit med om 

eller upplevt. Vi har gjort semistrukturerade intervjuer vilket innebär att man som forskare 

kan vara flexibel när det gäller vilken ordning och hur man ställer frågorna (Bryman, 2009). 

Som stöd till intervjuerna följde vi en intervjuguide men hade chans att ställa följdfrågor då 

eventuella behov uppstår.  

Deltagarna fick möjlighet att välja plats för intervjun då det är viktigt att deltagarna kan 

känna sig trygga i den miljön som de blir intervjuade i (Kvale, 1997). Vi gjordeintervjuerna 

var för sig. Intervjuerna med varje deltagare tog cirka 30-60 minuter. Vid varje 

intervjutillfälle presenterades studiens syfte och de etiska aspekterna. Förutom intervjuguiden 

använde vi oss av inspelningsmaterial så som mobiltelefonen under intervjutillfällena. 

Inspelningsmaterial är ett bra sätt att registrera intervjuerna och ett stöd för forskaren att bara 

koncentrera sig på ämnet (Kvale, 1997). Fördelen med inspelat material är att som forskare 

kunna gå tillbaka för att höra deltagarnas svar. Bryman (2009) menar att vissa deltagare blir 

oroliga att deras röst ska bli inspelad samt lyssnad av någon annan i efterhand. Det är viktigt 

att lyssna aktivt då man gör intervjuer poängterar Rossman och Rallis (2003), för att kunna 

ställa lämpliga följdfrågor. Som avslutning efter varje genomförd intervju rekommenderar 

Bryman (2009) att den som intervjuar ska reflektera och notera hur processen gick till, hur 



27 
 

det kändes mellan deltagaren och intervjuare, samt om intervjuaren kom på nya idéer.  

Eftersom vi genomförde intervjuerna var för sig var det viktigt att reflektera deltagarnas svar 

tillsammans efter varje intervju. 

Bearbetning 

Efter att deltagarna blivit intervjuade transkriberade vi materialet vilket, enligt Kvale (1997), 

innebär att det talade ordet omvandlas till skriven text. Vi valde att ordagrant transkribera 

ljudinspelningarna. För att göra detta lyssnade vi på inspelningarna flera gånger för att inte 

missa något. I våra transkriberingar valde vi även att skriva in pauser och talljud som 

exempelvis ”hmm” och ”eeh”. Av etiska skäl anger vi inte namn på lärarna utan lärarna 

markeras med L1 och L2 o.s.v. i transkriptionen. Efter att vi transkriberat alla intervjuer skrev 

vi ut materialet för att läsa igenom det för att se om mönster eller teman som sedan användas 

i analysen av materialet. Trost (1997) anser att det kan vara på gott och ont när man bearbetar 

materialet på detta vis. Efter varje transkribering är det bra att läsa genom materialet för att se 

om man ser skillnader eller gemensamma mönster (Fejes & Thornberg, 2009). 

Meningskoncentrering är en av Kvales (1997) fem olika tillvägagångssätt för bearbetning och 

analys av insamlat empiri. Detta tillvägagångssätt blev vårt val då vi skulle sammanställa vår 

empiri. Meningskoncentrering innebär en kortare, mer koncentrerad omskrivning av långa 

uttalanden, för att åskådliggöra innebörden av det som sägs. De långa svaren från deltagarna 

gjorde att vi behövde läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger. Förutom långa 

uttalanden fanns även en del upprepningar i deltagarnas svar. Det blev i sin tur nödvändigt att 

skala av och komma åt kärnan i deltagarnas uttalanden. Meningskoncentrering blev därför ett 

naturligt val för att komma vidare. När detta var gjort blev en tematisering av resultaten 

möjlig. 

Tillförlitlighet 

Studien bygger på en kvalitativ ansats och deltagarnas uppfattning i ämnet. Vilket innebär att 

den data som framkommit vid intervjuerna blir studiens mätinstrument (Bryman, 2009). 

Innan intervjuerna utformade och genomförde vi en pilotstudie för att nå bästa möjliga 

resultat. Utifrån erfarenheten vi fick från pilotstudien arbetade vi om våra frågor för att 

undvika misstolkningar. Vi har valt att spela in intervjuerna för att öka tillförlitligheten i vår 

studie. Inspelningarna har gjort att vi kunde transkribera det som sades och även gå tillbaka 

och lyssna igen på det som diskuterades för att vara säkra på att vi uppfattat svaret korrekt. 
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Detta har underlättat efterarbetet och analysen av datan som vi gjort gemensamt. Vårt mål var 

inte att kunna generalisera våra resultat utan vårt intresse har varit att beskriva och analysera 

lärarens roll i och erfarenhet kring arbetet med pedagogiska utredningar, då elever i behov av 

särskilt stöd i grundskolan är föremål för utredning för mottagande i grundsärskolan. Genom 

vår undersökning har vi fått en antydan och en diskussion som är värd att begrunda. 

Etiska aspekter 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de fyra 

forskningsetiska principer som vi har uppfyllt i denna studie (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa 

principer har hjälpt oss att ta hänsyn till våra deltagares deltagande i vår studie. Nedan 

beskrivs principerna samt hur vi har uppfyllt dem. Inför intervjuerna informerades våra 

deltagare om deras rättigheter baserat på dessa fyra forskningsetiska principer. Deltagarna 

delgavs dessutom om vilka skyldigheter vi som studieansvariga har.        

Genom att delge deltagarna studiens syfte och deras villkor för deltagande, uppfyller vi 

informationskravet. Deltagarna informerades också om att deltagandet i studien var frivilligt 

samt att de under valfri tidpunkt kunde bestämma hur länge de ville delta. 

Deltagarna styrde själva över sin medverkan och vi beaktade deras krav och villkor för 

deltagande i studien. De informerades om att de kunde avbryta sitt deltagande i studien utan 

negativa konsekvenser trots att de accepterat från start. Genom detta uppfyllde vi 

samtyckeskravet. 

För att utomstående inte ska kunna identifiera deltagare i vår studie är samtliga skolor och 

kommuner inte namngivna. Deltagarna informerades om denne åtgärd och då uppfyller vi 

konfidentialitetskravet. 

För att uppfylla nyttjandekravet delgavs deltagarna om att all information som samlas in 

enbart skall användas för studiens syfte. Den samlade informationen kommer att förstöras 

efter studien. Innan publikation erbjöds deltagarna att läsa arbetet och godkänna det som 

framkommer eller komma med eventuella invändningar. 
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RESULTAT/ANALYS 

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera lärarens roll i och erfarenhet kring arbetet 

med pedagogiska utredningar, då elever i behov av särskilt stöd i grundskolan är föremål för 

utredning för mottagande i grundsärskolan.  

Frågeställningarna är; Hur beskriver några lärare sitt arbete med pedagogisk utredning? Hur 

beskriver läraren innehållet i den pedagogiska utredningen på organisations-, grupp- och 

individnivå? Hur resonerar några lärare kring sin och specialpedagogens roll i arbetet med 

pedagogiska utredningar? 

I denna del kommer vi att redovisa vilka resultat vi har fått genom intervjuerna med lärarna. 

Sedan analyseras resultatet med egna tolkningar. För att överskådliggöra och tydliggöra för 

läsaren har resultatet och analysen uppdelats i rubriker baserat på teman och begrepp som 

framkommit av intervjumaterialet. 

Teman: 

 Motiv till pedagogisk utredning 

 Riktlinjer och rutiner 

 De olika nivåerna i en pedagogisk utredning 

 Delaktighet av elever och föräldrar 

 Lärarens roll kontra specialpedagogens/speciallärarens roll  

Motiv till pedagogisk utredning 

På samtliga skolor så startades oftast en pedagogisk utredning på grund av att klassläraren 

kände en oro för elevens skolsituation där dem ansåg att inte kunskapsmålen skulle nås.  

Följande citat beskriver just detta: 

När man har provat olika saker för att eleven ska nå målen men det har inte räckt till. Oavsett om vi har 

studieanpassat för eleven kan vi på skolan inte bemöta eleven på rätt sätt (L2). 

För mig är att jag känner en oro att barnet inte kommer nå målen, även när jag har anpassat 

undervisningen för eleven (L5). 

 

Majoriteten av deltagarna lyfte fram oron att eleverna inte ska uppnå kunskapsmålen. Lärarna 

i studien oroades också av det faktum att vilka studieanpassningar de än gjorde så nådde inte 
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eleverna målen, vilket ledde till frustration hos lärarna. När utredningen är i gång ska läraren 

inte bara studera elevens kunskaper utan även kartlägga i vilka situationer eleven kan ha 

svårigheter med och vad det kan bero på. En del av deltagarna menade att fram till år ett gör 

det ingenting att alla eleverna inte har nått kunskapsmålen vid samma tidpunkt. Att man inte 

behöver vara orolig men uppmärksam på vilka som inte riktigt hänger med på lektionerna. 

Lärarnas oro är inte bara gällande kunskapsmålen utan också: 

När det är flera olika saker i en elevs skoldag som inte fungerar. Och det kan ju vara antingen att det är 

stora inlärningssvårigheter eller att man kan se att det är sociala svårigheter, så det kan vara flera olika 

saker som gör att man måste göra en utredning det är oftast inte bara en grej, utan oftast är det ju så om 

jag ska göra en pedagogisk utredning så har jag ju redan gjort en massa åtgärder i klassrummet (...) 

(L10). 

Det kan vara lite olika faktorer. Dels kan det vara att man som klasslärare upptäcker att det behöver 

göras antingen socialt så som koncentrationssvårigheter eller väldigt tillbakadragen eller 

kunskapsmässigt att eleven inte hänger med helt enkelt i undervisningen och att eleven riskerar att få 

underkänt i ämnena. Det kan också vara så att föräldrarna ber oss om hjälp att de vill driva på det att 

det eller sjuksyster eller kuratorn vill att vi ska utreda eleven (L9). 

 

I intervjusvaren fick man en bild av att lärarna såg på elevens svårigheter ur ett 

kompensatoriskt perspektiv, man glömde bort att se till det relationella, exempelvis då man 

såg att eleven hade koncentrationssvårigheter eller inlärningssvårigheter och drog slutsatsen 

att det berodde på eleven snarare än skolmiljön. I en inkluderande skola ska man anpassa 

skolmiljön till eleven och inte tvärtom. När lärarna skrev de pedagogiska utredningarna så 

skrevs de utifrån ett individperspektiv och man glömde bort att kartlägga på gruppnivån. 

Orsakerna till att en elev har svårigheter i skolan behöver inte alltid bero på att de inte når 

kunskapsmålen utan det kan föreligga andra motiv till en pedagogisk utredning. I en IUP kan 

man upptäcka att eleven inte uppnår kunskapsmålen och då bör skolan sätta in andra åtgärder. 

Man bör göra en kartläggning för att utarbeta ett anpassat åtgärdsprogram. 

 

Riktlinjer och rutiner 

Riktlinjer för pedagogiska utredningar fanns på varje skola även om de inte är preciserade i 

text. Deltagarna vet att de skulle skriva en pedagogisk utredning när de såg att en elev hade 

svårigheter med skolgången. Det fanns också direktiv för hur de skulle skrivas även om det 

skiljde sig från skola till skola. Följande citat visar hur en lärare får stöd med rutinerna:  

De brister, det är lite olika från gång till gång. Frågar man skolsyster så har hon ett annat svar än mot 

skolpsykologen eller rektorn. Så jag kan inte säga hur rutinerna är (L9). 
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Deltagarna var inte riktigt säkra i sina svar om de visste vilken mall som de använde sig av i 

skrivandet av en pedagogisk utredning. Följande citat beskriver ambivalensen i riktlinjerna 

för användning av mallarna vid pedagogiska utredningar: 

Den har blivit förenklad men ändå svår att skriva tycker jag (L6). 

Det ska finnas en mall som gäller för kommunen och det är den som jag har använt (L5). 

Vi har en färdig mall på skolan, men jag vet inte var den kommer ifrån. Den ser lite gammal 

ut…(skratt). Men,  ag tror inte den är utformad här (L12). 

 

Skolverket har riktlinjer och rutiner för hur en pedagogisk utredning ska gå till. Det är sedan 

kommunernas och skolornas ansvar att implementera dessa. Vad som framgick efter våra 

intervjuer var att en del av deltagarna inte hade klart för sig vilka riktlinjer och rutiner som 

fanns gällande pedagogiska utredningar. De mallar som användes på skolorna är för en del av 

deltagarna oklart var de kommer ifrån och vem som hade utarbetat dem. 

Det verkade inte finnas rutiner för hur en pedagogisk utredning skulle genomföras på vissa av 

deltagarnas arbetsplatser. Vi upplevde att det görs på olika sätt beroende på vem som 

ansvarade för utredningen.  Den egna erfarenheten kunde vara till nackdel när man skulle 

skriva en pedagogisk utredning då vissa av lärarna i studien hade begränsade kunskaper på 

området. Detta belyser betydelsen av att ha tydliga riktlinjer och rutiner kring skrivandet av 

dessa utredningar. 

De olika nivåerna i en pedagogisk utredning 

I en pedagogisk utredning så kartlägger man eleven utifrån tre olika nivåer. Utav dessa tre 

nivåer så kartlade alla utifrån den individuella nivån medan de ibland missar att se till 

gruppnivån eller till organisationsnivån. Dessa citat beskriver hur lärarna såg på de olika 

nivåerna: 

Pust, det är dem man har suckat mest över, jag skulle vilja få den här hjälpen både på organisation och 

på gruppnivå men det slutar alltid med att jag står själv så det känns som att man skriver det mer för 

någon annans skull. För det funkar inte i verkligheten (L5). 

Ja dom nivåerna står ju med i den utredningen som man skriver, så det skriver man ju varje gång. Och 

allt kan man ju liksom inte påverka så, organisationsnivån är ju som det är, det är där man stöter på 

hinder (L3). 

 

I lärarnas yrkesroll så kan de påverka och kartlägga individnivån och till viss del också 

gruppnivån (Skolverket, 2014). Kartläggningen på gruppnivån är beroende av kollegor och 

på vilket sätt de upplever eleven i dennes sociala samspel med kamrater och kollegor. 
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Samtidigt står det att det är rektorns ansvar att se till att kartläggning sker också när det gäller 

organisationsnivån (a.a.). En del av deltagarna upplevde att det brast på organisationsnivån, 

att det tog lång tid från det att de hade lyft sin oro för eleven till att elevhälsoteamet påbörjade 

en eventuell utredning, till att andra yrkeskategorier hade skrivit sina utredningar. Det kunde 

ta flera år från en lärares oro, till en fullständig utredning. Följande citat berättar:  

Läraren ser behovet och kontaktar rektor och specialpedagogen. Men det brukar ta ganska lång tid 

innan de tar tag i det och innan specialpedagogen har tid (L14). 

Nej, det tar tid. Men det är inte specialpedagogens fel. Det bromsas hela tiden mellan olika aktörer 

innan eleven får hjälp. Det kan ta år ibland. Och det är jobbigt tycker jag. Vi behöver fler 

specialpedagoger på skolan för att elever i behov skulle få rätt stöd, även flera vuxna i klassen (L1). 

 

Deltagarna menade att ibland hände det ingenting och lärarna hamnade på ruta ett igen. 

Deltagarna i studien efterfrågade en organisation som kunde möta elevernas behov när stödet 

behövdes. 

Delaktighet av elever och föräldrar 

På frågan om elever och vårdnadshavare var delaktiga i den pedagogiska utredningen fick vi 

ett varierat svarsunderlag.  

Föräldrarna informeras att vi gör en utredning( L14). 

Ja, vi har träffar med familjerna för att informera om vad som skrivs, det färdiga resultatet från 

specialpedagogen delges till vårdnadshavarna (L2). 

De är båda delaktiga i hela processen ( L7). 

 

Vi kunde tolka att delaktigheten bland elever och vårdnadshavarna varierade på skolorna, 

även vad man lade in i begreppet delaktighet. Alla lärare nämnde att de visade den 

pedagogiska utredningen för vårdnadshavarna. Vissa lärare menade att vårdnadshavarna varit 

delaktiga då de endast läst och undertecknat dokumentet. Några av lärarna tog stöd av 

vårdnadshavarna i den pedagogiska utredningen och lät dem svara på frågor om sitt barn.  

Anledningen till att några lärare bara gjorde vårdnadshavarna delaktiga ibland var lärarnas 

osäkerhet om de skulle vara en tillgång i den pedagogiska utredningen. De lärare som alltid 

hade eleverna med i processen av deras pedagogiska utredningar såg det som positivt att 

vårdnadshavarna fick insyn i sitt barns perspektiv på skolsituationen.  

Vi på skolan har samtal med föräldrarna och berättar, då informerar vi vad på skolan kommer att göra, 

samt hur de kan hjälpa till hemma (L1). 

Ja de får fylla i en lista med en massa frågor. Oftast så skickar jag hem det så de i lugn och ro kan fylla 

i svaren och de finns sedan med i kartläggningen (L13). 



33 
 

 

Några av lärarna såg vårdnadshavarna som ett hinder när de skulle skriva pedagogiska 

utredningar då de ibland kunde motsätta sig en utredning. En del av lärarna såg det som en 

fördel att ha mer samarbete med vårdnadshavarna vid den tidpunkt då pedagogiska 

utredningar skrevs. 

Studien visade att få vårdnadshavare var delaktiga i de pedagogiska utredningarna. Vi tolkade 

det som att vissa lärare var osäkra i sitt skrivande och själva processen. Det kan vara en 

anledning till att vissa lärare inte gjorde vårdnadshavare och elever delaktiga.  

Lärarnas roll kontra specialpedagogens/speciallärarens roll 

Tolv av lärarna såg fördelar med de pedagogiska utredningarna. Elva av lärarna uttryckte att 

de såg den pedagogiska utredningen som utvecklande, dels för de själva fick fundera på 

pedagogiska lösningar och dels för att de får en helhetsbild av eleven. De nämnde även att 

man kunde se vad som fungerade för eleven och vad som inte fungerade för eleven. Fyra av 

lärarna tog upp att den pedagogiska utredningen blev en tydlig dokumentation för skolan och 

även hemmet. Vi kunde tolka att lärarna var positiva till den pedagogiska utredningen men 

alla tyckte att den tog allt för mycket av deras arbetstid. Alla deltagarna såg tiden som ett 

hinder då de skrev pedagogiska utredningar, de flesta fick ingen tid avsatt för att skriva dessa. 

De tyckte att det är tidskrävande och några tog upp att de kände att de inte har tillräckligt med 

kunskap och att de tyckte att specialpedagogen borde göra en större del av jobbet vid en 

pedagogisk utredning. 

Tiden, jag tycker inte att vi lärare ska göra utredningar. Vi ska lägga tiden för att planera och 

genomföra kvalitetsundervisning (L7). 

Ett hinder är att det tar otroligt mycket tid. Jättemycket tid som jag hellre hade lagt på att plocka rätt 

material och planering för att det ska fungera i klassen om någon annan hade de uppdraget att skriva 

pedagogiska utredningar (L5). 

 

Lärarna gav lite olika förslag på hur de skulle vilja förändra arbetet med pedagogiska 

utredningar. Något som var återkommande bland svaren var tiden. Lärarna ville att arbetet 

med pedagogiska utredningar skulle avlastas med hjälp av en specialpedagog eller eventuellt 

en speciallärare. Enligt Högskoleverket (2011) ingår pedagogiska utredningar i en 

specialpedagogs utbildning och där finns det belägg för att de borde vara en naturlig del av 

processen. 

Jag är nöjd på det sätt vi jobbar på skolan, mycket handlar om att jag får bra och rätt stöd från 

specialpedagogen (L2). 
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De lärarna som fickhjälp av en specialpedagog eller speciallärare såg det som ett stöd i 

utredningsarbetet. Däremot upplevde de svårigheter i att hitta tid att kunna sitta ner 

tillsammans.  L10 tyckte att lärarna borde få tid avsatt för att kunna göra pedagogiska 

utredningar. Vi kunde, av lärarnas svar, utläsa att de ville ha tydliga rutiner och mallar då de 

ska utarbeta en pedagogisk utredning. I de fall där det saknades efterfrågade lärarna just detta. 

Vi kunde uppmärksamma att läraren hade en stor roll i upprättandet av pedagogiska 

utredningar.  I fler än hälften av fallen var specialpedagogen delaktig i varierande grad. Några 

lärare satt ner och skrev den pedagogiska utredningen tillsammans med specialpedagogen. En 

lärare skrev den pedagogiska utredningen själv och gav den sedan till specialpedagogen, som 

fick ge sin bedömning. Tre saknade stöd från specialpedagog, elevhälsan och t.ex. 

arbetslaget. Följande citat belyser det påstådda: 

Min erfarenhet som jag har är att det är jag och resursen, jag har inte fått någon hjälp av 

specialpedagogen. Men däremot fick vi lite stöd av teamet som vi kunde prata och reflektera med. 

Specialpedagogen menade att det var vi som arbetade med barnet som skulle skriva och vi upplevde att 

det var svårt med att formulera oss och använda ett akademiskt språk (L6). 

 

De upplevde arbetet med pedagogiska utredningar som väldigt tidskrävande och tungt. Vi 

kunde uppmärksamma att det fanns olika rutiner på hur skolorna arbetade och vilken roll 

läraren hade i den pedagogiska utredningen. Följande citat påvisar lärarens arbetsbelastning, 

något som kunde upplevas tungrott: 

(...) det kan vara flera olika saker som gör att man måste göra en utredning det är oftast inte bara en 

grej, utan oftast är det ju så om jag ska göra en pedagogisk utredning så har jag ju redan gjort en massa 

åtgärder i klassrummet och så blir det vänta här nu, nu måste vi ta det ett steg till. Det här funkar inte 

heller nu måste vi göra någonting mer och se vad det är som gör att det inte funkar för den här eleven 

(L10). 

Eftersom den ska innehålla en helhetssyn av eleven spelar läraren en viktig roll i den 

pedagogiska utredningen. En lärare var knappt delaktig alls, där gjorde specialläraren allt 

arbete kring pedagogiska utredningar, men den läraren tyckte då att specialläraren fick för lite 

tid till att hjälpa eleverna.  

I de flesta fallen beskrev lärarna att de var delaktiga i både kartläggningen och bedömningen. 

Några av lärarna var endast delaktiga i kartläggningen och de var lite osäkra på vem som 

gjorde bedömningen. Majoriteten av dem trodde att det var specialpedagogen som skrev den 

pedagogiska bedömningen. “Vi har det bra, vi har många speciallärare och de sköter det 

mesta” (L  ). 
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Ingen av deltagarna beskrev att de fick stöd från rektor i sitt arbete med kartläggning eller 

bedömning. Rektor satt i de flesta fall med i elevhälsoteamet men i övrigt hade lärarna inget 

stöd av rektor då de skulle upprätta en pedagogisk utredning. Rektor informerades bara om 

att en utredning skulle starta. 

Oftast är det en som har specialpedagogisk kompetens som ska göra det men det är många lärare som 

inte har det som gör det ändå. Det kan leda till att utredningarna är bristfälliga (L7). 

Min upplevelse är att de vi skriver vägs inte in lika tungt som det övriga tre utredningarna. Så ibland 

känns det lite lönlöst att skriva den (L13). 

 

Lärarnas önskemål var att specialpedagogerna/speciallärarna skulle vara mer ansvariga för 

pedagogiska utredningar eftersom lärarna ansåg att speciallärarna hade mer kompetens, tid 

och erfarenhet. Det bästa resultatet efter genomförd undersökning är där läraren och 

specialpedagogen/specialläraren samarbetar och fördelar arbetet rättvist mellan kunskap och 

erfarenhet. En reflektion som vi gjorde efter våra intervjuer var att deltagarna inte hade ett 

inkluderande tänk. Utifrån deltagarnas utsagor tolkade vi att vissa av deltagarna inte klarade 

av variationen av elever i klassrummet. De var stressade av sin arbetssituation då det tog för 

mycket tid av undervisningen att tillrättavisa eleverna. 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien är att beskriva och analysera lärarens roll i och erfarenhet kring arbetet 

med pedagogiska utredningar, då elever i behov av särskilt stöd i grundskolan är föremål för 

utredning för mottagande i grundsärskolan. Vår studie byggde på intervjuer med verksamma 

lärare och resultatet från intervjuerna har lett oss fram till denna diskussion. I diskussionen 

kopplade vi de resultat vi fått till studiens syfte och de styrdokument, teorier och litteratur 

som vi tagit upp i bakgrunden. 

1. Arbete med pedagogisk utredning 

Enligt Hirsh (2011) ska en IUP upprättas en gång per år. Har en elev inte uppnått ett 

kunskapsmål så ska det i IUP:n framgå vilka insatser som ska göras för att målet ska uppnås 

eller påbörjas. Det ska också framgå vem som är ansvarig för vad. Hirsh (2011) och Pawley 

och Tennent (2008) belyser vikten av att det ska finnas en djupare förståelse för vad och hur 

det ska dokumenteras, om IUP:n ska vara ett effektivt verktyg för så väl lärare och elever. 
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Skulle ett kunskapsmål inte uppnås så blir läraren orolig och då kan det vara aktuellt med en 

pedagogisk utredning, som senare kan leda till ett åtgärdsprogram.  Att en elev inte uppnått 

ett kunskapsmål bidrar till lärarens anledning till oro för eleven, men anledningen till oro för 

eleven behöver inte bara vara relaterad till kunskapsmålen utan det kan också vara andra 

orsaker som ligger bakom den exempelvis om en elev har stora koncentrationssvårigheter 

eller är utåtagerande.  

Vår studie visar precis som Skolverkets (2010) granskning att rutinerna och dokumentationen 

kring pedagogiska utredningar är bristfälliga. Få av de deltagande skolorna hade tydliga 

rutiner för pedagogiska utredningar. Skolverket (2013och 2014; Asp-Onsjö, 2008 och 

Runström Nilsson, 2011) rekommenderar att skolorna själva sätter upp rutiner. I vår studie 

kunde vi uppfatta att de skolor som har rutiner, arbetar på olika sätt. Skolverket (2014) har 

skrivit i “Allmänna råd” om vad de tycker att en kartläggning ska innehålla. Den ska 

innehålla tillräckligt med underlag för att förstå varför eleven har svårigheter. Dessa ska tas 

upp på alla tre nivåerna (organisations- grupp- och individnivå), mer än så har inte Skolverket 

(2014), eller någon annan författning, reglerat innehållet. När flera av lärarna skrev 

utredningarna visste de inte vad som skulle skrivas på de olika nivåerna utan de berättade att 

dem skrev mest på individnivån. De skrev också på de andra nivåerna, även om de var väldigt 

osäkra på vad som skulle skrivas där. I Hjörne och Säljö (2008) studie framhåller de att 

pedagogiska utredningar i skolan fortfarande domineras av en individcentrerad 

förklaringsmodell. Vi anser att det borde tydligt framgå i en arbetsbeskrivning vad som ska 

skrivas och vilka som ska delta i skrivandet på de olika nivåerna så lärarna blir mer säkra i 

sitt skrivande. Det skulle underlätta arbetet för dem. 

Vi uppfattade att våra deltagare i arbetet med skrivandet av pedagogiska utredningar hade ett 

individfokuserat synsätt och individanpassade förslag på åtgärder för elever i behov av 

särskilt stöd. Lärarna påstod också att tiden var ett problem, det var få lärare som fick tid 

avsatt för att skriva pedagogiska utredningar. Vi tror att tiden är ett problem eftersom det inte 

finns reglerat i några styrdokument och då är det lättare för en rektor att delegera ytterligare 

en uppgift på lärarna. Westling Allodi och Fischbein (2000) menar att den vanliga skolan inte 

i dagsläget kan möta speciella barn, och det kan i sin tur bero på dålig ekonomi, för stora 

klasser, decentralisering, åldersblandade grupper, färre lärartimmar, kursplan med högre- och 

sociala kunskapsmässiga mål, snabbare takt och ett större ansvar hos eleverna. Fischbein 

(2007) skriver att inkludering främjar barns utveckling och lärande i skolan och den bristande 
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förmågan att möta variationer leder till segregation och särbehandling. I arbetet med en 

pedagogisk utredning bör skolorna ta ett större utrymme till ett inkluderande tänk. 

Om den pedagogiska utredningen leder till en grundsärskoleplacering så finns det en 

ekonomisk vinning på detta. Två lärare tog upp den ekonomiska aspekten på det hela. Om 

eleven går kvar i klassen får de inte lika mycket pengar till stöd för eleven av kommunen som 

om eleven blir grundsärskoleplacerad, då får de mer resurser. Vilket leder till att vissa 

rektorer gärna ser att eleverna utreds och blir grundsärskoleplacerade. Här kan vi se att det 

förtydligande man gjorde i skollagen (SFS, 2010:800), att utöka rutinerna så alla fyra 

professionerna måste ge sin bedömning, har gett resultat. Det känns adekvat då man minskar 

risken att sådana felaktiga grundsärskoleplaceringar sker. Nu måste alla utredningar innehålla 

en bedömning från fyra olika expertiser vilket gör det mer rättssäkert för eleven. Några av 

lärarna tog upp i intervjun att de inte tyckte att den pedagogiska utredningen vägde lika tungt 

som de övriga tre (psykologiska, medicinska och sociala). Till syvende och sist så är det den 

psykologiska bedömningen som avgör om en elev blir placerad i grundsärskolan hävdar 

lärarna. Om så är fallet och om det påverkar hur lärarna skriver utredningarna har vi svårt att 

avläsa utifrån den studie som vi har gjort. 

2. Innehållet i den pedagogiska utredningen på organisations-, 

grupp- och individnivå 

Vi kunde se i resultatet av vår undersökning att vissa lärare hade stöd av en specialpedagog 

eller speciallärare. I de fall läraren inte hade något stöd alls beskrev de själva att de endast 

koncentrerade sina utredningar på individnivå. Hade rutiner funnits skulle dessa lärare lättare 

kunnat se vad som ska tas upp på de olika nivåerna och även haft ett stöd i sitt 

utredningsarbete. Även fast den pedagogiska utredningen ska vara en beskrivning av hela 

elevens pedagogiska miljö kan vi se att dessa lärare använder sig av det kategoriska 

perspektivet, vilket innebär enligt Persson (2007) att skolan fokuserar på individens 

egenskaper. Lärarna i studien utgår från individen och hur denne inte fungerar i klassen t.ex. 

när eleven inte klarar kunskapsmålen eller de sociala målen. Då försöker läraren särskilja den 

eleven från klassen och göra en pedagogisk utredning som visar att eleven borde byta 

skolform till grundsärskolan. Vi tolkar detta som att det brister i lärarens kompetens att möta 

dessa variationer bland elever i behov av särskilt stöd, men vi tror också att det kan bero på 

att de vill flytta “problemet”, och det skulle då innebära en annan skolform. Vi har också 

tolkat att lärarna saknar det inkluderande perspektivet kring eleverna då de bara ser till 
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klassrumsmiljön och inte till hela skolmiljön. Enligt Heimdahl och Mattson (2006) krävs det 

en bred pedagogisk kompetens hos läraren att undervisa elever med variation och möta 

mångfalden i skolan. I Skolinspektionens rapporter (2010) visar det sig att det finns brister 

inom skolorna i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Skolorna fokuserar ofta 

åtgärderna utanför den ordinarie gruppen och att åtgärderna inte anpassas individuellt. Vi 

människor, enligt Asp-Onsjö (2008), har ett behov av att kategorisera omvärlden och detta 

gör att lärarna söker orsaken till elevernas svårigheter hos eleverna och kategoriserar dem 

gärna efter en diagnos så som autism, ADHD eller utvecklingsstörning.  

Lärarna i studien kände sig mer trygga med vad de skulle skriva på individnivå, medan de 

uppvisade en osäkerhet på vad som skulle skrivas på gruppnivå och organisationsnivå. Enligt 

Runström Nilsson (2011) ska det framgå i kartläggningen vilken relation läraren och eleven 

har, mellan eleven och elevgruppen, vilka roller tilldelas i gruppen, vilket klimat som råder i 

klassrummet och hur de fria aktiviteterna är ordnade, vilket bara en av deltagarna tog upp i 

intervjun. På individnivå ska man också skriva när man gör en kartläggning vilka betyg 

eleven har, tidigare pedagogisk dokumentation, åtgärdsprogram, anpassningar av skolmiljön, 

o s v som har gjorts. Detta var något som lärarna inte tog upp i intervjuerna.  

Enligt Runström Nilsson (2011) ska det i utredningar framgå vilket upptagningsområde 

skolan ligger i, vilka nationaliteter som finns representerade i skolan, hur schemaläggningen 

ser ut och vilka förflyttningar som sker under skoldagen. Det kan vara svårt att ha den 

inblicken och kunskapen som lärare. Detta bör ligga på organisationsnivå anser vi. Enligt de 

rutiner som Skolverket (2014) har tagit fram står det att en pedagogisk utredning ska ge 

skolan ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och 

vilka eventuella stödinsatser som skolan behöver sätta in. Vi kunde även se att de flesta 

skolorna i studien saknade rutiner och tid för att få in synpunkter från annan personal kring 

eleven.  

Tidigare forskning har visat att om eleverna känner sig mer delaktiga i sin egen process så 

blir den pedagogiska utredningen mer framgångsrik (Goepel, 2009). I vår studie visades det 

att elevernas delaktighet i en pedagogisk utredning inte var en självklarhet. Det kan bero på 

att skolorna inte har tydliga rutiner för hur de ska arbeta med pedagogiska utredningar och för 

att det inte står uttryckligen i de “Allmänna råden” från  kolverket (20  ). Enligt både 

Barnkonventionen (2012) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) har 

elever rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem själva. Även Skolverket (2013) lyfter 



39 
 

fram att eleven själv ska få komma till tals i de frågor som rör denne. Att lärarna i studien inte 

involverade eleverna mer kan bero på tidspressen som de alla såg som ett hinder. Lärarna 

saknade också ett inkluderande perspektiv, då de inte tog till vara på elevens åsikter. De tar 

sig nog helt enkelt inte tid till det och de anser sig inte ha tid till att göra det. Det finns inte 

reglerat i  kolverkets “Allmänna råd” (20  ) vad man menar med begreppet delaktighet 

vilket gör att skolorna tolkar det olika. Skolverket har i sin skrift uttryckt att utredningen bör 

göras i samråd med elevens vårdnadshavare för att man ska få en så fullständig bild av eleven 

som möjligt (Skolverket, 2013). Vissa skolor informerar endast vårdnadshavarna att det ska 

göras en pedagogisk utredning och visar sedan den färdiga utredningen för påskrift av 

föräldrar. År 2011 skärptes skollagen och där fastslog man att skolorna måste göra 

utredningarna i samråd med vårdnadshavarna (SFS, 2010:800).  

3. Arbetet med pedagogiska utredningar 

Alla lärare som deltagit i studien har en lärarutbildning. Få av lärarna har någon akademisk 

specialpedagogisk kompetens. Skolverket (2013) rekommenderar att bedömningar inför 

mottagande i grundsärskolan bör göras av personer med expertkunskap. Detta innebär att en 

legitimerad lärare med specialpedagogisk utbildning i samband med undervisande lärare har 

rätt att skriva dessa utredningar. Vi har kunnat tolka att i flera fall görs utredningar av endast 

den undervisande läraren utan specialpedagogisk utbildning. Vi märkte under intervjuerna att 

läraren har en stor roll i upprättandet av pedagogiska utredningar.  I fler än hälften av fallen 

är även specialpedagogen delaktig i varierande grad. Det är viktigt att elevens ordinarie 

lärares kunskap om eleven tas till vara i bedömningen. Synpunkter ifrån annan personal kring 

eleven är också viktigt att ta i anspråk (Skolverket, 2014). Vi anser att specialpedagogiska 

kompetensen uteblev i de fallbedömningarna skrevs av lärare utan specialpedagogisk 

kunskap.  

Det är rektors ansvar att se till att en pedagogisk utredning påbörjas skyndsamt (SFS, 

2010:800). Rektor kan delegera ansvaret till någon i personalen. Vi kan i vår studie uppfatta 

att det oftast är läraren som får i uppgift att upprätta dessa och att lärarna arbetar lite olika 

med de pedagogiska utredningarna. Enligt Wersäll (2003) ska en professionell lärare kunna 

sköta administrativa arbeten så som dokumentation och att utvärdera elevers skolsituation 

och det skulle kunna innebära att lärarna ska kunna skriva pedagogiska utredningar.  
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Flera av lärarna i studien uttryckte att den pedagogiska utredningen var utvecklande för de 

fick en större förståelse för eleven, vilket är ett av syftena med utredningen enligt Skolverket 

(2014). Dessa utredningar ska skrivas grundligt och måste få ta tid. Här kan man skönja ett 

dilemma då lärarna i vår studie ansåg att det var viktigt att skriva dessa utredningar, men att 

tiden inte räckte till. I examensbeskrivningen står det att det ingår både i speciallärarens och i 

specialpedagogens roll att skriva pedagogiska utredningar, dock med den skillnaden att 

specialläraren ska självständigt kunna genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter för individen i lärmiljön medan specialpedagogen ska kunna genomföra 

pedagogiska utredningar och analysera svårigheterna på organisations-, grupp- och 

individnivå (Högskoleverket, 2012). Enligt Högskoleverket ingår pedagogiska utredningar i 

en specialpedagogs och en speciallärares utbildning och de borde därför, tycker vi, vara en 

naturlig del av processen.  

Det framkom i intervjuerna att lärarna ville vara en del av utredningarna då de oftast kände 

eleverna bättre än specialpedagogerna. Däremot ville de bli avlastade med skrivarbetet och de 

ansåg att specialpedagogen har mer kunskap. Skolverket (2013) poängterar att den 

pedagogiska bedömningen ska skrivas av personal med adekvat specialpedagogisk 

kompetens. Vi kommer inte helt ifrån att lärarna ska kopplas bort i från de pedagogiska 

utredningarna eftersom det är ju oftast de som känner sina elever bäst, vilket även framkom i 

intervjuerna. Några av lärarna i studien tyckte precis som Ainscow (2000) att fler borde 

samverka så man får en helhetsbild av eleven och förhoppningsvis kommer man fram till fler 

strategier kring eleven. Även skolverket belyser detta att det är viktigt att få med information 

från all berörd personal kring eleven för att få en helhetsbild av eleven (Skolverket, 2014). 

Resultaten utifrån de specialpedagogiska perspektiven 

Vi kunde tolka utifrån vår studie att läraren hade en stor roll i processen då det skrevs 

pedagogiska utredningar och de ansåg att de behövde vara delaktiga då de oftast kände 

eleverna bättre än specialpedagogen. Däremot ville de att specialpedagogen tog en större roll 

i den pedagogiska utredningsprocessen och avlastade läraren från en del skrivarbete. En del 

av lärarna i studien ansåg sig inte ha den kompetens som behövdes för att skriva dessa 

utredningar. När vissa av lärarna skrev sina utredningar så skrev de mest utifrån individnivån, 

vilket gjorde utredningen ofullständig, ansåg dessa lärare. De ansåg även att det borde åligga 

specialpedagogen att skriva dessa dokument då det ingår i deras utbildning, hur man skriver 

dem. Utifrån deltagarnas svar har vi tolkat det som att de på alla skolorna delar upp ansvaret 
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inom elevhälsoteamet och fördelar arbetsuppgifterna emellan sig. Lärarnas ansvar är i första 

hand att dokumentera den pedagogiska kartläggningen. Flera lärare hade stöd av en 

specialpedagog. Det var få lärare som hade stöd av sin rektor. Specialpedagogiken är 

tvärvetenskaplig och kräver en samverkan mellan olika professioner (Westling Allodi och 

Fischbein, 2000). I skollagen (SFS 2010:800) så framgår det vilka yrkesprofessioner som ska 

ingå i elevhälsan, där specialpedagogen och rektorn har en given plats. Enligt 

examensordningen för specialpedagoger så ingår det att kunna skriva analyser på 

organisations-, grupp-, och individnivå vid pedagogiska utredningar (Högskoleverket, 2012).   

Studien påvisade att de flesta lärare skrev sina pedagogiska utredningar utifrån ett 

kompensatoriskt perspektiv då de tog fasta på det som inte fungerade för eleven, lyfte fram 

det och försökte hitta nya lösningar på problemet oftast på individnivå. När man ser en elevs 

svårigheter utifrån ett kompensatoriskt perspektiv så individanpassar läraren undervisningen 

för att förbättra elevens lärmiljö (Persson, 2007). Detta löser elevens svårighet kortsiktigt, då 

man sätter in åtgärder på endast individnivån. Hade man sett eleven ur ett relationellt 

perspektiv, anser vi i likhet med Persson (2007), hade man sett till eleven i relation till andra 

och tillgodosett elevens behov utifrån de olika nivåerna och om man hade haft ett 

inkluderande synsätt, där hela skolmiljön kartlades, så hade åtgärderna vidtagits i flera nivåer.  

En annan svårighet som framkom under intervjuerna var att lärarna kände en press på sig att 

eleverna skulle nå samma kunskapsmål, på samma tid och när en elev inte gjorde det så sattes 

det in extra resurser för att den eleven skulle nå målen och då försvann det undervisningstid 

från de andra eleverna, ansåg lärarna. Enligt Nilholm (2007) står utbildningsväsendet och 

lärarna inför ett dilemma då dem å ena sidan ska se till varje elevs olika utveckling, samtidigt 

som de måste ge alla elever en likvärdig undervisning.  Bayliss (1998)  anser att det är i 

klassrummet allt börjar och pedagogen måste ha kompetens att hantera olikheter. 

Undervisningen måste fortgå oavsett en utredning och att skapa struktur är en 

framgångsfaktor för alla elever.  

Alla deltagare uppgav tidsbristen som ett dilemma. Tidsbristen var avgörande för att påbörja 

en utredning eftersom den tar lång tid i anspråk att skriva. De ansåg sig också ha begränsad 

kompetens i upprättandet av dessa dokument. Det borde finnas tydliga riktlinjer på varje 

skola där tid, tillvägagångssätt, ansvarsområden, rutiner m.m. finns beskrivna. De 

specialpedagogiska insatserna som skolorna väljer att ta till influeras av det 

specialpedagogiska synsätt som råder på skolan (Vernersson, 2002). Vi kunde tolka utifrån 
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deltagarnas svar att de pedagogiska utredningarna ser så olika ut berodde på hur man tolkat 

specialpedagogens/speciallärarens roll. Vi upplevde en osäkerhet bland deltagarna av 

vem/vilka och i vad som skulle skivas på de olika nivåerna. De löste uppkomna 

situationer/problem tillfälligt och sökte lösningen ur ett kompensatoriskt perspektiv. 

Deltagarna skrev de pedagogiska utredningarna utifrån individnivån och hade lärarna skrivit 

dessa utredningar ur både organisations-, grupp- och individnivån så hade man beskrivit 

elevens svårigheter utifrån ett relationellt perspektiv. Vi anser att det borde vara 

specialpedagogens ansvar eftersom de har den expertisen och kan se situationen ur olika 

perspektiv, samt att det skulle höja validiteten i de pedagogiska bedömningarna om det var så 

att det enbart var en specialpedagog som skrev dessa dokument. Persson (2007) skriver att 

pedagoger individanpassar undervisningen för att stödja eleven istället för att jobba mer 

inkluderat och anpassa skolmiljön efter eleven. Eller borde skolan lyfta blicken och se vilka 

lösningar som finns internationellt och ta lärdom av deras sätt att arbeta med dessa frågor. 

Takala m.fl. (2009) skriver att specialläraren i Finland tar ut eleven ur klassrummet under en 

viss begränsad tid och har individanpassad undervisning med eleven. Detta sätt att arbeta 

kallar författarna för inkludering, vilket vi tolkar som att det är ett kategoriskt perspektiv. 

Fischbein (2007) menar dock att elever som inte är delaktiga i ordinarie undervisning 

påverkar eleverna negativt och leder till segregering. Vi anser att Fischbein ser elevernas 

svårigheter utifrån ett relationellt perspektiv eftersom författaren menar att åtgärderna 

anpassas efter elevernas skolmiljö och inte endast individuellt. Vi anser att båda arbetssätten 

har sina fördelar och nackdelar. Fördelen med en individanpassad undervisning som i Finland 

är att specialläraren kan möta eleven där den befinner sig medan nackdelen kan vara att 

eleven känner sig utanför och att eleven ser att denne inte ligger på samma 

kunskapsutveckling som sina vänner.  

Föräldrar och elevers deltagande i dessa utredningar var varierande. Deltagarnas syn på 

delaktighet såg olika ut, då vissa ansåg att föräldrar var delaktiga genom att de endast blivit 

informerade om att en utredning skulle skrivas, medan andra föräldrar deltog mer aktivt med 

information till utredningen. Elevernas röst hördes inte, endast några få fick komma till tals. 

Detta blir ett dilemma för eleverna, då skolorna saknar rutiner eller har olika rutiner, hur de 

pedagogiska utredningarna uträttas. Vi anser att det inte ska påverka vilken skola en elev går 

på för att få sin röst hörd. Alla skolor bör samarbeta med föräldrarna och låta eleverna bli mer 

delaktiga i de utredningar som rör dem. 
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Metoddiskussion 

Att välja rätt metod är en förutsättning för att uppnå det syfte man har med studien. Vårt syfte 

har varit att beskriva och analysera lärares roll och erfarenhet kring arbetet med pedagogiska 

utredningar, då elever i behov av särskilt stöd i grundskolan är föremål för utredning för 

mottagande i grundsärskolan. Inledningsvis var vår intention att göra intervjuer och 

kombinera dessa med en dokumentanalys av redan skrivna pedagogiska utredningar av de 

intervjuade lärarna. Då tiden vi haft till vårt förfogande inte skulle räcka till en så stor studie 

beslutade vi oss tillsammans med vår handledare att inte samla in några utredningar. En 

studie där man analyserar pedagogiska utredningar av elever så hade vi ställts inför vissa 

komplicerade etiska överväganden. Pedagogiska utredningar är allmänna handlingar när de är 

färdigställda och omfattas av offentlighetsprincipen, men kan innehålla en del känslig 

information om eleven därför valde vi att inte ta med det i studien.  

Vi bestämde oss därför tidigt i forskningsprocessen att vi endast skulle använda oss av 

kvalitativa intervjuer som metod. Vi valde att genomföra 14 kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer för att kunna uppnå studiens syfte. Valet att genomföra relativt många intervjuer 

där deltagarna har fått svara fritt på frågorna har givit oss ett tillfredsställanderesultat, då vi 

känner att vi fått in tillräckligt med material för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi 

valde att först göra en pilotstudie och det hjälpte oss att strukturera upp frågorna redan från 

början där vi kunde utkristallisera olika teman (bakgrund, erfarenheter, genomförande och 

tankar). 

Alla deltagare har fått välja plats för intervjun. I de fall då intervjuerna har genomförts 

hemma hos deltagaren kände vi att den intervjuade var mer avslappnad. Vi kände att en 

kvalitativ ansats var rätt val då vi i studien velat förstå världen ur den intervjuades perspektiv 

och dennes erfarenheter angående pedagogiska utredningar. Vi har under arbetets gång ställts 

inför några etiska dilemman då deltagarna har namngivit några elever och deras svårigheter. 

Vi har utgått från de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2011) har satt upp och vi valde att 

inte nämna några elevfall i vår studie. 

Vi tycker att utifrån den tid vi haft till vårt förfogande har våra metodval och mängden av det 

empiriska materialet fört oss fram mot vårt mål att besvara studiens syfte utifrån våra 

frågeställningar. 
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Framtida forskning 

Vår studie har visat att eleverna har väldigt liten delaktighet i sin pedagogiska 

utredningsprocess. Den studie som Goepel (2009) gjorde i England visade att eleverna i 

årskurs sex känner sig mer delaktiga om de fick vara med i sin egen process. Det vore 

intressant studera hur delaktiga eleverna är i pedagogiska utredningar i Sverige och i vilka 

delar av den pedagogiska utredningen som de verkligen är delaktiga i. Denna undersökning 

skulle kunna skrivas ur två perspektiv, dels lärarens och dels elevens. Där skulle det framgå 

hur lärarna upplever att eleverna är delaktiga och vad eleverna själva tycker om sin 

delaktighet. Denna studie skulle kunna jämföras med en dokumentanalys där man ser vilka 

röster som hörs. Det skulle vara intressant att studera detta utifrån socioekonomiska 

förhållanden eller hur det kan skilja sig mellan stad och landsbygd.  

  



45 
 

REFERENSER 

Ainscow, M. (2000). The next step for special education: supporting the development of 

inclusive practices. British Journal of Special Education. 27 (2), 76-80. 

Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur. 

Ahlberg, A. (2007), Specialpedagogik - ett kunskapsområde i utveckling, I: C. Nilholm, C & 

E. Björck- Åkesson (red.). Reflektioner kring specialpedagogik - sex professorer om 

forskningsområdet och forskningsfronterna.(s.66-84) Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Ahlgren, A. (1999).På spaning efter en skola för alla. Specialpedagogiska rapporter, nr 15. 

Göteborgs Universitet.  

Asp-Onsjö, L. (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun. 

Göteborg: Göteborgs Universitet 

Asp-Onsjö, L. (2008). Åtgärdsprogram i praktiken – Att arbeta med elevdokumentation i 

skolan. Göteborg: Studentlitteratur. 

Barnkonventionen. (2012). FN:s konvention om barnets rättigheter 2012. Hämtad på 

internet: http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-barnkonventionen/ 

Bayliss, P. (1998). Models of complexity: theory-driven intervention practices. I Clark, 

Cathrine, Dyson, Alan & Millward, Alan (Red.), Theorising special education (s.61-

78). London and New York:Routledge. 

Bell J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur 

Berthén, D. (2007). Förberedelse för avskildhet. Särskolans pedagogiska arbete i ett 

verksamhetsperspektiv. Karlstad: Karstad Universitet 

Bjereld U., Demker M. och Hinnfors J. (2002). Varför vetenskap? Studentlitteratur 

Brodin, J. och Lindstrand, P. (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund:Studentlitteratur 

Bruno, L. (2012). Föräldrar med kognitiva svårigheter – att bryta ny mark. Erfarenheter 

frånUppsala län. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset och SUF 

Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi 

Carlbeck-kommittén (2003). För den jag är: om utbildning och utvecklingsstörning: 

delbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

Carlbeck-kommittén (2004). För oss tillsammans: om utbildning och utvecklingsstörning: 

slutbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer 

Dyson, A. och Millward, A. (2000). Schools and special needs – issues of innovation and 

inclusion. London: Sage 



46 
 

Emanuelsson, I. (2004). Integrering/ inkludering i svenska skolan. Tøssebro, J. (red.) (2004). 

Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson Gustavsson A-L., Göransson K. och Nilholm C. (2011). Specialpedagogisk 

verksamhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur 

Farell, P., A. Dyson, F. Polat, G. Hutcheson och F. Gallannaugh. (2007). Inclusion and 

achievement in mainstream schools. European Journal of Special Needs Education 

22, no. 2: 131-45. 

Fejes A. och Thornberg R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. 1. uppl. Stockholm: Liber. 

Ferguson, D. L., Hanreddy, A. och Draxton, S. (2011). Giving Students a Voice as a Strategy 

forImproving Teacher Practice. London Review of Education, 9 (1), 55-70. 

Fischbein, S. (2007). Specialpedagogik i ett historiskt perspektiv. I C. Nilholm & E. Björck- 

Åkesson (Red.). Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om 

forskningsområdet och forskningsfronterna (s. 17-35). Vetenskapsrådets rapportserie 

5:2 007. 

Frithiof, E. (2007). Mening, makt och utbildning: delaktighetens villkor för personer med 

utvecklingsstörning. Diss. Växjö: Växjö universitet, 2007. Växjö. 

Goepel, J. (2009). Constructing the individual education plan: Confusion or collaboration? 

Support For Learnming. 24 (3), 126-132. 

Granlund, M. (2012). Vad är utvecklingsstörning? FUB:s forskningsstiftelse ALA och 

Forskningsprogrammet CHILD. Mälardalenshögskola  .  

Graham, L .J och Harwood V. (2011). Developing capsbilities for social inclusion: Engaging 

divirsity through inclusive school communities. International Journal of inclusive 

education. 15 (1), 153-152. 

Groth, D. (2007). Uppfattningar om specialpedagogiska insatser – aspekter ur elevers och 

speciallärares perspektiv. Luleå: Luleå tekniska universitet. Institutionen för 

utbildningsvetenskap. Hämtad 17 juli 2008 http://epubl.ltu.se/1402-

1544/2007/02/LTU-DT-0702-SE.pdf 

 öransson  ., Lindqvist G., Klang N., Magnusson G. och Nilhom C. (2015).           

                                                                  -                

Forskningsrapport: Karlstad University Studies 

Habiliteringen. Hämtad den 1 maj 2015 www.habiliteringen.se 

Haug, P. (2004). Hva forskningen forteller om integrering og inkludering I skolen. I 

Tøssebro, J.(red.). Integrering och inkludering (pp.169-198). Lund: Studentlitteratur. 

Haug P., Egeland N. och Persson B. (2006). Inkluderande pedagogik i skandinaviskt 

perspektiv. Liber: Stockholm 

http://epubl.ltu.se/1402-1544/2007/02/LTU-DT-0702-SE.pdf
http://epubl.ltu.se/1402-1544/2007/02/LTU-DT-0702-SE.pdf
http://epubl.ltu.se/1402-1544/2007/02/LTU-DT-0702-SE.pdf
http://www.habiliteringen.se/


47 
 

Helldin, R. (2007). Klass, kultur och inkludering. Pedagogisk forskning nr 2. Hämtad den 16 

september 2008 http//www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/helldin.pdf 

Heimdahl Mattsson, E. (2006). Mot en inkluderande skola. Stockholm: Specialpedagogiska 

institutet. Hämtad den 5 maj 2009 

http://www.butiken.sit.se/produkt/katalog_filer/52.pdf 

Heimdahl Mattson, E. och Malmgren Hansen, A. (2009). Inclusive and exclusive education in 

 w    :           ’               x         .European Journal of Special Needs 

Education.Vol. 24, No. 4, 465-472. 

Hirsh, Å. (2011). A tool for learning? An analysis of targets and strategies in Swedish 

Individual Education Plans.Nordic Studies in Education. 31.14-29. 

Hjörne, E. och Säljö, R. (2008). Att platsa i en skola för alla. Stockholm. Norstedts 

Akademiska Förlag. 

Högskoleverket. (2012). Rapportserie 2012:11:                        

specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan. 

Hämtad den 16 mars 2016 www.hvr.se 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Nilholm, C. (2006). I                     ”                      ö ” – Vad betyder det och 

vad vet vi? Stockholm: Myndigheter för skolutveckling. Hämtad den 5 september 

2015 http://www.mah.se/pages/47925/Ur%20Inkludering_MSU.pdf 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

Pawley, H. och Tennant, G. (2008). Student perceptions of their IEP targets. Support for 

Learning. 23(4), 183-186. 

Persson, B. (2007). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber 

Pijl, S. J.och Frostad, P. (2010). Peer acceptance and self- concept of students with 

disabilities in regular education. EuropeanJournal of Special Needs Education. 

Vol.25, No. 1, pp.  93-105. 

Regeringens proposition (1994/95:212). Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda 

barns skolgång - en försöksverksamhet. 

Reschly, D. Myers, T. och Hartel C. (2002). Mental retardation-determining eligibility for 

social security benefits. Washington D.C: National Academy Press 

Rosenqvist, J. (2001). Integration - ett entydigt begrepp med många innebörder.Boken om 

integrering. (S. 23-37). 

Rossman, Gretchen B. och Rallis, Sharon F. (2003). Learning in the field. An introduction to 

Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications. 



48 
 

Runström Nilsson P. (2011). Pedagogisk kartläggning - att utreda och dokumentera elevers 

behov av särskilt stöd. 

SFS Svensk författningssamling. (1985:1100). Skollag. 

SFS Svensk författningssamlig. (2010:800). Skollagen. Hämtad den 23 september 2015 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument/Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skoll

ag-2010800_sfs-2010-800/ 

Skolinspektionen (2010). Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009. Statens skolinspektion Dnr 

40-2010:5014 

Skolverket. (2000).Hur särskild får man vara? En analys av elevökningen i särskola. Hämtad 

den 20 januari 2016 www.skolverket.se/publikationer 

Skolverket. (2001). Allmänna råd. Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den 

obligatoriska särskolan. Stockholm: Liber 

Skolverket. (2002). I särskola eller grundskola? Stockholm 

Skolverket. (2005). Handikapp i skolan. Det offentliga skolväsendets möte med 

funktionshinder från folkskolan till nutid. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket. (2006). Skolverkets aktuella analyser 2006. Kommunernas grundsärskola – 

Elevökning och variation i andel elever mottagna i grundsärskolan. Stockholm: Fritz 

Skolverket. (2012). Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

Stockholm 

Skolverket. (2013). Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Stockholm 

Skolverket. (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Stockholm 

Skolverket. (2015). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Reviderad 2015).Stockholm 

Skrtic, T. M. (2005). A political economy of learning disabilities. Learning Disability 

Quarterly 28: 149-55. 

Svenska Unescorådet. (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. (Svenska 

Unecscorådets skriftserie 2/2006). 

www.unescosweden.org/informationsmaterial/listpubs.asp?CategoryId=2 

Svensk skolförordning, SFS (2011:185). Svensk författningssamling. Hämtad den 11 

november 2015 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-

185/?bet=2011:185 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument/Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument/Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument/Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.skolverket.se/publikationer
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/?bet=2011:185
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/?bet=2011:185
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/?bet=2011:185
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/?bet=2011:185


49 
 

SOU, Utbildningsdepertimentet. (1974:53). Utredningen om skolans inre arbete(SIA), 

Stockholm: Allmänna förlaget. 

SOU 1991:30. (1991). Särskolan, en premiärkommunal skola: betänkande angivet av 

särskolekommittén. Stockholm: Allmänna förlaget. 

Szönyi, K. (2005). Grundsärskolan som möjlighet och begränsning: elevperspektiv på 

delaktighet och utanförskap. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2005. 

Stockholm. 

Takala, M., Pirttimaa, R. och Törmänen, M. (2009). Inclusive special education: the role 

of special education teachers in Finland. British Journal of Special Education. 

Volume 36, Number 3. Page 162-172. 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Vernersson, I-L. (2002). Specialpedagogik i ett inkludernade perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur 

Watkins, A. (red.) (2006) Specialpedagogik i Europa del 2 Specialpedagogiskt stöd efter de 

sex första åren av grundskolan. Odense: European Agency for Development in 

Special Needs Education.              

Wersäll, B-L. (2003). Lärares professionalism – En problematisering i ljuset av aktuell 

forskning. Institutionen för beteendevetenskap Högskolan i Kristianstad  

Westling Allodi, M. och Fischbein, S. (2000). Boundaries in school: educational settings for 

pupils perceived as different. In: Scandinavian Journal of Disability Research, 2, 2, 

63-86. Hämtad 19 februari 2016 från 

http://people.su.se/~marwes/Boundaries_in_school.pdf 

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad den 14 september 2008 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 

 

 

 

 

  



50 
 

BILAGA 

 

 

 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från speciallärarutbildningen, med inriktning utvecklingsstörning, på 

Mälardalens Högskola. Vi är inne på vår sista termin och kommer under vårterminen 2016 

skriva en uppsats, inom specialpedagogik, i ämnet pedagogisk utredning. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka lärarens roll och erfarenhet kring arbetet med 

pedagogiska utredningar, då elever i behov av särskilt stöd i grundskolan är föremål för 

utredning för mottagande i grundsärskolan. Vi vill ta reda på lärarnas erfarenheter och hur de 

arbetat med pedagogiska utredningar då det varit aktuellt med pedagogiska utredningar av 

grundskoleelever. 

 

För att möjliggöra den här studien skulle vi vilja intervjua verksamma lärare. Därför undrar vi 

nu om vi kan få intervjua dig om dina erfarenheter? Vi kan göra intervjun på din arbetsplats 

eller någon annanstans som fungerar bra för dig. Vi beräknar att intervjun tar cirka 30-60 

minuter och vi kommer spela in intervjun.  Vi hoppas att du har möjlighet och vill delta. 

Intervjun är frivillig och om du skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun. 

Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas för vår uppsats. Uppsatsen kommer att skrivas så att de som läser den inte kan 

identifiera vad du eller grundskolan heter. När uppsatsen är godkänt kommer alla data att 

raderas. 

 

Har ni några funderingar kan ni kontakta oss eller vår handledare på följande mailadresser: 

 

camilla.nisserud@telia.com 

 

ketibodur@hotmail.com 

 

 

Hoppas vi ses! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Camilla Nisserud  och Keti Bodur   

 

 

 

Handledare: Jenny Wilder, jenny.wilder@mdh.se  

mailto:camilla.nisserud@telia.com
mailto:ketibodur@hotmail.com


51 
 

 

Frågor till lärarna 

 

Inledning 

● Presentation av oss som skriver uppsatsen. 

● Information om studiens syfte. 

● Syftet med studien är att beskriva och analysera lärarens roll och erfarenhet kring 

arbetet med pedagogiska utredningar, då elever i behov av särskilt stöd i grundskolan 

är föremål för utredning för mottagande i grundsärskolan. 

● Informera om samtycke till intervjun 

 

Bakgrund 

1. Vad har du för tjänst? 

2. Vilken utbildning har du? Vidareutbildning? 

3. När tog du examen? 

4. Hur länge har du jobbat som lärare? 

5. I vilka ämnen undervisar du? 

6. Har du någon specialpedagogisk utbildning? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfarenheter 

7. Vad har du för erfarenheter av pedagogiska utredningar då elever i behov av särskilt 

stöd i grundskolan är föremål för utredning för placering i grundsärskolan? 

 

Genomförande 

8. Vad innehåller en pedagogisk utredning för dig? 

9. Vad är det som sätter i gång en pedagogisk utredning av en elev? 

10. Hur arbetar du som lärare med pedagogiska utredningar då elever är föremål för 

utredning för grundsärskolan? Beskriv arbetsgången, hur en pedagogisk utredning går 

till? 

11. Vem tar initiativet till att en pedagogisk utredning skrivs? 

12. Vem/Vilka deltar aktivt i upprättande av pedagogiska utredningen? 

13. Av vem får du uppdraget? är det från rektor, elevhälsan, specialpedagog? 

14. Vad är din arbetsuppgift då en pedagogisk utredning görs? 
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15. Är du delaktig i både den pedagogiska kartläggningen och pedagogiska 

bedömningen? 

16. Vilka möjligheter och hinder ser du som lärare med det pedagogiska 

utredningsarbetet? 

17. Vilket stöd får du som lärare från en specialpedagog/rektor? 

18. Anser du att det finns tydliga rutiner för hur det pedagogiska utredningsarbetet på 

skolan ska genomföras?  m  a… Hur ser rutinerna för elever i behov av särskilt stöd? 

19. Hur ser er dokumentation för en pedagogisk utredning ut? Finns det en färdig mall i 

kommunen eller har varje skola sin egna? 

20. Hur samlar du in information som ska stå i den pedagogiska utredningen? Har du 

några särskilda metoder? (tester, prov, observationer, samtal, elev föräldrar) 

21. Framkommer det tydligt att eleven inte har förutsättningar att nå kunskapsmålen för 

grundskolan? 

22. Vad har du för erfarenheter av vad som skrivs i den pedagogiska utredningen på 

organisations-, grupp- och individnivå? Vad tar man upp på de olika nivåerna?) 

23. Involveras elever och föräldrar i utredningsarbetet? 

 

Tankar 

24. Har du förändrat ditt sätt att arbeta med pedagogiska utredningar sedan den nya 

läroplanen och skollagen kom? 

25. Utifrån dina erfarenheter vilka för-/nackdelar kan du se med en pedagogisk 

kartläggning? 

26. Utifrån din erfarenhet och upplevelser av pedagogiska utredningar, hur skulle du vilja 

att utredningarna genomförs? 

27. Vilka effekter upplever du att de pedagogiska utredningarna har haft för eleven då det 

varit fråga om eventuell placering i grundsärskolan? 

28. Tycker du vi/jag har glömt att fråga om något? 

 

 

 

 

 

 

 

 


