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Sammanfattning 

Denna studie är av kvalitativ art och intresserar sig för hur skolor arbetar med pedagogiska 

utredningar inför ett eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. I studien har tre rektorer, fyra 

specialpedagoger och en speciallärare intervjuats om deras erfarenheter av pedagogiska 

utredningar och om deras uppfattningar om vad som är viktiga faktorer i detta arbete för att 

såsmåningom kunna ge eleverna adekvat stöd. I analysen av intervjuerna har begreppen 

proaktiv och reaktiv verksamhetskultur (Lundgren och Persson 2003) spelat en viss roll. 

Intervjuerna har kompletterats med analys av tio skrivna utredningar från skolor där några av 

informanterna arbetar för att ge en fördjupad bild av hur elever och deras behov beskrivs i 

dessa utredningar.I analysen av utredningarna har det kompensatoriska perspektivet (Nilholm 

2007a) och det relationella perspektivet (Persson 2001) spelat en framträdande roll. 

 

Resultaten av denna studie visar att de pedagoger som gör utredningarna grovt sett fokuserar 

på tre olika aspekter som i denna studie benämns dåtid, nutid och framtid. En del tittar på vad 

elever tidigare gjort, andra fokuserar situationen här och nu medan ett tredje fokus handlar om 

att se framåt och relativt snabbt sätta upp åtgärder för att hjälpa eleven tillrätta med de 

problem som han eller hon hamnat i. Studien visar att olika tester är vanliga redskap vid 

utredningar om lärandesvårigheter medan observationer i klassrummet är det dominerande 

verktyget i en utredning om beteendesvårigheter. I arbetet med pedagogiska utredningar 

framhåller informanterna att de lärare som ska göra dessa ofta har svårt att ta hänsyn till 

aspekter på skol- och gruppnivå och att skrivningar på individnivå ofta dominerar. Vidare 

visar resultatet att flera skolor anser sig behöva utveckla delaktigheten för elever och 

vårdnadshavare i arbetet med pedagogiska utredningar och att några skolor är missnöjda med 

den kommungemensamma mall som finns till stöd i arbetet.  Kompetenta lärare, kunskap, tid 

samt ett gott samarbete och öppet klimat i personalgruppen framförs i studien som några 

särskilt viktiga faktorer för att såsmåningom kunna ge eleverna adekvat stöd.   
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1.Inledning 

En viktig del i lärares arbete är att regelbundet testa och bedöma elevernas förmågor och 

kunskaper och utifrån detta anpassa undervisningen till varje elevs behov. I dagens svenska 

skola är krav på dokumentation av varje elevs kunskaper och förmågor en naturlig del av 

verksamheten då det sedan 1juli 2008 är lag på att lärare och andra inom skolan regelbundet 

ska lämna skriftliga omdömen om elevernas utveckling (Andréasson & Asplund Carlsson 

2009). Sedan drygt tio år tillbaka finns dessutom krav för samtliga skolformer, utom 

förskoleklass och vuxenutbildning, att upprätta åtgärdsprogram för de elever som är i behov 

av särskilt stöd (Runström Nilsson 2012). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges 

den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att 

utvecklas så långt som möjligt mot målen för utbildningen. I Skollagen föreskrivs vidare att 

om en utredning visar ett en elev är i behov av särskilt stöd så ska han eller hon också få detta. 

För att möta dessa krav behövs tydliga rutiner på varje skola kring arbetet med särskilt stöd 

för att säkerställa att ingen elev faller mellan stolarna. Skollagen uttrycker tydligt hur skolan 

ska handla om det misstänks att en elev kan få svårigheter att nå målen för utbildningen:  

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 

skyndsamt utreds. (SFS: 2010:800, 3 Kap)  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska ett åtgärdsprogram upprättas om rektor, utifrån en 

utredning om elevens behov, fattar beslut om att en elev är i behov av särskilt stöd. Av 

åtgärdsprogrammet ska det minst framgå vilka elevens behov är, vilka åtgärder som ska vidtas 

för att behoven ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. För 

verksamheten i skolan verkar det dock lättare sagt än gjort att leva upp till dessa krav och om 

det vore så att skolan i skrivande till fullo uppfyllde de föreskrifter som finns skulle denna 

uppsats troligen aldrig skrivits. Flera studier (Persson 2002, Skolverket 2007a, Giota & 

Emanuelsson 2011) visar nämligen att det finns en diskrepans mellan styrdokumentens 

föreskrifter att alla elever ska få det stöd de behöver å ena sidan och verksamheten ute på 

skolorna å den andra där en del elever inte får stöd trots att de är i behov av det. I ovan 

nämnda studier framkommer bland annat att andelen elever som är i behov av särskilt stöd är 

större än andelen elever som verkligen får det. Utanpå detta visar ytterligare en studie 

(Myndigheten för skolutveckling 2005) att en del elever till och med får fel sorts stöd.  
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Enligt Lotte Rienecker och Peter Stray Jörgensen (2008) går en självständig uppsats ut på att 

undersöka ett problem inom ett visst område. I sitt resonemang om detta refererar författarna 

till Adolphson och Qvist, två lärare vid Aalborgs universitet, som definierar problem som 

anomalier, det vill säga något som avviker eller inte stämmer överens med gällande regler. 

Enligt Rienecker och Stray Jörgensen kan sådana anomalier handla om att man till exempel 

upptäckt att kunskap saknas inom ett område eller att förväntan och verklighet inte stämmer 

överens. Inledningsvis har jag här framfört att alla elever i den svenska skolan inte får det stöd 

de har rätt till och att en del elever i skolan faktiskt får fel sorts stöd. Nedan argumenteras 

vidare för att det finns tecken på att kunskap till vissa delar saknas när det gäller arbete med 

särskilt stöd och att styrdokumentens förväntningar på skolans praktik inte alltid går ihop. 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i de två anomalier som nämnts ovan. Just det faktum 

att styrdokument och verksamhet inte tycks stämma överens när det gäller särskilt stöd torde 

också kunna framföras som ett gott argument att studera detta ämne vidare.  

 

I en kvalitativ studie där skolpolitiska dokument och åtgärdsprogram analyserats och där 

skolpersonal, elever och föräldrar intervjuats konstaterar Joakim Isaksson (2009) att skolan i 

vissa fall kan ha svårt att identifiera och beskriva elever i behov av särskilt stöd. Andra studier 

(Skolverket 2007a, 2007b) visar på det motsatta, nämligen att skolor ofta har fungerande 

rutiner för att identifiera elever i behov av särskilt stöd, men att de sedan ofta uppvisar brister 

när det gäller att utreda dessa behov och översätta behoven till lämplig stödinsats. Som 

nämnts ovan visar Myndigheten för skolutveckling (2005) att en del elever får fel sorts stöd. I 

studien konstateras vidare att detta framförallt drabbar elever som är tysta och blyga eller 

utåtagerande genom att skolan antingen tappar bort dem bland alla andra eller saknar kunskap 

om vilken typ av stöd som är mest effektiv. Att arbeta med särskilt stöd tycks alltså vara 

problematiskt ur flera olika aspekter.I en sammanställning av senare års forskning och 

utvärdering skriver Skolverket (2008a) att tydliga brister kan skönjas i de utredningar som 

föregår utarbetande av åtgärdsprogram och att detta faktiskt kan leda till att elever får fel sorts 

stöd eller inget stöd alls. Med anledning av detta drar Skolverket slutsatsen att det finns skäl 

till kritisk granskning av arbetet med särskilt stöd samt behov av fortsatt forskning inom 

området. Vidare framhålls i sammanställningen att vägledning behövs i arbetet med 

åtgärdsprogram och att man tänker ge ut allmänna råd om detta. I de allmänna råden för 

arbete med åtgärdsprogram, (Skolverket 2008b) som sedermera utkom år 2008,liknas arbetet 

med åtgärdsprogram vid en spiral bestående av fyra olika delar. Den första handlar om att 

uppmärksamma elevens behov, den andra handlar om att utreda behoven, den tredje handlar 
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om att utarbeta och genomföra åtgärdsprogram medan den fjärde och sista handlar om att 

följa upp och utvärdera åtgärderna. 

 

Denna uppsats avgränsar sig till den andra delen i den spiral som nämnts ovan och syftar 

ytterst till att utveckla kunskaper om skolors arbete med att utreda elevers behov inför ett 

eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. Valet av forskningsområde grundar sig på det 

problem som påvisats genom ovan nämnda studier, närmare bestämt skolans svårigheter att 

utreda elevers behov för att kunna sätta in adekvata åtgärder efter det att svårigheterna 

uppmärksammats. Genom att intervjua specialpedagoger, speciallärare och rektorer om hur de 

arbetar med att utreda elevers behov inför ett eventuellt upprättande av åtgärdsprogram och 

genom att studera redan skrivna utredningar vill jag genom denna uppsats bidra till fördjupad 

förståelse av och ökade kunskaper om hur detta arbete går till i praktiken och därigenom öka 

förståelsen för den diskrepans som idag existerar mellan styrdokumentens förväntningar på 

arbetet med särskilt stöd å ena sidan och verksamheten på skolorna å den andra.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är alltså att undersöka skolors arbete med att 

utreda elevers behov inför ett eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. Intentionen med 

arbetet är att fördjupa förståelsen av och bidra till ökade kunskaper om hur detta arbete går till 

i praktiken på skolorna.Ovan beskrivna syfte ligger till grund för följande frågeställningar: 

 

1. Vad är det skolor fokuserar på i en pedagogisk utredning? 

2. Vilka faktorer anses som är särskilt viktiga i arbetet med utredningarna för att 

såsmåningom kunna ge eleven adekvat stöd? 

3. Hur går skolor praktiskt tillväga i detta arbete och vilka svårigheter kan identifieras i 

processen? 

4. Hur beskrivs elevernas behov och svårigheter i utredningarna? 
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3. Disposition 

De två första kapitlen i denna uppsats har syftat till att introducera läsaren i 

forskningsområdet pedagogiska utredningar samt klargöra syfte och frågeställningar. I 

det fjärde kapitlet, som följer nedan, presenteras viktiga begrepp i studien. Efter detta 

följer kapitel fem där jag belyser vad som tidigare skrivits om arbete med särskilt stöd 

och pedagogiska utredningar. I kapitel sex redogörs för det praktiska tillvägagångssättet 

i studien medan kapitel sju innehåller presentation av resultaten i studien. I kapitel åtta 

diskuteras den valda metoden samt hur resultaten kan förstås och förklaras samt 

tänkbara konsekvenser av dessa. I det nionde och avslutande kapitlet ges några 

sammanfattande kommentarer och förslag till fortsatt forskning i ämnet. 

 

4. Viktiga begrepp i studien 

I detta kapitel presenteras centrala begrepp i denna studie för att läsaren ska kunna ha 

dem klara för sig redan från början. Kapitlet inleds med en genomgång av begreppet 

pedagogisk utredning eftersom detta utgör huvudsakligt fokus för hela studien. 

Begreppen proaktiv respektive reaktiv verksamhetskultur (Lundgren och Persson 2003) 

som presenteras därefter tas med här eftersom dessa använts i analysen av intervjuerna 

när det gäller hur skolans personal samarbetar med varandra i de pedagogiska 

utredningarna. De två specialpedagogiska perspektiv som presenteras avslutningsvis får 

plats här eftersom de spelat en viktig roll vid den analysen av skrivna utredningar som 

kompletterar intervjustudien. De har även spelat en viss roll i analysen av intervjuerna 

eftersom intervjupersonernas svar på olika sätt ibland kunnat knytas till det ena eller 

andra perspektivet.  

 

Pedagogisk utredning 

I detta avsnitt behandlas pedagogisk utredning, som alltså utgör det centrala begreppet 

för denna studie. Nedan presenteras vilka betydelser olika författare och forskare lägger 

i detta begrepp. Vidare presenteras vad olika styrdokument som Skollagen (SFS 

2010:800) och Skolverkets allmänna råd (Skolverket 2008b)säger om detta.  

 

Det ska redan här nämnas att under skrivandet av denna uppsats publicerades nya 

allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 

(Skolverket 2013). Dessa allmänna råd ersatte de tidigare som gällt sedan 2008 och som 

refereras nedan. De nya allmänna råden skiljer sig från de tidigare då de mer detaljerat 

än tidigare beskriver hur arbetet med att utreda elevens behov kan gå till. Här beskrivs 

till exempelmer detaljerat än tidigare hur eleverna och deras vårdnadshavare ska göras 

delaktiga i detta arbete. Eftersom informanterna i denna studie inte haft tid att ordentligt 

sätta sig in i detta nya material presenteras nedan ändå innehållet i de gamla allmänna 
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råden eftersom det i realiteten är dessa som styrt informanternas arbete vid tidpunkten 

för studien.  

 

Om det på något sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås är det enligt Skollagen (SFS 2010:800) 3 kap. 

rektors skyldighet att se till att elevens behov skyndsamt utreds. I de allmänna råden för 

arbete med åtgärdsprogram skriver Skolverket (2008b) att syftet med denna utredning är 

att ta reda på vad i skolsituationen som ligger bakom elevens svårigheter för att sedan 

kunna bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att elevens behov ska tillgodoses. 

Utredningen ska sedan ligga till grund för det åtgärdsprogram som upprättas för de 

elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd. Skolverket använder benämningen 

utredning när man talar om denna process och framhåller att denna består av två steg. 

Det första steget är en kartläggning av hur elevens problem ter sig medan det andra 

steget innebär en diskussion om tänkbara orsaker till detta som sedan leder till slutsatser 

om tänkbara behov ochåtgärder. Skolverket (2008b)beskriver här kartläggningen som 

en mindre del av utredningen och som den första del i processen där man försöker ta 

reda på hur svårigheterna ter sig. En tänkbar slutsats av detta är att Skolverket ser 

utredning som ett vidare begrepp än kartläggning. Även Lisa Asp Onsjö (2008) 

använder sig av denna definition av begreppet då hon i sin text om åtgärdsprogramtalar 

om kartläggning som en mindre del av själva utredningen.   

 

Petra Runström Nilsson (2012), specialpedagog och en av få författare som skrivit en 

bok om pedagogiska utredningar, använder sig av en lite annorlunda terminologi än 

Skolverket då hon definierar begreppet pedagogisk kartläggning som en utredning av 

hur elevernas svårigheter yttrar sig i skolan, vad som orsakar dessa samt vilka åtgärder 

skolan ska vidta för att komma tillrätta med dem. Medan Skolverket (2008b) och Asp 

Onsjö (2008) talar om kartläggningen som en del av utredningen använder Runström 

Nilsson (2012) begreppet kartläggning för att beskriva hela processen. Dessa skillnader 

är visserligen inte enorma och vid en närmare analys av vad som egentligen eftersträvas 

i denna process tycks Skolverket (2008b), Asp Onsjö (2008) och Runström Nilsson 

(2012) mena i princip samma sak. Ändå är ovanstående språkskillnad intressant då den 

tyder på att en viss tveksamhet råder om vad som egentligen är vad i denna process. 

Denna otydlighet kan innebära problem då den innebär en risk att olika aktörer inom 

skolan använder olika begrepp för samma företeelse och därmed missförstår varandra. 

En tänkbar vinst i att använda begreppet kartläggning i stället för utredning skulle kunna 

vara att föra tankarna bort från de utredningar kring exempelvis ADHD eller liknande 

som idag blir allt vanligare. Det här är också en av anledningarna till att Runström 

Nilsson (2012) använder begreppet kartläggning i stället för utredning. Enligt min 
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mening torde det dock vara till stor fördel om de som arbetar inom skolan använder sig 

av de begrepp som finns i skollag och andra styrdokument för att undvika missförstånd 

och i Skollagen (SFS 2010:800) är det ju just ordet utreda som används och inte ordet 

kartlägga. I fortsättningen kommer jag därför att använda mig av ordet utredning och 

inte kartläggning när jag talar om skolors arbete med att utreda elevernas behov av stöd.  

 

Enligt Skolverket(2008b) ska elevens svårigheter i skolan främst sökas i dennes möte 

med lärandemiljön. Vidare framhålls här att de åtgärdsprogram som sedan skrivs främst 

ska syfta till att anpassa undervisningssituationen i den ordinarie klassen. När en 

utredning ska göras räcker det enligt Runström Nilsson (2012) inte med att bara 

konstatera att eleven har brister. Skolan måste också ta reda på vad som faktiskt 

fungerar i skolan och se till att den utredning som görs skapar en så komplett bild som 

möjligt av elevens skolgång. För att möjliggöra detta ska utredningen ta hänsyn till 

omständigheter på tre olika nivåer. Runström Nilsson (2012) talar här om att 

utredningen behöver fokusera omständigheter på organisations-, grupp- och individnivå 

medan Skolverket (2008b) talar om skol-, grupp- och individnivå för att beskriva i 

princip samma sak. I denna uppsats har jag valt att använda mig av Skolverkets 

benämning av dessa tre nivåer och därför kommer jag i fortsättningen att använda orden 

skol-, grupp- och individnivå när detta omtalas. Ovan beskrivna råd från Skolverket 

tyder på en stark vilja från lagstiftarnas sida att skolan själv ser över sina egna 

möjligheter att själv göra vad den kan för varje elev och att skolan reflekterar över i vad 

mån skolan själv kan ändras för att bättre kunna möta elevernas behov. Skolverket 

(2008b) framhåller vidare att det är viktigt att elevens lärande, resultat och skolsituation 

i övrigt beskrivs utifrån upplysningar från många olika håll.  

 

Enligt Skolverket (2008b) är det i utredningar viktigt att skolan söker samverkan både 

med eleven och dennes vårdnadshavare och att skolan tidigt ger vårdnadshavarna 

information om att deras barn kan vara i behov av särskilt stöd. Asp Onsjö (2006) visar i 

sin studie om skolors praktiska arbete med åtgärdsprogram att det ofta finns brister när 

det gäller delaktigheten för elever och vårdnadshavare då åtgärdsprogram upprättas. 

Enligt Asp Onsjö kan denna bristande delaktighet ses som en av förklaringarna till att en 

del åtgärdsprogram inte fungerar särskilt bra i praktiken utan bara blir en 

pappersprodukt utan egentligt värde. Enligt Asp Onsjö är elevernas och 

vårdnadshavares delaktighet i denna process mycket viktig.  

 

I vissa fall kan en utredning enligt Skolverket (2008b) göras tämligen snabbt och enkelt 

av den som arbetar närmast eleven. Detta kan t ex gälla då svårigheterna begränsar sig 

till ett enstaka ämne och då orsakerna till problemen är självklara. I andra fall kan det 
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dock krävas att skolan gör en bredare utredning och tar med aspekter i hela elevens 

skolsituation. Detta kan gälla exempelvis när en elev har stor frånvaro eller uppvisar 

tydliga tecken på låg motivation till skolarbetet. Skolverket (2008b) betonar här att det i 

vissa fall krävs att kompletterande utredningar görs av externa aktörer med exempelvis 

medicinsk eller psykologisk kompetens och att det är viktigt att skolan har rutiner för 

denna samverkan och anlitar extern kompetens om den själv inte har den kompetens 

som behövs för att utreda elevens behov.  

 

Proaktiv och reaktiv verksamhetskultur 

Skolors arbete med att utreda elevernas behov inför ett eventuellt upprättande av 

åtgärdsprogram utgör endast en av flera delar i den större process som kan benämnas 

arbete med särskilt stöd. Marianne Lundgren och Bengt Persson (2003) framhåller att 

begreppen proaktiv respektive reaktiv verksamhetskultur kan vara lämpliga att användai 

studier av offentlig verksamhet för alla som på olika sätt vill försöka kategorisera 

skolors arbete. Lundgren och Persson poängterar att det är viktigt att framhålla att dessa 

begrepp sällan förekommer renodlat i verkligheten, utan att de snarast ska ses som 

teoretiska konstruktioner eller idealtyper som man kan luta sig mot i analysarbetet.I 

analysen av intervjuerna har dessa båda begrepp använts när det gäller hur skolans 

personal samarbetar med varandra i de pedagogiska utredningarna.  

 

Enligt Lundgren och Persson (2003) utgör förebyggande arbete, yrkesmässig 

kommunikation och gemensam syn på uppdraget viktiga delar i en proaktiv 

verksamhetskultur. Här ses samverkan som ett naturligt medel i arbetet och uppdragets 

krav och mål är det som är vägledande för organisationen. I en reaktiv 

verksamhetskultur spelar individualism och regelstyrning en viktig roll och här präglas 

arbetet snarare av reaktion än av aktion och akuta lösningar är vanliga. Enligt denna 

verksamhetskultur är samverkan både tidsödande och meningslös. Kunskapsbasen är 

ofta individuell och outtalad och därför inte känd av alla.Sammanfattningsvis fokuserar 

arbetet i den proaktiva verksamhetskulturen om att göra rätt redan från början, medan 

arbetet i den reaktiva präglas av handling först efter att ett problem uppkommit. 

 

Två specialpedagogiska perspektiv 

Två specialpedagogiska perspektiv är centrala i denna studie, inte minst eftersom de 

spelar en framträdande roll vid analysen av det empiriska materialet. Det ena av dessa 

perspektiv utgår från att de problem eleven får i skolan beror på brister hos eleven själv 

och att skolan därför måste kompensera för eller rätta till dessa brister. Olika forskare 

använder här något olika benämningar på detta perspektiv. Bengt Persson (2001) 

använder till exempel benämningen kategoriskt perspektiv för detta medan Claes 
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Nilholm (2007a) använder begreppet kompensatoriskt perspektiv för att beskriva i 

princip samma fenomen.  

 

Det andra av dessa perspektiv utgår från att svårigheterna och problemen uppstår i 

elevens möte med lärmiljön i skolan. Enligt detta perspektiv spelar miljön i skolan och 

relationerna mellan eleverna och lärarna en mycket viktig roll och inom detta perspektiv 

ses det som viktigt att skolan själv undersöker på vad sätt den kan anpassa sig för att 

möta elevernas olikheter. Persson (2001) använder begreppet relationellt perspektiv för 

detta medan Nilholm (2007a) använder begreppet kritiskt perspektiv. När jag i 

fortsättningen refererar till dessa perspektiv väljer jag ett från Persson och ett från 

Nilholmoch använder mig av begreppen kompensatoriskt respektive relationellt 

perspektiv. Jag gör detta för att förtydliga att det ena handlar om att kompensera för 

brister medan det andra framhåller relationerna och sammanhanget som betydelsefulla.  

 

5. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras en sammanställning av tidigare forskning som på olika sätt 

intresserat sig för skolors arbete med särskilt stöd som kan sägas utgöra det 

paraplybegrepp under vilket pedagogiska utredningar återfinns. När en sökning i 

gjordes på begreppet ”pedagogisk utredning” i det digitala forskningsarkivet DIVA och 

i LIBRIS, den gemensamma katalogen för universitetsbibliotek i Sverige, framkom att 

den tidigare forskning som gjorts begränsar sig till D-uppsatser. När sökningen 

utvidgades med sökord som ”särskilt stöd” och ”åtgärdsprogram”framkom däremot att 

mycket redan skrivits om detta. Med anledning av ovanstående kommer presentationen 

av tidigare forskning sträcka sig något utanför ramen för denna studies specifika 

forskningsintresse. Jag vill dock framhålla att en strävan i detta avsnitt varit att 

presentera sådant som på ett eller annat sätt har anknytning till eller är intressant för mitt 

eget specifika forskningsområde. Jag har därför medvetet valt att här utelämna sådan 

forskning som ägnat sig åt vilka åtgärder som kan sättas in i åtgärdsprogram samt 

uppföljning och utvärdering av dessa. Jag är medveten om att D-uppsatser inte är av 

samma vetenskapliga dignitet som exempelvis doktorsavhandlingar och att D-uppsatser 

därför behöver läsas extra kritiskt. Med anledning av att jag inte hittat några 

doktorsavhandlingar eller andra större studier om mitt specifika ämne presenteras ändå 

D-uppsatsernas resultat kortfattat under den sista rubriken i detta kapitel eftersom jag 

vill ge läsaren åtminstone några fingervisningar om vad tidigare studier om pedagogiska 

utredningar visat. För att göra texten mera överskådlig har jag valt att beskriva den 

tidigare forskningen tematiskt under fem olika rubriker som presenteras nedan: 
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 Omfattning och konsekvenser av särskilt stöd 

 Identifikationsprocesser och anledningar till särskilt stöd 

 Det praktiska arbetet med åtgärdsprogram 

 Hur beskrivs elever i behov av särskilt stöd? 

 Pedagogiska utredningar 

 

Omfattning och konsekvenser av särskilt stöd  

Skolverket (2008a) konstaterar att en betydande andel av Sveriges elever inte når målen för 

utbildningen. Vidare framhålls att var tionde elev inte var behörig att söka till gymnasieskolan 

hösten 2007. Behovet av särskilt stöd torde alltså vara stort i skolan, vilket ökar behoven av 

kunskaper om hur dessa utreds på ett bra sätt. I en undersökning om lärares betydelse, 

arbetssituation och förutsättningar visar Skolverket (2006) att hela 84 % av lärarna angav att 

det särskilda stödet ökat i skolan. Joanna Giota och Olof Lundborg (2007) genomförde under 

1990-talet en stor kvantitativ undersökning när det gäller omfattningen av särskilt stöd. 

Studien, som undersökte stödet till elever födda 1982 respektive 1987, visade bland annat att 

40 % av dessa elever erhöll särskilt stöd någon gång under sin tid i grundskolan. Studien 

visade också att andelen elever som fick särskilt stöd ökade under 1990-talet. Bengt Persson 

och Ingela Andreasson (Skolverket 2003) visar i en enkätundersökning från 2001 att särskilda 

stödåtgärder är vanligare i de lägre skolåren än i de högre och att i genomsnitt 13 % av 

eleverna i grundskolan har ett åtgärdsprogram. I studien framkom vidare att ju mindre skolan 

är och ju större personaltätheten är, desto mer ökar också andelen elever som bedöms vara i 

behov av särskilt stöd. Dessutom konstateras i studien att trots att 21 % av eleverna bedöms 

vara i behov av särskilt stöd, så är det bara 17 % som faktiskt får detta. Senare studier 

bekräftar detta resultat. I en fallstudie från en svensk kommun visar Asp Onsjö (2006) att 22 

% av eleverna bedöms vara i behov av särskilt stöd medan endast17 % faktiskt erhåller det. 

En senare enkätstudie genomförd av Joanna Giota och Ingemar Emanuelsson (2011), där 

rektorers hanterande av policyfrågor kring det särskilda stödet studeras, styrker detta resultat.  

 

På uppdrag av dåvarande Myndigheten för skolutveckling genomförde Bengt Persson, Ingela 

Andréasson och Marie Heimersson i början av 2000-talet en kvalitativ studie (Myndigheten 

för skolutveckling 2005) där tio skolors arbete med särskilt stöd studerades. Syftet med 

studien var att undersöka vilka elever som får för lite stöd, trots att de bedömts vara i behov 

av det. Resultatet av studien visar att de elever som får för lite stöd ofta är de som på olika sätt 
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är tysta och initiativsvaga i skolan. Detta förklaras med att dessa elever har svårt att klara sig i 

konkurrensen om skolans begränsade resurser och att skolan ibland tenderar att glömma bort 

dessa elever som inte märks så mycket. I studien framkom också att det inte är ovanligt att de 

elever som i stället märks mycket och som är utåtagerande i skolan får fel sorts stöd. Detta 

förklaras med att skolan ofta har svårigheter när det gäller att grundligt undersöka orsakerna 

till elevens beteende. Detta sistnämnda problem, att det saknas kunskaper om hur skolan går 

tillväga när det gäller att utreda elevernas behov, pekar alltså på att ytterligare forskning om 

pedagogiska utredningar behövs, vilket enligt min mening tydligt motiverar nyttan med denna 

studie. 

 

När det gäller konsekvenser av särskilt stöd visar Giota och Lundborg (2007) på ett negativt 

samband mellan särskilt stöd och måluppfyllelse. I studien, som omfattade 17 000 elever, 

framkom till exempel att de elever som fått specialpedagogiskt stöd av olika slag nådde målen 

i mindre utsträckning än de elever som inte fått det och att de som fått stöd tidigt som regel 

lyckades sämre än de som fick stöd sent under sin skolgång. Författarna till ovan nämnda 

studie pekar dock på att en av anledningarna till detta kan vara att de elever som fått stöd 

också haft sämre förutsättningar från början och att det därför är svårt att dra några säkra 

slutsatser av detta resultat. När det gäller konsekvenser av särskilt stöd visar för övrigt både 

Giota och Emanuelsson (2011) och Asp Onsjö (2006) att åtgärdsprogram ofta ses som en 

positivt bidragande faktor för ökad måluppfyllelse av skolans aktörer. Dennis Groth (2007) 

har i en kvalitativ intervjustudie med tre speciallärare och sexelever intresserat sig för 

uppfattningar om specialpedagogiska insatser ur elevers och speciallärares perspektiv. Ett av 

denna studies viktigaste resultat är att specialpedagogiskt stöd inte sällan har negativa 

konsekvenser för elevernas självkänsla och självförtroende. Genom studienvisar Groth att 

eleverna som regel visserligen är positiva till det stöd de får, men att detta kan få negativa 

konsekvenser för dem genom att de genom detta utvecklar en negativ självbild och en tro på 

att deras svårigheter i ett ämne innebär att de automatiskt kommer att få svårt även i andra 

ämnen. Detta i sin tur får sedan negativa konsekvenser för elevernas lärande som helhet. Även 

Skolverket (2008a) pekar på vissa risker med att specialpedagogiskt stöd kan komma att 

hämma måluppfyllelsen för eleverna. Detta gäller inte minst omelever i behov av särskilt stöd 

sätts i mindre grupper med lägre undervisningstempo, lägre förväntningar och mindre 

avancerade uppgifter.  
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Detta avsnitt har belyst vad tidigare forskning visat när det gäller omfattning och 

konsekvenser av särskilt stöd. Sammanfattningsvis kan här konstateras att en ganska stor 

andel av Sveriges elever under sin tid i skolan får någon form av särskilt stöd, men att det 

alltså fortfarande finns elever som inte får stöd trots att de bedöms vara i behov av det. Vidare 

visar forskningen ovan att en del elever till och med får fel sorts stöd och att konsekvenserna 

av stödet inte alltid är odelat positiva. Att ytterligare kunskaper behövs om detta arbete ter sig 

mot bakgrund av ovanstående forskning tydligt.Enligt min mening kan brister i den 

pedagogiska utredning som ska föregå särskilt stöd kunna vara en tänkbar förklaring till att 

det ser ut på det här viset, vilket gör det ännu mer intressant och angeläget att studera detta 

närmare.  

 

Identifikationsprocesser och anledningar till särskilt stöd 

I detta avsnitt presenteras forskning som på olika sätt intresserat sig för hur skolor arbetar när 

det gäller att identifiera de elever som är i behov av särskilt stöd och vilka anledningar som 

framförs till att särskilt stöd behövs. För min studie är denna forskning intressant då den 

fjärde forskningsfrågan handlar om hur elevernas svårigheter och behov beskrivs i 

utredningarna. Dessutomhandlar den tredje frågeställningen om hur skolor praktiskt går 

tillväga i sina utredningar, vilket gör det intressant att närmare undersöka vad tidigare studier 

visat när det gäller identifikationsprocesser av olika slag. När det gäller 

identifikationsprocesser, dvs. första steget i den spiral för arbete med åtgärdsprogram 

(Skolverket 2008b)som beskrivits i arbetets inledning, har flera studier (Skolverket 

2003,Andréasson 2007, Giota& Emanuelsson 2011) visat att olika former av standardiserade 

tester är mycket vanliga, framförallt i de lägre skolåren, och att dessa dominerar när det gäller 

identifieringen av lärandesvårigheter. När det gäller beteendemässiga svårigheter visar studier 

av Ingela Andréasson (2007) och Isaksson (2009) att det är vanligare att pedagogen själv gör 

en bedömning om elevens svårigheter. En annan forskare som intresserat sig för 

identifieringsprocesser ärPija Ekström (2004) som i en kvalitativ intervjustudie med tio 

informanter studerade den process där olika beslutsfattare bestämmer vilka elever som ska 

identifieras som varande i behov av särskilt stöd. Med utgångspunkt i bland annat kritisk 

diskursanalys identifierar Ekström sju olika diskurser som används för att motivera särskilt 

stöd. Fyra av dessa utgår från att det existerar brister på olika nivåer i skolsystemet till 

exempel individuella brister hos eleven eller brister i skolan som institution. 
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Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att medan lärandesvårigheter identifieras på ett 

tämligen objektivt sett med hjälp av olika typer av screening eller standardiserade tester, så 

sker identifieringen av beteendesvårigheter på ett betydligt mer subjektivt sätt genom att det 

här är pedagogerna själva som gör bedömningen utifrån sina egna referensramar. Mot 

bakgrund av vad denna forskning visat vore det intressant att vidare undersöka hur skolor går 

tillväga för att utreda elevernas behovefterattdessa identifikationsprocesser ägt rum, alltså 

vilka vidare tester och undersökningar som görs på skolorna efter att det konstaterats att en 

utredning behöver göras.  

 

Under denna rubrik ska vidare nämnas något om sådan forskning somintresserat sig för 

anledningar till att särskilt stöd behöver sättas in. Grovt sett visar den forskning som jag 

studerat att skolan, trots styrdokumentens intentioner om att se elevers svårigheter som 

beroende av mötet med skolans lärmiljö, fortfarande framhåller brister hos eleven som en 

vanlig anledning till att särskilt stöd behöver sättas in. Flera studier (Skolverket 2001, 2003, 

2008a, Isaksson 2009, Wahlund 2002, Andréasson 2007) tyder på att detta skulle vara fallet 

och att det kompensatoriska perspektivet (Nilholm 2007a) fortfarande dominerar i skolans 

värld. Det finns dock undantag från denna regel. En enkätundersökning som Claes Nilholm, 

Bengt Persson, Mikael Hjerm och Susanne Runesson (2007b) genomförde i90 % av Sveriges 

kommuner våren 2006 är ett exempel på ett sådant undantag där även skolan och dess lärmiljö 

framhålls som en tänkbar orsak till att särskilt stöd behöver sättas in. I denna undersökning 

studerades hur kommuner arbetar med elever i behov av särskilt stöd. En av frågorna i 

enkäten handlade just om vilka anledningar som kommunerna ansåg som viktiga till att elever 

var i behov av särskilt stöd. Ett mycket intressant resultat avundersökningen är att det 

inteenbartär en individinriktad syn på problemen som dominerar utan att kommuner även 

anger skolors problem med att anpassa undervisningen till elevernas olikheter som vanliga 

anledningar till att särskilt stöd behöver sättas in. Det här skulle med Perssons (2001) 

terminologi kunna beskrivas som att ett relationellt perspektiv också kan skönjas ute på 

skolorna.  

När det gäller vad som mer specifikt ligger bakom behovet av särskilt stöd visar forskningen 

nedan att lärandesvårigheter av olika slag dominerar. Med utgångspunkt i Michael Foucaults 

tankegångar om makt och diskurs har Andréasson (2007) utifrån elevplaner för sammanlagt 

136 elever i behov av särskilt stöd analyserat och problematiserat hur pojkar och flickor 

konstitueras i skolans elevdokumentation. Andréasson konstaterar här att det i huvudsak är två 

olika typer av svårigheter som ligger till grund för att elever såsmåningom får särskilt stöd, 
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nämligen lärandesvårigheter och beteendesvårigheter. I studien framhålls att 

lärandesvårigheterna överväger och att läs- och skrivsvårigheter är de enskilt vanligaste 

anledningarna till att särskilt stöd behöver sättas in. Asp Onsjö (2006) konstaterar, i likhet 

med Andréasson (2007), att svårigheter med att nå kunskapsmålen är de vanligaste orsakerna 

till särskilt stöd. Även Asp Onsjös studie visar att läs- och skrivsvårigheter är de enskilt 

vanligaste anledningarna till att särskilt stöd behöver sättas in.  

 

Bengt Wahlund (2002) har studerat hur lärares sätt att se på sina elevers svårigheter 

återspeglas i de åtgärdsprogram de skriver. I studien analyserades 52 utkast till 

åtgärdsprogram skrivna under en fortbildning. Med stöd av en modell utformad av Pirjo 

Lahdenperä identifierar Wahlund tre olika diskurser som används för att förklara varför elever 

är i behov av särskilt stöd. Den första handlar om att svårigheterna beror på egenskaper hos 

individen och yttre faktorer i t ex hemmiljön, vilket alltså skulle kunna kopplas till ett 

kompensatoriskt perspektiv (Nilholm 2007a). Den andra handlar om att tillräcklig hänsyn inte 

tagits till elevens utvecklingsbehov medan den tredje handlar om kontexten, alltså om att 

svårigheterna beror på de komplicerade sammanhang där eleven ingår, vilket alltså skulle 

kunna kopplas till ett relationellt perspektiv (Persson 2001). Även Isaksson (2009), som 

intresserat sig för spänningsfältet mellan normalitet och avvikelse,presenterar tre olika 

modeller som används för att särskiljaen del elever från det normala. Av Isaksson identifieras 

här en pedagogisk modell relaterad till svårigheter att nå kunskapsmål, en social modell 

kopplad till svårigheter i elevens sociala situation och anpassningsproblemsamt en medicinsk 

modell relaterad till sjukdom och hälsa. När det gäller att utreda orsakerna bakom elevernas 

svårigheter i skolan visar Skolverket (2003) att själva undervisningen endast studeras i 

begränsad omfattning i kommunala skolor, men att detta är vanligare i fristående skolor. Giota 

och Emanuelssons enkätstudie (2011), som undersökt rektorers hantering av policyfrågor 

kring särskilt stöd, bekräftar resultatet ovan och visar vidare att medicinska och sociala 

utredningar i viss utsträckning används som komplement till de pedagogiska och att 

användandet av medicinska utredningar ökat kraftigt på senare år.  

Sammanfattningsvis tyder ovan beskrivna forskning på att lärandesvårigheterär den vanligaste 

anledningen till att särskilt stöd behöver sättas in och att de vanligaste lärandesvårigheterna är 

läs- och skrivsvårigheter av olika slag. Vidare visar forskningen ovan att ett kompensatoriskt 

perspektiv fortfarande dominerar, men att skolor mer och mer börjar se elevens möte med 

skolan och dess lärmiljö som tänkbara anledningar till att vissa elever hamnar i svårigheter.  

Dessutom visar den ovan angivna forskningen att det finns flera olika diskurser för att 
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beskriva och förklara varför särskilt stöd ibland behövs. Med dessa resultat som bakgrund blir 

det enligt min mening intressant att undersöka vilka olika aspekter av elevernas skolgång som 

fokuseras i utredningarna och hur det ser ut när det gäller förhållandet mellan skol-, grupp- 

och individnivå i de utredningar som görs.Detta ligger också till grund för den första 

frågeställningen i denna studie. Det jag här är intresserad av att närmare undersöka är vad som 

fokuseras i de pedagogiska utredningarna när det genom olika identifikationsprocesser 

uppmärksammats att en elev kan vara i behov av stöd. Här blir det intressant att undersöka i 

vilken utsträckning det ärindividen och dennes brister som fokuseras och i vilken utsträckning 

skolor tar hänsyn till faktorer på skol- och gruppnivå när de gör sina pedagogiska utredningar.  

 

Det praktiska arbetet med åtgärdsprogram 

Två studier som mer renodlat fokuserar åtgärdsprogram är dels den fallstudie från en kommun 

som Asp Onsjö (2006) genomfört, dels Wahlunds (2002) studie som nämnts ovan. Ett viktigt 

resultat av Asp Onsjös studie är att åtgärdsprogram i praktiken ofta upprättas i två steg och att 

denna process avsevärt försämrar elevers och föräldrars möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Vad som här sker är att skolans personal ofta pratar ihop sig under ett första samtal 

på skolan där elever och föräldrar inte är med om vilka åtgärder och strategier man ska 

använda sig av. När skolpersonalen sedan träffar elever och föräldrar i ett andra samtal är det 

mesta i praktiken redan bestämt och stora delar av detta möte går ut på att skolans personal 

försöker driva igenom sina idéer. Ett annat resultat av studien är att det i skolans värld finns 

flera olika diskurser för att tala om elever i behov av särskilt stöd. Asp Onsjös poäng i detta är 

att dessa olika diskurser får konsekvenser för hur skolan ser på eleven och att dessa diskurser 

också till stora delar styr vilka åtgärder som sätts in och hur delaktiga elever och föräldrar blir 

i denna process. Hur skolor arbetar med elevers och vårdnadshavares delaktighet i 

pedagogiska utredningar undersöks för övrigt inom ramen för den tredje frågeställningen i 

denna uppsats.  

 

Hur beskrivs elever i behov av särskilt stöd? 

Under denna rubrik presenteras kortfattat sådan forskning som på olika sätt intresserat sig för 

hur elever beskrivs i skolans arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram. En viktig studie i 

detta sammanhang är Andréassons (2007) analys av elevplaner för sammanlagt 136 elever 

som tidigare nämnts. I denna belyser och problematiserar Andréasson hur pojkar och flickor i 

svårigheter konstitueras i skolans elevdokumentation. Ett viktigt resultat av studien är att 
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pojkar och flickor, trots att de är i liknande svårigheter, ofta framställs utifrån två helt olika 

normsystem starkt knutet till genus och uppfattningar om hur pojkar och flickor bör vara. 

Andréasson konstaterar vidare att elevdokumentationen i sig innebär en mycket stark 

maktaspekt och att det därför är särskilt viktigt för skolans personal att reflektera över hur 

dessa skrivs.  

 

Isaksson (2009) visar i sin studie att när elever beskrivs i åtgärdsprogram är det vanligt att 

eleverna själva ses som bärare av sina problem och att ett kompensatoriskt perspektiv 

dominerar i två tredjedelar av de åtgärdsprogram som han studerat. Åtgärderna som föreslås 

handlar sedan om att eleverna på olika sätt ska täppa igen dessa brister. Även Wahlund (2002) 

framför ett liknande resultat då han pekar på att de 52 utkast till åtgärdsprogram som han 

analyserat ofta var starkt individfokuserade och anpassningsinriktade. Wahlund framför i 

sammanhanget en intressant aspekt då han talar om att det existerar en svårighetsautomatik i 

arbetet med särskilt stöd. Det problematiska med denna svårighetsautomatik är att eleven först 

måste beskrivas som svag innan särskilt stöd kan bli aktuellt.  

 

Enligt vad forskningen ovan visat förefaller det sammanfattningsvis problematiskt att i text 

beskriva elever och deras behov. Andréasson (2007) har här visat att elever ofta kan beskrivas 

helt olika trots att deras svårigheter i princip är lika och Wahlund (2002) resonerar över det 

problematiska i att en elev för att få stöd först måste beskrivas som svag. Jag har inledningsvis 

i arbetet lyft fram det problematiska i att en del elever i skolan inte får det stöd de har rätt till 

och att en del elever får fel sorts stöd. Jag har här framfört att en tänkbar förklaring till detta 

kan vara brister i skolans pedagogiska utredningar. Om det är så att den beskrivning som görs 

av elever i behov av stöd i realiteten får konsekvenser för vilket stöd som slutligen sätts in, 

vilket både Isaksson och Wahlund antyder, torde det vara av vikt att mer i detalj studera hur 

elever beskrivs i skolors utredningar inför ett eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. Den 

fjärde frågeställningen i denna uppsats handlar om just detta. Om ett kompensatoriskt synsätt 

dominerar i beskrivningen av en elev är det inte orimligt att anta att de åtgärder som sätts in 

kommer att handla om att på olika sätt reparera brister hos eleven exempelvis genom att 

eleven ska träna extra på olika moment som han eller hon har svårt för. Om anledningarna till 

problemet i ett sådant fall egentligen ligger i elevens möte med skolmiljön skulle en sådan 

elevbeskrivning kunna innebära att denna elev riskerar att få fel sorts stöd.   
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Pedagogiska utredningar 

Avslutningsvis presenteras här sådan forskning som intresserat sig specifikt för pedagogiska 

utredningar. Eftersom det formella kravet på att genomföra pedagogiska utredningar inför ett 

eventuellt upprättande av åtgärdsprogram är relativt nytt i skolan är mängden 

forskningsmaterial om detta ämne också tämligen begränsad. Trots detta finns det ändå några 

mindre studier som haft detta som sitt specifika studieobjekt. I det följande presenteras här 

kortfattat tre sådana studier och deras resultat. Samtliga studier är genomförda inom 

specialpedagog- eller speciallärarutbildningar och bygger på kvalitativa intervjuer med olika 

aktörer iskolan.De resultat som här presenteras är hämtade från D-uppsatser och jag är 

medveten om att dessa inte är av samma dignitet som exempelvis avhandlingar. Jag har ändå 

valt att ta med dem i detta kapitel eftersom det enligt min mening kan finnas en poäng i att här 

lyfta fram vad några tidigare studier visat om just mitt specifika forskningsområde.  

Den första av dessa studier genomfördes av Annika Eriksson och Lill Persson (2011) 

vårterminen 2011 och studerade hur arbetet kring pedagogiska utredningar ser ut i förhållande 

till vad styrdokument och teorier säger. Syftet med studien var att synliggöra betydelsen av 

pedagogiska utredningar på individ-, grupp- och skolnivå. Denna studie bekräftar vad tidigare 

forskning redan visat, nämligen att svårigheter att nå kunskapskravenär de främsta 

anledningarna till att utredningar behöver göras. Studien visade vidare att det finns en skillnad 

i hur elevhälsans och skolans specialpedagoger lägger sitt fokus när det gäller att förklara 

orsakerna till problemen. Medan elevhälsans specialpedagoger här lägger tyngdpunkten på 

faktorer på skolnivå är det främst faktorer på individ- och gruppnivå som fokuseras av de 

specialpedagoger som arbetar på skolor. 

 

I den andra studien undersökte Ulrika Wallman (2011) några pedagogers uppfattningar av 

pedagogiska utredningar vid upprättandet av åtgärdsprogram för elever i socioemotionella 

svårigheter. Studien visar att skolorna i undersökningen ofta arbetar utifrån någon sorts mall i 

utredningen och att denna syftar till att hjälpa pedagogerna fokusera på lämpliga aspekter. 

Wallmans studie visade vidare att elevernas delaktighet ofta var större i arbetet med själva 

åtgärdsprogrammet än i arbetet med utredningen inför åtgärdsprogrammet. Precis som i 

Erikssons och Perssons (2011) studie ovan visar även Wallman (2011) att en individcentrerad 

syn på problemen dominerar.  

En tredje studie om pedagogiska utredningar genomfördes 2012 av Linda Peterson och Jenny 

Rennmark (2012). Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogiska utredningar 
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genomförs i praktiken på två skolor i två svenska kommuner. I intervjuerna med 

specialpedagogerna på de utvalda skolorna framkommer även här en individfokuserad 

förståelse av de uppkomna problemen. Till skillnad från de ovan beskrivna studierna visar 

Peterson och Rennmark även på att pedagoger ofta saknar riktlinjer för hur en pedagogisk 

utredning ska genomföras.  

 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att de studier som beskrivits ovan visar att ett 

kompensatoriskt och individcentrerat tänkande fortfarande dominerar på skolorna. Studierna 

ger vidare belägg för att det inom skolan fortfarande råder en relativt stor osäkerhet om hur 

dessa utredningar ska genomföras och vilka aspekter som ska fokuseras i dem. Som tidigare 

nämnts i detta arbete har skolan i vissa avseenden långt kvar innan den når upp till 

styrdokumentens krav när det gäller elevers rätt till särskilt stöd. Detta kan sägas med 

hänvisning till att flera studier (Persson 2002, Skolverket 2007a, Giota& Emanuelsson 2011) 

visat att alla elever som är i behov av särskilt stöd inte får detta och att andra studier (Giota& 

Lundborg 2007, Myndigheten för Skolutveckling 2005) visat att en del elever i den svenska 

skolan får fel sorts stöd.  

 

6. Metod 

Denna studie är av kvalitativ art och intresserar sig för det specifika i ett begränsat empiriskt 

material. Arbetets syfte är undersöka skolors arbete med att utreda elevers behov inför ett 

eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. För att uppnå detta syfte har två olika metoder 

använts. Den ena är kvalitativ intervju med rektorer, specialpedagoger och speciallärare. Den 

andra är kvalitativ analys (dokumentanalys) av några skrivna pedagogiska utredningar från de 

skolor där informanterna arbetar.Vid analysen av det empiriska materialet har de två 

specialpedagogiska perspektiv som tidigare nämnts spelat en viktig roll, liksom Lundgren och 

Perssons (2003) begrepp proaktiv respektive reaktiv verksamhetskultur. Metodavsnittet inleds 

med en motivering till varför just ovan nämnda metoder valts. Efter detta följer beskrivningar 

av intervjuplanering, urval, genomförande och etiska överväganden. Metodavsnittet avslutas 

med en beskrivning av hur det empiriska materialet analyserats. 

 

Val av metoder 

När denna studies syfte och frågeställningar fastställts valdes kvalitativa intervjuer och 

dokumentanalys ut som två lämpliga metoder för att uppnå studiens syfte. Detta val gjordes 
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eftersom dessa metoder bedömdes ge de bästa förutsättningarna för att öka kunskaperna om 

hur det förhållandevis komplexa arbetet med pedagogiska utredningar går till. Enligt Pål 

Repstad (2007) är kvalitativa metoder nödvändiga när målen för en verksamhet är vaga, 

sammansatta eller växlande, då människor inte är överens om målen eller då avståndet mellan 

officiella mål och de mål som styr aktörernas handlingar är stort. I inledningen till 

föreliggande arbete har framförts att vissa tecken kan skönjas på att det i dagens skola 

existerar en diskrepans mellan styrdokumentens ambitioner att alla elever ska ges det stöd de 

behöver å ena sidan och den praktiska verkligheten i skolan å andra sidan där en del elever 

inte får stöd och andra till och med får fel sorts stöd. För att få fram information om en så 

delikat situation som den diskrepans som beskrivits ovan bedömdes det som viktigt att 

komma nära inpå de informanter som deltar i studien, vilket jag bedömde att kvalitativa 

intervjuer skulle kunna hjälpa till med. 

 

Enligt Jan Trost (2010) kan en kvalitativ intervju med fördel kombineras med andra metoder. 

Repstad (2007) menar att en kombination av olika metoder kan ge en säkrare grund för 

tolkningen i ett forskningsprojekt eftersom detta ger ett bredare dataunderlag. Att kombinera 

metoder på detta sätt kallas metodtriangulering och innebär enkelt uttryckt att samma 

fenomen studeras med hjälp av flera olika metoder. För att i detta projekt ge en säkrare grund 

för tolkningen och för att komplettera och fördjupa den bild av skolors arbete med 

pedagogiska utredningar som ges genom intervjuerna valdes även kvalitativa 

dokumentanalyser av skrivna utredningar som ytterligare en metod i arbetet. Tyngdpunkten i 

studien ligger dock på de kvalitativa intervjuerna. Jag återkommer till själva 

genomförandetlängre fram i uppsatsen.  

 

Planering av intervjuer 

Efter ovan beskrivna metodval följde planering av de kvalitativa intervjuerna genom att frågor 

formulerades utifrån frågeställningarna 1, 2 och 3 i detta arbete (se sid. 3). Frågeställning 4 

undantogs från intervjuerna eftersom svaret på denna skulle sökas genom dokumentanalys av 

skrivna utredningar.Med stöd i Jan Hartmans (1998) resonemang valde jag öppna frågor för 

att få nyanserade svar av intervjudeltagarna. I detta förfarande eftersträvades att främst 

formulera frågor som intresserar sig för informanternas vardagliga arbete med anledning av 

attRepstad (2007) framhåller att det ofta är en god regel att i intervjuer hellre fråga om 

aktörernas konkreta vardag än ställa stora och allmänna frågor. Den metod för intervju som 
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använts i denna studie kan beskrivas som halvstrukturerad, vilket enligt Hartmaninnebär 

attforskaren följer ett fast utfrågningsmönster där frågorna har samma ordalydelse och 

ordningsföljd för alla intervjupersoner, men där forskaren har möjlighet att med hjälp av 

följdfrågor be om förtydliganden och utvecklade resonemang om några av de bestämda 

frågorna eller frågeområdena. En intervjuguide formulerades(se bilaga 2)med främsta syfte att 

fungera som ett stöd så att ingen fråga glömdes bort. Intervjuguiden skrevs utifrån tre olika 

teman. Ett tema handlade om vad skolor fokuserar på i sina utredningar, ett annat om hur 

skolor praktiskt går till väga i detta medan ett tredje handlade om vilka faktorer som av 

informanterna ansågs viktiga i en utredning för att såsmåningom kunna ge eleverna adekvat 

stöd.  

 

Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) och Repstad (2007) kan forskaren inför en 

kvalitativ intervjuundersökning med fördel genomföra en pilotintervju där han eller hon testar 

sina intervjufrågor på en lämplig intervjuperson för att se hur de fungerar och vilka svar de 

ger. Forskaren kan då vid behov anpassa och omformulera frågorna utifrån de svar som 

inkommer under denna första intervju. När intervjuguiden var klar tillfrågades därför en 

rektor i min hemkommun om han kunde tänka sig att ställa upp på en sådan pilotintervju, 

vilket han också gick med på att göra. När kontakt med denna intervjuperson togs följdes 

samma tillvägagångssätt som vid övriga intervjuer i studien och jag kommer snart att 

återkomma till hur detta gick till. Efter pilotintervjun genomfördes några smärre justeringar i 

intervjuguiden och några frågor förtydligades ytterligare.Då pilotundersökningen genomförts 

var nästa steg att anhålla om tillgång till fältet genom att kontakta lämpliga informanter.  

 

Urval och kontakt med fältet 

När det gäller vem eller vilka som ska intervjuas menar Repstad (2007) att huvudkriteriet för 

att komma med i urvalet är att forskaren räknar med att de aktuella personerna sitter inne med 

kunskap och viktig information om studiens frågeställningar. Eftersom denna studie 

intresserar sig för hur skolor arbetar med pedagogiska utredningar har målet naturligtvis varit 

att hitta intervjupersoner som är väl insatta i detta område. Det slutliga valet föll på rektorer, 

specialpedagoger och speciallärare. Rektorer valdes till intervjupersoner eftersom de enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) är de högst ansvariga för de pedagogiska utredningar som görs på 

skolorna och därmed bör ha goda kunskaper i detta ämne. Specialpedagoger och speciallärare 

valdes eftersom det i examensordningarna för båda dessa yrkeskategorier anges att de efter 
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examen självständigt ska kunna arbeta med att göra pedagogiska utredningar. Eftersom en 

strävan i studien varit att bredda bilden av utredningarna så mycket som möjligt valdes tre 

olika yrkeskategorier i stället för bara en enda. Repstad (2007) framhåller i sammanhanget att 

om forskaren i sitt urval förmår hitta intervjupersoner som är så olika varandra som möjligt 

ökar möjligheten att få en bred och generell bild, även om det är viktigt att komma ihåg att en 

kvalitativ intervju aldrig kan ge någon statistisk representativitet.   

 

Enligt Repstad bör forskaren undvika att intervjua i miljöer där han eller hon har bekanta, 

vänner eller egna kollegor eftersom konkurrens, lojalitet och liknande då kan störa 

forskningsprocessen. Av den anledningen kontaktades därför endast intervjupersoner som 

varken är nära kollegor, bekanta eller vänner till mig. Fyra rektorer, fyra specialpedagoger 

och fyra speciallärare kontaktades per telefon eller genom muntlig kontakt med en förfrågan 

om de kunde tänka sig att delta i studien. Min strävan var att intervjua mellan sex och tio 

informanter eftersom detta på förhand bedömdes som tillräckligt för att uppnå studiens syfte. 

Anledningen till att tolv personer kontaktades och inte bara tio var att jag räknade med att 

några skulle tacka nej till att delta i studien. När det gäller hur många som ska intervjuas är 

det enligt Repstad svårt att ange någon egentlig idealsiffra för detta. Han framhåller dock att 

det gäller att hålla en viss balans i detta eftersom ett alltför stort antal intervjuer medför en 

ökad risk för att analysen blir alltför ytlig och ett alltför litet antal medför ökad risk för att 

underlaget blir för litet. Enligt Repstad kan uttrycket ”mättnad” vara till hjälp i detta 

sammanhang. Det här betyder enkelt uttryckt att man som forskare ska överväga att sluta 

intervjua när man känner att man inte längre får reda på något nytt i intervjuerna utan att det 

bara blir mer av samma. Trost (2010) framhåller att forskaren rent allmänt bör begränsa sig 

till ett begränsat antal intervjuer på mellan fyra och åtta stycken eftersom alltför många 

intervjuer kan leda till att materialet blir övermäktigt. Under telefonsamtalet eller den 

muntliga kontakten med de tilltänkta informanterna presenterade jag mig själv och 

informerade kortfattat om syftet med studien och gav muntliga försäkringar om anonymitet 

och tystnadsplikt samt berättade om varför jag vänt mig just till dem. 

 

Tre rektorer, fyra specialpedagoger och en speciallärare gav sitt medgivande till att delta i 

studien, vilket innebar ett sammanlagt antal av åtta informanter. Att fördelningen mellan olika 

yrkeskategorier här kan te sig något skev beror på att endast en av de fyra speciallärare som 

inbjöds att delta i studien tackade ja till detta medan samtliga specialpedagoger och alla 

rektorer utom en var positiva till deltagande. Till dessa skickades ett informationsbrev via e-
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post där anonymitet på nytt garanterades och där tillvägagångssätt beskrevs mera ingående.I 

detta informationsbrev informerades bland annat om att intervjun skulle ta mellan 30-50 

minuter, att den skulle handla om tre övergripande teman inom ämnet pedagogiska 

utredningar och att den skulle spelas in för att senare transkriberas till text för analys. 

Slutligen informerade jag om att delar av materialet kunde komma att användas i 

rapporteringen av studien och att inspelningen skulle förvaras på ett säkert sätt och raderas så 

snart detta tilläts. Hela detta informationsbrev finns som bilaga längst bak i denna uppsats. (Se 

bilaga 1) Enligt Trost (2010) är det innan intervjun viktigt att intervjupersonen vet vad denna 

ska handla om. Han betonar dock att det däremot sällan är en bra idé att skicka alla de frågor 

man har i förhand eftersom detta kan styra intervjupersonens svar. Med stöd i ovanstående 

resonemang nöjde jag mig med att innan intervjuerna informera om de tre övergripande teman 

som skulle vara i fokus för intervjun. Intervjupersonerna arbetar i två relativt små svenska 

kommuner, tre i den ena och fem i den andra, och har varierande yrkeserfarenhet. Den av 

intervjupersonerna som arbetat kortast tid är en av specialpedagogerna som just nu gör sitt 

första år i yrket. Den som arbetat längst är en av rektorerna med drygt 15 år i yrket. Övriga 

fördelar sig relativt jämnt inom detta intervall. För studiens del ser jag det som en fördel att 

intervjupersonerna är relativt olika eftersom detta ökar förutsättningarna att ge en bred och 

nyanserad bild av skolans arbete med pedagogiska utredningar. Nämnas ska dock att det 

specifika fenomen som här studeras inte funnits speciellt länge inom skolan varför betydelsen 

av intervjupersonernas olikheter i denna undersökning ändå inte ska överdrivas.        

 

Praktiskt genomförande 

Samtliga intervjuer, inklusive pilotstudien, genomfördes under mars månad 2013. Alla 

intervjuer utom en genomfördes i intervjupersonernas arbetsrum där vi kunde sitta ostört. En 

av intervjuerna genomfördes i mitt eget arbetsrum på den skola där jag förnärvarande arbetar 

då detta av praktiska skäl var enklast att genomföra och dessutom skedde på 

intervjupersonens eget initiativ. När det gäller platsen för intervjun bör forskaren, enligt både 

Repstad (2007), Kvale och Brinkmann (2009) och Trost (2010), välja en så ostörd plats som 

möjligt. Enligt Repstad kan det med fördel vara en neutral plats eller en plats där 

intervjupersonen känner sig hemma. Med stöd i Kvale och Brinkmann redogjorde jag kort för 

studiens syfte, berättade om användningen av inspelningsutrustning och kontrollerade om 

intervjupersonen hade några frågor innan intervjun började. 
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Varje intervju spelades in med hjälp av mobiltelefon eftersom en inspelning enligt Repstad 

(2007) har flera fördelar. Bland annat kan intervjuaren vid inspelning fullt ut koncentrera sig 

på det som sägs och behöver inte ägna tid och kraft åt att skriva. Att spela in intervjun ökar 

också forskarens förutsättningar att ställa följdfrågor och att i efterhand skriva ut intervjun så 

att allt kommer med. Detta underlättar dessutom analysprocessen avsevärt. Enligt både Trost 

(2010) och Repstadär det viktigt att forskaren strävar efter att göra hela inspelningsprocessen 

så okonstlad som möjligt genom att till exempel se till så att inspelningsutrustningen inte tar 

så stor plats, att batteriet är väl laddat och att det finns tillräckligt med plats för inspelningen 

så att han eller hon slipper ägna sig åt inspelningsutrustningen under intervjun. Mot denna 

bakgrund använde jag mobiltelefon eftersom denmöjliggjorde att hela intervjun kunde spelas 

in i ett svep utan att band behövde bytas vilket innebar minimal påverkan på själva 

intervjusituationen, vilket också eftersträvades. 

 

Innan inspelningen av själva intervjun startade informerades varje intervjuperson återigen om 

studiens syfte och tillvägagångssättet i intervjun och några allmänna frågor ställdes för att 

skapa en lugn och trygg atmosfär. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att 

forskningsintervjuer inte är några vardagliga samtal mellan jämbördiga parter. De framhåller 

vidare att det existerar en stark maktassymmetri i alla forskningsintervjuer. Denna 

maktassymmetri beror enligt Kvale och Brinkmann bland annat på att det är intervjuaren som 

har vetenskaplig kompetens, inleder samtalet, bestämmer ämnet och avgör vilka frågor som 

ska följas upp. För att minimera effekterna av denna maktassymmetri strävade jag under varje 

samtal efter att använda ett intresserat kroppsspråk, ställa följdfrågor samt be intervjupersonen 

utveckla sina resonemang där så var möjligt. Detta gjordes av två olika anledningar. För det 

första ville jag som intervjuare visa ett genuint intresse för de svar som intervjupersonerna 

lämnade. För det andra ville jag ingjuta en känsla av att deras erfarenheter och kunskaper om 

ämnet var intressanta och av nytta för min studie och att inga svar kunde ses som antingen rätt 

eller fel. I början av varje intervju ställdes några frågor av allmän karaktär som bidrog till att 

skapa en trygg atmosfär i samtalet. 

 

Utskrift av intervjuer 

Intervjuerna skrevs ut till text så snart detta var möjligt efter genomförandet. Tanken med 

detta var att få ner det inspelade samtalet i skrift innan alltför många andra faktorer kommit 

emellan och grumlat mitt minne från intervjun. Enligt Repstad (2007) är huvudregeln vid 
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intervjuutskrifter att allt som sägs i inspelningen ska tas med ordagrant. Repstad framhåller 

dock att forskaren under utskriften med försiktighet kan göra vissa redigeringar om denna inte 

förvränger innehållet i intervjun eller gör redovisningen av den bristfällig. Repstadmenar 

vidare att idealet att skriva ut intervjuerna ordagrant bör vägas mot de resurser forskaren har 

till sitt förfogande. Han framhåller att forskaren med fördel kan spara en del av tiden och 

kraften till analysen och rapportskrivningen i stället. Eftersom analysen i denna studie främst 

fokuserar innehållet och inte språket i intervjuerna har vissa kommunikativa faktorer såsom 

tonfall, gester och kroppsspråk inte angivits i utskrifterna. Vid utskriften av intervjuerna togs 

alla namn bort. De frågor av allmän karaktär som inledde varje intervju skrevs heller inte ut 

eftersom detta skulle kunna äventyra intervjupersonernas anonymitet. Intervjuerna skrevs ut i 

princip ordagrant, men vissa ord som är typiska för talspråk ersattes med skriftspråk. Samma 

sak gäller vid dialektala ord och uttryck. Detta gjordes dels för att undvika identifiering, dels 

för att underlätta läsningen av texten.  

 

Etiska aspekter 

När ett forskningsprojekt ska genomföras finns det enligt Kvale och Brinkmann (2009), 

Repstad (2007), Patel och Davidson (2011), Trost (2010) och Hartman (1998) några 

grundläggande etiska aspekter som alltid bör beaktas. Vetenskapsrådet (2011) har också gett 

ut en särskild skrift om god forskningssed som forskare kan använda för att säkerställa att 

projektet fortgår på ett etiskt korrekt sätt.De texter som behandlar etiska frågor i forskning 

talar grovt sett om fyra olika aspekter eller kriterier som bör vara uppfyllda i detta avseende. I 

det följande redogörs för hur kravet på informerat samtycke och konfidentialitethanterats i 

denna studie. Vidare beskrivs vilken överväganden som gjorts när det gäller tänkbara 

konsekvenser av studien samt forskarens roll.  

 

Informerat samtycke innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) och Trost (2010) att den eller de 

personer som ingår i studien, i detta fall intervjupersonerna, ska informeras om syftet med 

studien och vara helt överens med forskaren om hur intervjuerna ska användas. Trost (2010) 

framhåller vidare att informerat samtycke dessutom innebär att intervjupersonerna ska ge sitt 

medgivande till att delta i undersökningen och vet att deltar på frivillig basis med rätt att 

närsomhelst avsluta sin medverkan i projektet. Samtliga intervjupersoner i denna studie 

informerades först via telefonsamtal eller genom muntlig kontakt om studiens syfte och 

tillvägagångssätt och om att deras deltagande i undersökningen var helt frivilligt. 
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Informanterna informerades vidare om att delar av materialet kunde komma att användas i 

redovisningen av resultatet i studien, men att det inte skulle användas i några andra syften än 

detta. Efter detta kunde informanterna välja att svara ja eller nej till deltagande i 

undersökningen och de som valde att svara ja fick då ytterligare skriftlig information skickat 

till sig via e-post. Med tanke på ovanstående åtgärder torde därmed kravet på informerat 

samtycke vara tillgodosett i denna studie. 

 

Kravet på konfidentialitethandlar enligt Kvale och Brinkmann (2009) om att den som läser 

den slutliga rapporten inte ska kunna lista ut vem eller vilka det är som intervjuats i studien. 

För att möta kravet på konfidentialitet i denna studie har alla namn på personer och skolor 

tagits bort och endast benämningar av typen ”Rektor 1”och  ”Specialpedagog 1” har använts i 

presentationen av resultatet. I transkriberingen av intervjuerna har namn på personer, skolor 

och platser tagits bort för att minimera riskerna för identifiering och för att tillförsäkra 

deltagarna den anonymitet som för övrigt garanterades dem i det informationsbrev som 

skickades via e-post till alla som svarade ja till att delta i undersökningen. Eftersom 

intervjupersonerna arbetar i två relativt små kommuner där personer lätt känns igen har 

närmare presentationer av skolorna och intervjupersonerna medvetet uteslutits i studien. 

 

Konsekvensen av undersökningen är en tredje etisk aspekt som ska beaktas i ett 

forskningsprojekt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska kvalitativ forskning i sin bästa 

form producera ny kunskap som människor kan ha nytta och glädje av. Det etiskt viktiga i 

detta sammanhang är dock att denna nya kunskap inte får tas fram i en process där de som 

deltar i undersökningen far illa på ett eller annat sätt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

varje forskare här har ett ansvar att innan undersökningen publiceras reflektera över vilka 

konsekvenser studiens resultat kan få för andra människor. I denna studie är syftet att 

undersöka skolors arbete med pedagogiska utredningar med avsikten att fördjupa förståelsen 

för hur detta arbeta kan gå till i praktiken. När det gäller risken för att intervjupersonerna på 

ett eller annat sätt ska skadas av denna studie bedömer jag ändå denna som relativt låg. 

Förhoppningsvis kan de kunskaper om utredningar som framkommer genom denna studie 

vara till hjälp i det arbete som just nu håller på att ta sin form runt om på skolor i Sverige och 

att denna positiva konsekvens i sådana fall väger över de negativa konsekvenser som enskilda 

individer kan uppleva av denna studie. 

 

Forskarens roll är det fjärde och sista begrepp som här ska behandlas. Enligt Kvale och 
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Brinkmann (2009) är forskarens integritet helt avgörande för kvaliteten på den vetenskapliga 

kunskapen och hållbarheten i de beslut av etisk natur som tas under arbetet. En hög 

vetenskaplig kvalitet innebär i detta avseende att resultaten ska vara så korrekta och 

representativa som möjligt för det område som fokuseras. Vidare framhåller Kvale och 

Brinkmann att studien ska vara genomskinlig, vilket innebär att läsaren av rapporten lätt ska 

kunna se hur forskaren burit sig åt för att komma fram till sina resultat. När det gäller 

forskarens roll tar Kvale och Brinkmann upp spänningen mellan professionell distans och 

personlig vänskap och framhåller att denna inte alltid är så lätt att hantera för forskaren. 

Under samtliga intervjuer har jag haft detta i bakhuvudet och försökt visa professionell distans 

genom att varsamt leda tillbaka samtalet mot temat igen om det på något sätt utvecklats 

utanför ramarna för studiens syfte. Samtidigt har en strävan hela tiden varit att visa just värme 

och intresse för intervjupersonens svar, vilket jag också nämnt tidigare i detta kapitel. Genom 

att i denna framställning så tydligt och utförligt som möjligt redogöra för tillvägagångssättet i 

undersökningen har min strävan varit att försöka leva upp till det krav på genomskinlighet 

som stipuleras ovan. 

 

Analys av intervjuer 

Analysen av intervjuerna har genomförts i tre olika steg. Metoden för analys bygger till vissa 

delar på en modell presenterad av Kvale och Brinkmann (2009). I det första steget skrevs alla 

intervjuer ut enligt det tillvägagångssätt som beskrivits ovan. Redan i detta steg påbörjades i 

praktiken arbetet med att ur materialet konstruera kategorier ur intervjupersonernas svar som 

på olika sätt var relevanta för arbetets syfte och frågeställningar. I det andra steget läste jag 

igenom utskrifterna av varje intervju i sin helhet för att ytterligare urskilja mönster, likheter 

och skillnader i intervjupersonernas svar. I detta andra steg genomfördes en variant av 

kodning (Kvale och Brinkmann 2009) där segment i texten som bedömdes vara särskilt 

intressanta för arbetets frågeställning ströks under och försågs med nyckelord som jag senare 

skulle kunna använda.  Några exempel på sådana nyckelord kunde vara ”observerar 

klasrumssituationen”, ”genomför tester”, ”tittar bakåt”, ”åtgärdsfokusering”, 

”individfokusering”, ”bristande stöd i utredningsarbetet” och ”bristande delaktighet för 

eleven”. För att förenkla detta arbete förkortades dessa nyckelord med OK, GT, TB, ÅF, IF, 

BS och BD enligt en nyckel som jag själv formulerat.      

I det tredje steget delades varje intervjuutskrift upp i tre delar efter de teman som varje 

intervju kretsat kring. Därefter läste jag igenom första delen av samtliga intervjuutskrifter och 
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skrev en kort sammanfattning av varje i ett särskilt dokument för att därigenom minska ner 

mitt stora material till mera kärnfulla meningar. Jag hade här stor nytta av den kodning som 

jag gjort i ett tidigare skede. Detta förfarande upprepades sedan i relation till mina övriga 

grundfrågor. Syftet med detta var att ytterligare underlätta arbetet med att konstruera 

kategorier i intervjumaterialet. Enligt Trost (2010) innebär en sammanfattning av det här 

slaget att man som forskare går miste om en del av sitt material och att man bör vara 

medveten om detta. Samtidigt behöver det här inte bara vara av ondo eftersom forskaren på 

detta sätt skalar bort sådant som är ovidkommande för studiens frågeställningar och därmed 

får lättare att fokusera på det som är viktigt i materialet. När jag läst igenom och sammanfattat 

samtliga intervjuutskrifter på ovanstående sätt påbörjades arbetet med att ur detta avkortade 

material konstruera mönster och kategorier ur intervjupersonernas svar som på olika sätt 

kunde belysa skolors arbete med pedagogiska utredningar. När jag i analysarbetet behövde 

återvända till något i utskrifterna eller använda mig av ett citat från dessa för att styrka mitt 

resultat var den kodning som tidigare gjorts återigen till mycket god hjälp. I analysarbetet 

användes begreppen proaktiv respektive reaktiv verksamhetskultur (Lundgren & Persson 

2003) framförallt när det gällde att analysera hur skolans aktörer samarbetar med varandra 

med de pedagogiska utredningarna.  

 

Analys av pedagogiska utredningar 

Tyngdpunkten i detta arbete ligger på de kvalitativa intervjuer som beskrivits ovan och den 

övervägande delen av de resultat som presenteras i studien har kommit ur analysen av dessa. I 

detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet i den andra och kompletterande metod som 

använts, närmare bestämt dokumentanalys av några pedagogiska utredningar från de skolor 

där intervjupersonerna arbetar.   

 

Enligt Sharan B Merriam (1994) kan dokument utgöra en god källa för kvalitativa studier av 

olika slag eftersom dessa kan hjälpa forskaren med att bl.a. upptäcka innebörder och utveckla 

förståelse för det problem han eller hon undersöker. Merriam framhåller vidare att detta arbete 

ofta handlar om att hitta nyckelbegrepp i texterna som man sedan kan skapa kategorier 

utifrån. Även Runa Patel och Bo Davidson (2011) framhåller dokument som användbara för 

att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden och skeenden.  
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Inför varje intervju tillfrågades intervjupersonerna om de till intervjun kunde ta med sig 

avidentifierade exemplar av redan skrivna utredningar som jag kunde få ta del av. I samband 

med detta informerade jag om att en av mina frågeställningar handlade just om hur elever 

beskrivs i dessa utredningar. Samtliga skolor gav sitt medgivande till detta, men alla hade inte 

tagit med sig sådana vid tidpunkten för intervjun varför det slutliga antalet utredningar som 

analyserades stannade vid tio stycken. Eftersom intresset för dessa utredningar handlade om 

hur eleverna och deras behov beskrivs kom analysen av dessa att bli relativt begränsad och 

flera aspekter t ex beskrivningar av elevens lärmiljö, resultat på olika tester och liknande 

lämnades därför därhän.  

 

Två specialpedagogiska perspektiv, det kompensatoriska och det relationella, har spelat en 

viktig roll vid analysen av de pedagogiska utredningarna. I avsnittet om tidigare forskning 

framhölls att flera studier (Skolverket 2001, 2003, 2008a, Isaksson 2009, Wahlund 2002, 

Andréasson 2007) visat att ett kompensatoriskt perspektiv (Nilholm 2007a) ofta dominerar i 

skolans värld. Mot bakgrund av denna forskning fann jag det ytterst intressant att undersöka 

hur eleverna beskrivs i de utredningar som idag ska föregå åtgärdsprogram. Något som 

särskilt intresserade mig i denna analys var om de identifierade svårigheterna sågs som 

orsakade av brister hos eleven eller om de sågs som orsakade av omkringliggande faktorer 

eller som en kombination av dessa. I analysen av dessa texter söktes därför ett mönster i hur 

eleverna och de svårigheter de var i beskrevs. En utgångspunkt i analysen var att söka efter 

ord som på ett eller annat sätt kunde knytas till dessa olika perspektiv. När sådana hittades 

ströks de under med olika färger beroende på vilket perspektiv de kunde föras till. Om en elev 

beskrivs med ord som ”bråkig”, ”stökig” eller ”okoncentrerad” så kan detta, enligt 

ovanstående utgångspunkt, tyda på att problemen ses som inneboende hos eleven. Sådana 

skrivningar ströks under med en röd penna. Om det i utredningarna däremot står att ”eleven 

hamnar i svårigheter när hon ska klä på sig inför rast tillsammans med andra” eller ” eleven 

får svårt när han ska arbeta koncentrerat under en längre period i klassrummet” kan detta tyda 

på att skolan även är öppen för möjligheten att faktorer i elevens omgivning kan orsaka 

problemen och att ett relationellt perspektiv föreligger. Sådana skrivningar ströks under med 

en blå penna.    
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7. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten i denna studie under tio olika rubriker. Varje rubrik 

motsvarar mönster eller kategorier som identifierats genom de analyser av intervjuer och 

skrivna utredningar som beskrivits ovan. För att tydliggöra och styrka resultaten används i 

den löpande texten ibland utdrag från de olika intervjuerna. Varje sådant utdrag eller citat 

efterföljs av en parentes där det framgår vem som har sagt detta. På de ställen i ett citat där 

delar av det som sagts tagits bort markeras detta med symbolen (…). För att hålla en röd tråd 

genom hela uppsatsen har jag valt att på en del ställen i detta avsnitt jämföra resultaten med 

tidigare presenterad forskning. I vissa fall har jag även funnit det lämpligt att i direkt 

anslutning till att resultaten presenteras reflektera över hur dessa resultat kan förstås. Ett 

vidare resonemang kring resultaten förs i avsnittet Diskussion längre fram i uppsatsen. 

 

Tre övergripande fokus  

I den inledande delen av varje intervju fick informanterna berätta om vad skolan intresserar 

sig för och studerar närmare när en utredning genomförs. Intervjupersonernas berättelser om 

det här kan grovt sett delas upp i tre olika kategorier. Dessa olika kategorier förekommer inte 

renodlat i den meningen att en intervjuperson håller sig helt och hållet inom en enda kategori. 

I stället är det så att dessa tre kategorier blandas i informanternas svar med en övervikt åt 

antingen det ena eller andra hållet. Den första kategorin, som jag här valt att benämna dåtid, 

handlar om att i utredningarna söka reda på och analysera sådant som ligger i det förflutna till 

exempel gamla tester, språkkartläggningar, betyg, dokument från överlämnandekonferenser 

och liknande. I praktiken innebär detta att skolan sätter sig ner och studerar sådant material 

för att ur detta försöka reda ut var svårigheterna finns, i vilka situationer eleven hamnar i 

svårigheter och vad det är som eleven har särskilt svårt att klara. 

 

Ett andra fokus, som jag här kallar nutid, handlar om att här och nu se på olika aspekter av 

elevens skolgång. Här kan det handla om att skolans personal tittar på klassrumssituationen 

eller observerar eleven under raster för att se var problemen uppstår. I detta fokus kan man 

även genomföra nya tester, till exempel inom läsning och skrivning, för att få en tydligare bild 

av hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling. Citatet nedan utgör ett exempel på ett 

sådant fokus. 
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Är det inlärningssvårigheter, tycker vi att någon har svårt att läsa, då kopplar vi in 

specialpedagogen somverkligen utreder: Vad i läsningen är det som är svårt?  (Rektor 1) 

 

Rektorn framhåller här att specialpedagogen har en viktig roll i arbetet med att ta reda på vad 

det är i en elevs läsning som är problematiskt, vilket får specialpedagogen att framställas 

närmast som en sorts expert som ”verkligen utreder”, vilket underförstått skulle kunna 

innebära att specialpedagogen gör något som de övriga lärarna inte klarar av. Jag kommer att 

återkomma till specialpedagogen som expert längre fram i detta kapitel. 

 

Ett tredje fokus, som jag här kallar framtid, handlar om att genast titta framåt och fundera 

över vad som i framtiden kan förändras för att elevens identifierade svårigheter ska minska. I 

förlängningen syftar ju alla dessa utredningar till att skolan ska ta reda på vad som i framtiden 

behövs för att svårigheterna som identifierats ska kunna minskas, och därför kan man kanske 

säga att alla resonemang om utredningar skulle kunna föras till denna kategori och att den i så 

fall vore onödig att ta med. I detta sammanhang handlar det dock om en typ av svar där 

intervjupersonerna särskilt snabbt i samtalet om utredningar för på tal vad skolan kan göra för 

att komma tillrätta med problemen. En av specialpedagogerna för ett resonemang som klart 

kan föras till denna kategori eftersom intervjupersonen här direkt kommer in på de faktiska 

åtgärder som ska sättas in. 

Har vi en elev i årkurs 1 till exempel där läraren inte tycker att eleven lärt sig bokstäverna så bra 

som man kan förväntas. (…) Och då så valde vi att göra en variant (…) så tog klassläraren och 

gjorde många, av alla varianter av de bokstäver som eleven var helt säker på så gjorde hon ord 

med alla varianter som gick med de bokstäver eleven var helt säker på och sen fick eleven läsa 

dem varje dag för att få upp flytet lite mer.(Specialpedagog3) 

Bland informanterna i denna studie överväger resonemang som kan föras till det fokus som 

här benämnts nutid, vilket alltså innebär att de flesta talar om att skolan intresserar sig för den 

situation som gäller här och nu. Ett intressant resultat av studien är dock att flera 

intervjupersoner är tydligt åtgärdsfokuserade och närmast ser utredningarna som något som 

måste ”klaras av” för att åtgärder ska kunna sättas in, vilket citaten nedan visar: 

 

Och jag har ju sett sådana utredningar också, men alltså rent praktiskt är det svårt att få till. För, 

man vill ju att utredningen ska utmynna i åtgärdsprogrammet, för det är ju därför man skriver den 

egentligen. (Specialpedagog 1)   
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Ja, men att det också ens blir av för att det, nu tror jag inte att det är så noga med det överallt på 

alla skolor och att man är så noga med uppföljning och allt det där. Och som jag säger, vi är inte 

alls så duktiga på det här med kartläggningar och utredningar.(Specialpedagog 3) 

 

Enligt citaten ovan kan den åtgärdsfokusering som framkommer i några av 

intervjupersonernas svar förstås dels som en effekt av att skolan anser sig vara dålig på att 

göra utredningar, dels som en effekt av att skolan är ivrig att snabbt komma till skott med att 

sätta in stödåtgärder för de elever som är i svårigheter. Ovanstående resultat är enligt min 

mening särskilt intressant med tanke på att tidigare forskning (Myndigheten för 

skolutveckling 2005) visat att en del elever i den svenska skolan faktiskt får fel sorts stöd. Jag 

återkommer till vilka konsekvenserna av detta kan bli i diskussionsdelen längre fram i 

uppsatsen.   

Olika verktyg beroende på svårigheter  

När det gäller utredningar för elever som är i inlärningssvårigheter av olika slag, till exempel 

läs- och skrivsvårigheter, visar denna studie att analyser av gamla tester eller nya och 

kompletterande tester dominerar i intervjupersonernas berättelser om vad det är som fokuseras 

när en utredning ska göras. Genom att göra olika tester med eleverna söker skolorna ta reda på 

styrkor och svagheter för att sedan sätta in lämpliga stödåtgärder för att komma tillrätta med 

svårigheterna. Två av rektorerna i studien sticker i detta sammanhang ut från de övriga 

intervjupersonerna då de uttryckligen framhåller att skolan i en utredning om läs- och 

skrivsvårigheter även går in och tittar på själva lärmiljön där eleven finns.  

 

Men det vi testar det är ju naturligtvis elevens (…) att du har en läsförståelse, läshastighet att du 

kan ljuda, du kan identifiera bokstäver och det där fonologiska du har alla de här bitarna. Och 

ibland då kan vi ta in och fördjupa kollen så vi använder Logos eller tar hjälp av ITPA eller, alltså 

det ser olika ut. Men du har alltifrån vardagliga undervisningen, att man tittar på den. (Rektor 3) 

Endast två personer i denna studie påtalar direkt att själva klassrumssituationen är något som 

fokuseras i en utredning när en elev är i läs- och skrivsvårigheter. Utifrån detta kan 

naturligtvis inga slutsatser dras om att övriga intervjupersoner aldrig gör detta, men vad som 

ändå står helt klart är att övriga åtminstone inte anger detta som svar på frågan om vad som då 

fokuseras. I stället talar övriga intervjupersoner i mera allmänna ordalag om att en utredning 

om läs- och skrivsvårigheter ofta strävar efter att hitta situationer där det fungerar och 

situationer där det inte fungerar.  
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När det gäller beteendesvårigheter framhåller samtliga intervjupersoner i studien att en 

utredning handlar om att genom observationer studera eleven i sin omgivning. En av 

specialpedagogerna svarar så här på frågan om vad det är som fokuseras i en utredning om 

beteendesvårigheter: 

Då är det ju observationer som ligger bakom. Då kan man gå in och göra observationer på den här 

eleven, titta på miljön. Är det eleven som har svårigheter eller ligger problemen i att läraren har 

svårigheter att hantera eleven? Har lärarna tillräcklig tydlighet? Ger de raka instruktioner? Hur 

sitter eleven i klassrummet?Hur interagerar eleven med andra? Hur interagerar läraren med 

eleven? (Specialpedagog 3)  

Här handlar det alltså inte alls om att göra några tester utan om att studera eleven i miljön och 

undersöka vad det är i denna som är av betydelse för elevens beteende. Några 

specialpedagoger framhåller att det finns en tydlig skillnad mellan en utredning om 

lärandesvårigheter och en om beteendesvårigheter. Citatet nedan är utdrag från en 

specialpedagogs svar på frågan om vad som på dennes skola skiljer sig mellan en utredning 

om lärandesvårigheter respektive beteendesvårigheter.  

 

Ja, det är ju en markant skillnad. Då får man ju liksom titta lite grann på kringvärlden kring 

eleven,va. Att du går ju till kamratrelationer, till vuxenkontakterna, till hur du fungerar i alla 

samspel, va. (Specialpedagog 1) 

Citatet ovan tyder på att några skolor i studien vid beteendesvårigheter gör en bredare analys 

av elevens svårigheter än vad som är fallet när eleven är i lärandesvårigheter av olika slag. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att i just denna studie syftar utredningar om 

lärandesvårigheter främst till att ringa in problemområden med hjälp av gamla och nya tester 

medan utredningar om beteendesvårigheter syftar till att ta reda på hur eleven fungerar i sin 

lärandemiljö och i relationerna i denna. Detta resultat ligger för övrigt helt i linje med vad 

tidigare forskning (Skolverket 2003, Andreasson 2007) visat. Dessa studier visar nämligen att 

det är ganska ovanligt att själva undervisningen studeras i samband med att åtgärdsprogram 

upprättas och att lärandesvårigheter oftast identifieras med någon form av test, medan det ofta 

är läraren själv som gör en bedömning av elevens svårigheter när det handlar om 

beteendesvårigheter av olika slag.  
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Grupp- och skolnivå lyser med sin frånvaro 

Ett viktigt resultat av denna studie är att flera intervjupersoner uttrycker att det ofta finns 

brister i de utredningar som skrivs på deras skolor genom att aspekter på grupp- och skolnivå 

ofta saknas. Vidare uttrycker flera informanter i studien att det inte är ovanligt att de 

pedagoger som skriver utredningarna ”får bakläxa” på grund av detta och behöver sätta sig 

ner tillsammans med specialpedagog eller speciallärare för att komma tillrätta med problemet. 

Detta är anmärkningsvärt eftersom styrdokumenten tydligt föreskriver att det är viktigt att 

skolan i sin beskrivning av elevens svårigheter tar hänsyn till omständigheteter på skol-, 

grupp- och individnivå och att skolan i sökandet efter orsakerna till elevens svårigheter lägger 

tyngdpunkten på de pedagogiska förutsättningarna runt eleven. (Skolverket 2008b).  När en 

av specialpedagogerna tillfrågas om hur de på skolan gör för att se till att utredningarna 

omfattar samtliga ovanstående nivåer lämnas detta svar: 

Man ska inte inbilla sig att lärarna alla gånger vet vad skol- och gruppnivå betyder, så det har jag 

haft kurs i på båda skolorna. (Specialpedagog 2) 

Specialpedagogen betonar här att man inte utan vidare kan utgå ifrån att alla lärare vet vad 

skol-, grupp- och individnivå innebär, vilket skulle kunna tyda på att en reaktiv 

verksamhetskultur (Lundgren & Persson 2003) dominerar på skolan genom att personalen 

arbetar åtskilt från varandra med bristande insyn i vad de andra gör. I intervjun framkommer 

dock att specialpedagogen utbildat personalen i vad de olika nivåerna kan innebära för att 

komma tillrätta med detta problem, vilket kan ses som en strävan mot att få till en mer 

proaktiv verksamhetskultur (Lundgren & Persson 2003)där samtliga pedagoger arbetar mot 

ett gemensamt mål och försöker förebygga problemen. Medan specialpedagogen ovan anger 

bristande kunskap hos lärare som en tänkbar anledning till svårigheterna att även få med 

grupp- och skolnivå i utredningarna framhåller ett par av intervjupersonerna att detta troligen 

beror på brister i lärarnas förhållningssätt. 

Jo för att de äldre (lärarna min anm.), de tänker alltid individfokus, baskemig alltså. (…) Medan 

yngre lärare de kan jobba ihop i årskurslaget och tänka: ”Vi kan möblera om, vi kan göra så här” 

och, ja. De tänker direkt, tycker jag, på gruppnivå. (Specialpedagog 4) 

Specialpedagogen tycks här mena att äldre lärare generellt sett har olika sätt att se på de 

svårigheter de möter i sitt arbete och att detta kan vara en av anledningarna till att en del av 

dem helt enkelt missar aspekter på grupp- och skolnivå eftersom de är helt upptagna av att det 

är eleven det är fel på. Specialläraren i studien berättar att hon ibland får sätta sig ner och 
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diskutera med pedagogerna på skolan för att även aspekter på grupp- och skolnivå ska komma 

med i utredningen. Även här framtonar vissa tecken på en reaktiv verksamhetskultur 

(Lundgren & Persson 2003) genom att specialläraren måste ”rycka ut” och fixa till det som 

blivit fel. På frågan om varför det blivit på det här sättet svarar hon att detta troligen beror på 

att lärarna inte haft tillräckligt stöd i detta utan känt att det hänger på dem själva i så stor grad 

att de inte kan se det. Detta bekräftar för övrigt resultatet från Pettersson och Rennmarks 

(2012) studie som visat att pedagoger ofta saknar riktlinjer för hur en pedagogisk utredning 

ska genomföras. Wallman (2011) har tidigare visat att skolor ofta arbetar efter någon sorts 

mall när de gör sina utredningar. Så är fallet även i min studie där samtliga intervjupersoner 

berättar att det finns en mall för det här arbetet som de följer. En intressant detalj i 

sammanhanget är dock att fyra intervjupersoner i min studie framhåller att de i nuläget håller 

på att utarbeta eller redan har utarbetat en egen ny stödmall för skolans arbete med 

pedagogiska utredningar, trots att en kommungemensam sådan redan finns.  

Ja, vi håller på att jobba fram en modell där man faktiskt har ett krysschema där man kan titta på: 

Har man gjort allt man kan i klassrummet? (Speciallärare) 

 

…kommunen har haft en gemensam pedagogisk utredning som personalen här på skolan tycker är 

alldeles för slätstruken, för den talar bara om vad eleven ska göra och så vad. Den talar inte om att 

vi, att skolan har ett jättestort ansvar. Så vi har tagit fram en egen pedagogisk utredning som är 

mycket, mycket mer tydlig än den kommungemensamma. (Rektor 2) 

Ovanstående ger vissa tecken på att det stöd som idag finns för lärare som ska göra en 

pedagogisk utredning inte riktigt räcker till eftersom det inte tillräckligt vägleder lärarna i att 

utföra arbetet enligt styrdokumentens intentioner. Specialpedagoger, speciallärare och 

rektorer har dock uppmärksammat detta, vilket har fått till konsekvens att skolan så att säga 

tagit saken i egna händer och utformat egna mallar, trots att det redan finns en mall i 

kommunen. I diskussionen återkommer jag till vilka konsekvenserna av detta kan bli. 

Det problem som beskrivits ovan med att få med samtliga nivåer i de pedagogiska 

utredningarna är dock inte genomgående för denna studie. Två av intervjupersonerna skiljer 

sig tydligt från de övriga då att framhåller att de känner sig nöjda med sina utredningar och 

det sätt som dessa omfattar aspekter på individ-, grupp- och skolnivå. Dessa två informanter 

arbetar på samma skola, i en annan kommun än de flesta andra intervjupersonerna, och enligt 

dem beror deras framgång på ett väl fungerande samarbete i arbetslaget och på att personalen 

på skolan törs lyfta svåra frågor med varandra. 
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…vi har alltid haft en sådan här tät diskussion och inte bara med specialpedagogen utan vi har det i 

hela skolan här (…)vi processar allting tillsammans. (Rektor 3) 

 

…vi har ju en sån syn, totalt i arbetslaget att vi delger varandra saker som händer och det är ju 

enkom inte bara  vid vissa tillfällen utan det är alltid och det har att göra med hur man arbetar 

arbetslagsmässigt, hur pass trygg man är med varandra och hur länge man har jobbat och sådär. 

(Specialpedagog 1) 

Här framträder tydliga tecken på en proaktiv verksamhetskultur (Lundgren & Persson 2003) 

där personalen genom öppen kommunikation arbetar mot gemensamma mål med en tydlig 

strävan att förebygga problemen innan de hinner uppkomma. Sammanfattningsvis framhåller 

dock de flesta intervjupersoner att det i pedagogiska utredningar ofta kan vara svårt för 

lärarna att få med aspekter på grupp- och skolnivå.  Intervjupersonerna i studien framför olika 

anledningar till detta problem. Några av dem framhåller lärares förhållningssätt som en 

tänkbar orsak. Andra pekar på lärares bristande kompetens medan en tredje grupp menar att 

kommunens stödmall för detta arbete inte ger lärarna tillräckligt stöd och att man därför håller 

på att utarbeta en egen mall för pedagogiska utredningar. På den skola där detta beskrivs som 

väl fungerande tycks en proaktiv verksamhetskultur med öppen kommunikation, samarbete, 

och ett gott klimat vara de främsta anledningarna till det positiva resultatet.  

 

Specialpedagogen som verktyg, bollplank och kontrollant 

Tester och observationer framförs av samtliga intervjupersoner i denna studie som viktiga 

verktyg i en pedagogisk utredning. Som tidigare nämnts överväger användandet av tester vid 

lärandesvårigheter medan observationer främst används när elever är i beteendesvårigheter av 

olika slag. Flera intervjupersoner i studien framhåller det datorbaserade verktyget LOGOS
1
 

som ett särskilt viktigt redskap vid utredningar om läs- och skrivsvårigheter. ITPA
2
, 

läshastighetstesterna H4 och H5, bokstavskedjor, ordkedjor och olika typer av 

läsförståelsetest, liksom olika typer av minnestest anges som andra vanliga verktyg när det 

gäller att utreda läs- och skrivsvårigheter. Endast en person i studien anger att skolan några 

gånger även använt sig av ett ITPA-test när det handlat om beteendesvårigheter. Syftet med 

detta var att bestämma var eleven hade sina styrkor. I övrigt visar denna studie att det vid 

beteendesvårigheter framförallt är observationer som kan beskrivas som de viktigaste 

                                                           
1
 LOGOS är ett datorbaserat test för kartläggning av elevers lässvårigheter. 

2
 ITPA är en förkortning för Illinois Test ofPsycholinguisticAbilities och är ett test som kartlägger elevens starka 

och svaga sidor så att inlärningen kan gå via de starka sidorna samtidigt som de svaga tränas upp. 
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verktygen. Ofta är det i dessa sammanhang specialpedagogen på skolan som utför dessa 

observationer.   

 

Enligt två av rektorerna är specialpedagogen på skolan ett närmast oumbärligt verktyg vid 

pedagogiska utredningar i kraft av den kunskap som denne har om olika tester som kan göras. 

På en direkt fråga vilka redskap eller verktyg som skolan använder sig av vid en utredning om 

läs- och skrivsvårigheter svarar en rektor att de då använder sig av specialpedagogen. När 

rektorn tillfrågas om att berätta lite om vad specialpedagogen då gör lämnas följande svar: 

Nej, det kan jag inte, för hon använder en massa olika sorters tester. Vi använder H4 och H5 och 

sen kör hon lite Provia. Ja, jag kan inte riktigt svara på vad hon gör men hon har lite sådana där 

som hon tar fram och det där lägger jag, det där har jag liksom delegerat till henne, jag lägger mig 

inte i vad hon gör bara hon får fram det. (Rektor 1) 

Rektorn ovan har alltså delegerat stora delar av de pedagogiska utredningarna till 

specialpedagogen som med sin kunskap om en ”massa olika sorters tester” gör något som de 

andra på skolan inte klarar av eller känner till. Detta tyder till viss del på en selektiv 

kommunikation och individuell kunskapsbas som enligt Lundgren och Persson (2003) är 

karaktäristiskt för en reaktiv verksamhetskultur. Rektorn fortsätter: 

Jag ska aldrig någonsin ha ett sådant här jobb utan en specialpedagog. Jag förstår inte hur de som 

har jobbat tidigare har klarat sig. Vi kan ju inte det som specialpedagogerna kan. Det är en mycket 

god hjälp och vi för många diskussioner. (Rektor 1) 

Även andra rektorer i studien beskriver specialpedagogen som en oerhört viktig person på 

skolan. I detta sammanhang framtonar tydligt en uppfattning om specialpedagogen som 

expert. Vidare tycks det råda en stor ovisshet om vad specialpedagogen håller på med och 

åtminstone denna rektor verkar till stor del sakna insyn i detta arbete. 

…vi behöver ha en specialpedagog, för de ligger inne med sådana extrema viktiga kunskaper som 

vi inte har. Jag märker det på honom när han är här. Han får till en ytterligare dimension på saker 

och ting. (Rektor 2) 

En rektor och två specialpedagoger skiljer sig från de övriga då de båda betonar fördjupade 

diskussioner i arbetslaget som ett viktigt redskap i arbetet med pedagogiska utredningar. 

Samtal med eleven framhålls av dessa intervjupersoner som ytterligare ett viktigt redskap i en 

utredning eftersom eleven ofta kan berätta på ett mycket bra sätt om det som han eller hon 
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upplever som svårt. På frågan om vilka redskap som är viktiga under en utredning om läs- och 

skrivsvårigheter svarar en av ovan nämnda specialpedagoger enligt följande: 

För det första att prata med eleven. Skolan är expert på att prata om elever. Pratar du med eleven, 

kan han sätta ord på allt! Från det att han är sex till det att han är femton år. Dom vet vad de klarar 

av, de vet vad de har svårt med, (…) Så eleven som expert, det är nummer ett. (Specialpedagog 4) 

När det gäller ansvaret för pedagogiska utredningar beskriver intervjupersonerna i denna 

studie detta som något gemensamt där personalen på skolan hjälps åt i arbetet. De fyra 

specialpedagogerna anger att det övergripande ansvaret ligger på klassläraren och att de själva 

fungerar som ett stöd för lärarna i arbetet. Två av rektorerna menar att klasslärare och 

specialpedagog ansvarar för detta gemensamt medan en tredje rektor anger att ansvaret att 

skriva pedagogiska utredningar på hans skola vilar på tre särskilt utvalda lärare. Denne rektor 

betonar dock även han att detta alltid sker i nära samråd med elevens klasslärare och 

vårdnadshavare. Detta samråd eller samarbete nämns för övrigt som viktigt under samtliga 

intervjuer i denna studie, men svaren på hur detta går till i praktiken varierar. Grovt sett kan 

sägas att speciallärarna och specialpedagogerna på en del skolor fungerar som ett stöd i 

arbetet och fungerar som en sorts bollplank i lärarnas arbete med att skriva utredningarna 

medan de på andra skolor snarare har funktionen av kontrollanter. 

Jag tror att det är viktigt med någon form av, hur ska jag uttrycka? Det är ju nästan så att jag är 

någon form av kontrollinstans eller vad ska man säga, att man ska liksom lämna det till mig och så 

ska jag godkänna därför att rektorn på den här skolan har juöverlämnat allt sånt där till mig. 

(Specialpedagog 4) 

Specialpedagogen ovan framhåller alltså att hon i detta arbete fungerar lite som en kontrollant 

som ska garantera att arbetet med utredningarna håller hög kvalitet. Detta går till så att 

klasslärarna lämnar sina färdiga utredningar till specialpedagogen för att hon ska kunna läsa 

igenom dem och godkänna dem. Samma sak gäller för specialläraren i studien. Också hon 

läser igenom alla utredningar innan de lämnas till rektor för underskrift. För att här på nytt 

koppla till Lundgren och Perssons (2003) begrepp torde specialpedagogen i en proaktiv 

verksamhetskultur vara en viktig person i egenskap av bollplank och stöd, medan 

specialpedagogen i en reaktiv verksamhetskultur snarare har rollen som kontrollant eller 

expert som måste rycka ut och reagera när något blivit fel.   

 

Sammanfattningsvis visardenna studie att tester av olika slag, observationer, 

specialpedagogen, specialläraren, fördjupade diskussioner i arbetslagen och samtal med 
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eleven kan ses som betydelsefulla redskap i arbetet med att genomföra pedagogiska 

utredningar. Vidare lyfts hela arbetet med pedagogiska utredningarfram som en gemensam 

process där ingen står helt ensam med ansvaret, även om ansvaret för själva skrivandet i några 

fall ligger på några enskilda personer på skolorna. Speciallärarna och specialpedagogerna har 

utan tvekan mycket viktiga roller i arbetet med utredningarna, men detta ansvar ser lite olika 

ut och kan utgöras dels av ett kontrollant- och kvalitetsansvar, dels av ett ansvar att fungera 

som ett stöd i det fortlöpande arbetet.  

När skolans kompetens inte räcker till 

I arbetet med pedagogiska utredningar händer det ibland att skolans aktörer behöver ta hjälp 

av yrkesgrupper som inte har en anställning på skolan och som därför skulle kunna benämnas 

extern kompetens. Det kan här handla om exempelvis specialpedagoger med särskild 

kompetens inom läs- och skrivsvårigheter som har sin placering inom en centraliserad 

elevhälsa, skolpsykologer, kuratorer eller liknande. När det gäller samverkan med sådan 

extern kompetens som nämnts ovan visar analysen av intervjumaterialet att samtliga 

intervjupersoner känner sig ganska nöjda med hur detta fungerar. De flesta av dem berättar 

här om ganska smidiga och väl fungerande rutiner för detta arbete där det ofta går lätt att 

komma i kontakt med den kompetens som behövs. Detta tyder på en god professionell 

kommunikation, vilket enligt Lundgren och Persson (2003) är typisk för en proaktiv 

verksamhetskultur. 

…förut skulle vi skriva remiss och jag känner att det är väldigt skönt att slippa den här remissen.     

(Specialpedagog 1) 

En av specialpedagogerna berättar att man i hennes kommun lämnat ett tidigare system med 

remisser, där de pedagoger som ville ha hjälp av elevhälsan fick skriva en önskan om detta 

varefter lämpligpersonal inom elevhälsan valdes ut som ansvariga för just detta ärende. I 

dagsläget har man ett betydligt mer smidigt system där skolorna i princip kan ringa direkt till 

elevhälsan när de vill ha hjälp av t ex psykolog. Även en av rektorerna framhåller att rutinerna 

för detta fungerar bra. 

Vi har ju en sådan väldigt inarbetad modell som vi har ägt själva och fått att funka så bra så vi har 

liksom inte haft några långa väntetider. (Rektor 3) 

De flesta intervjupersoner i studien arbetar dock i en kommun där remissförfarande 

fortfarande gäller och där pedagogerna får skriva till den centrala elevhälsan när de vill ha 

hjälp av till exempel psykolog, rörelsepedagog eller liknande. Även här verkar dock denna 
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samverkan fungera bra. Oftast är det specialpedagogen på varje skola som sköter denna 

kontakt med elevhälsan och som också stöttar lärarna när de skriver sina remisser. 

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att ingen i denna studie, förutom en av rektorerna, 

nämner samverkan med SPSM
3
 som en tänkbar väg att gå.   

 

Bristande delaktighet 

Flera av intervjupersonerna i denna studie framhåller att elevernas delaktighet i de 

pedagogiska utredningarna på deras skolor är eftersatt och behöver bli bättre. En rektor och 

tre specialpedagoger menar att elevernas delaktighet är alltför låg och att skolan inte 

tillräckligt involverar eleverna i denna process. På frågan om hur man på skolan tänker kring 

elevens delaktighet i själva utredningen svarar en av specialpedagogerna enligt nedan. 

Eftersom vi inte använder utredningen så ofta så blir det ju ofta väldigt mycket, så det är ju 

verkligen något som känns behöver utvecklas. Där skulle jag vilja påstå att eleven inte alls är med 

så särskilt mycket överhuvudtaget, Jag tycker att det, det är för lite delaktighet. (Specialpedagog 3) 

Specialpedagogen framhåller här att skolan inte använder sig av utredningen så ofta, vilket 

kan anses anmärkningsvärt med tanke på att en tidigare studie av Giota& Lundborg (2007)  

visat att så stor andel som 40 % av eleverna i den studien fått särskilt stöd någon gång under 

sin skoltid. En rektor framhåller att de på skolan är ganska nöjda med det sätt på vilket de 

involverar eleverna i arbetet med särskilt stöd, men att de behöver bli bättre på att involvera 

eleverna i själva utredningsdelen. En av specialpedagogerna menar att eleverna är högst 

delaktiga i utredningsarbetet. Hon berättar vidare att detta oftast sker genom att hon som 

specialpedagog sätter sig ner och pratar med eleven om de svårigheter som finns och om hur 

eleven själv ser på dessa. Specialpedagogen menar att en av skolans viktigaste uppgifter i 

utredningarna är att prata med eleverna om hur de upplever sina egna svårigheter. Även 

specialläraren i studien framhåller att de samtal som genomförs med elever ofta kan ge en hel 

del nyttig information om de svårigheter eleven är i.  

Alltså jag försöker att prata med dem för ofta har de ju de bästa lösningarna själva. De har faktiskt 

det! (…)Det är bara att vi måste lyssna, liksom få dem att få tillfälle att säga vad de behöver. 

(Speciallärare) 

När det gäller föräldrarnas delaktighet i utredningarna är det vanligaste svaret från 

intervjupersonerna i denna studie att föräldrarna får del av resultatet efter det att utredningen 

                                                           
3
SPSM är en förkortning för specialpedagogiska skolmyndigheten. Myndigheten kan vid behov hjälpa skolor i 

arbetet med särskilt stöd. 
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färdigställts och att de sedan kommer in på allvar först i samtalen om hur skolan ska arbeta för 

att komma tillrätta med problemen, vilket för övrigt påminner en del om resultaten från Asp 

Onsjös (2006) studie om åtgärdsprogram där föräldrarna och eleverna kopplas in i ett skede 

där allting i princip redan är klart från skolans sida. På frågan om det är lika svårt att få 

föräldrarna delaktiga i utredningarna som eleverna svarar en av specialpedagogerna:  

…i princip så skulle jag vilja påstå att skolan bara ringer och säger att det är bekymmer eller att 

man vill ha ett möte och sådär. (Specialpedagog 3) 

Ett intressant resultat av denna studie är alltså att rektorer, specialpedagoger och speciallärare 

anser att elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet i utredningarna behöver bli bättre. Det 

här är anmärkningsvärt eftersom styrdokumenten föreskriver att både elever och 

vårdnadshavare ska göras delaktiga i arbetet med särskilt stöd och att detta ska ske tidigt i 

processen. Som tidigare nämnts arbetar flera av intervjupersonerna med att ta fram en ny 

stödmall för arbetet med utredningar eftersom man inte är nöjda med den 

kommungemensamma som idag används. Enligt en av specialpedagogerna i studien är en 

viktig del i detta arbete att se till så att elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet i själva 

utredningen ökar. I nedanstående citat berättar specialpedagogen om hur skolan tänker sig att 

arbetet med att förbättra elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet ska gå till i praktiken. 

Enligt kommunens blankett så finns det inget sådant. Men däremot så har jag gjort en egen som 

inte är helt klar.(…)”Hur uppfattar eleven sin skolsituation?” kommer ganska tidigt och ”Hur 

uppfattar vårdnadshavarna elevens skolsituation?”som jag tycker är jätteviktigt att det ska finnas 

med, men det finns inte på kommunens blankett. (Specialpedagog 2) 

Specialpedagogen berättar alltså här om att det i kommunens blankett inte ens efterfrågas vad 

eleven och vårdnadshavarna anser om elevens svårigheter, vilket också är högst 

anmärkningsvärt. Specialpedagogens lösning på detta är att formulera en egen blankett där 

detta finns med. På frågan om hur detta ska gå till när blanketten väl börjat användas svarar 

specialpedagogen så här: 

Jag tror att det kommer att vara klassläraren som tar det här under en genomgång där man går 

igenom pedagogiska utredningar, antingen att man skickar hem, man kan ju också skicka hem! Det 

är ju ett alternativ. Att man skickar hem och så får eleven beskriva sin skolsituation med sin 

förälder. (Specialpedagog 2) 

Enligt specialpedagogen är det vid sidan om denna blankett också viktigt att någon på skolan 

sätter sig ner och pratar med eleven om svårigheterna, vilket för övrigt flera andra 
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intervjupersoner i denna studie redan betonat. Under intervjun framhåller hon att det troligen 

oftast blir läraren som tar dessa samtal med eleven, men att hon också ibland kan behöva ta 

samtalen om eleven och läraren inte klickar med varandra. Specialpedagogen kommer här in 

på att relationen mellan eleven och läraren kan vara avgörande för vem som tar detta samtal 

och att det inte alltid är möjligt att det är läraren som gör detta. Under intervjun ger 

specialpedagogen ändå sken av att det helst ska vara läraren som tar detta samtal eftersom det 

ofta är han eller hon som känner eleven bäst. Ett av citaten ovan pekar på att 

specialpedagogen mitt under intervjun får något som skulle kunna liknas vid en ”aha-

upplevelse” då hon för sig själv kommer fram till något som hon tidigare inte har tänkt på, 

nämligen att man ju kan skicka hem blanketten så att elev och vårdnadshavare hemma kan 

beskriva sin syn på elevens skolsituation. Detta bådar gott för denna specialpedagogs uttalade 

strävanden att öka elevers och vårdnadshavares delaktighet i pedagogiska utredningar. 

 

Självreflektion och kritisk granskning  

På frågan om hur intervjupersonerna vill att alla pedagoger på skolan ska tänka när de ska 

göra en utredning svarar samtliga i princip samma sak, nämligen att det viktigaste i 

pedagogiska utredningar är att alla som jobbar inom skolan tittar på sin egen verksamhet och 

på vad man själv kan göra för att bättre möta elevernas olikheter. Detta tyder alltså på att ett 

relationellt perspektiv (Persson 2001) dominerar. En av rektorerna framhåller i sammanhanget 

att det är oerhört viktigt att lärarna kritiskt granskar sitt eget arbete, men att de samtidigt inte 

dömer ut sig själva. Rektorn betonar att det idag är ganska lätt att lärare som inte riktigt lyckas 

möta eleverna skuldbelägger sig själva helt i onödan eftersom det, enligt henne, är metoderna 

och arbetssätten som kan kritiseras, inte personerna i sig. Alla intervjupersoner i studien är 

alltså överens om att det grundläggande förhållningssättet vid utredningar bör vara att det är 

skolan som ska ändra sig för att bättre kunna möta eleven. Detta skiljer sig från det resultat 

Eriksson och Persson (2011) tidigare fått fram, nämligen att specialpedagoger inom 

elevhälsan ser mest till organisatoriska faktorer medan specialpedagoger som arbetar i 

skolorna snarare ser till individ- och gruppnivå. Samtliga specialedagoger i denna studie 

arbetar på skolor. Två av specialpedagogerna framhåller särskilt att det är mycket viktigt att i 

utredningarna försöka titta så brett och så djupt som möjligt eftersom detta förbättrar 

förutsättningarna för att eleven tillslut ges rätt sorts stöd. Specialläraren menar att fokus i 

utredningarna ska ligga på nyfikenhet och på att pedagogerna vågar titta på sig själva och 

testa nya saker.     
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Öppen kommunikation, förhållningssätt och klimat 

En rektor, en speciallärare och en specialpedagog skiljer sig från de övriga i studien då de 

lyfter fram en fördjupad och öppen kommunikation i arbetslaget som mycket viktiga 

förutsättningar för att en god utredning ska komma till stånd. 

Jag tror att det handlar om klimat, bland vuxna. (…)…att man är så trygg att man vågarprova om, 

omvärdera, prova nytt, våga söka nytt. Det tror jag är viktigt att man har ett sådant klimat på 

skolan så att ingen suckar eller att man inte ska behöva vara rädd att prova. (Speciallärare) 

Jag har tidigare talat om att det på en av skolorna finns tydliga tecken på en proaktiv 

verksamhetskultur (Lundgren & Persson 2003). Intressant i sammanhanget är att på den skola 

där rektorn och specialpedagogen som nämns ovan arbetar är man nöjda med det sätt på vilket 

utredningarna tar hänsyn till omständigheter på individ-, grupp- och skolnivå. Typiskt för 

denna skola är att öppen kommunikation förs fram som en viktig förutsättning i arbetet med 

utredningar, vilket inte är fallet på de övriga där man heller inte lyfter den öppna 

kommunikationen som något viktigt.  

 

En annan rektor i studien talar genomgående under hela intervjun om att ett positivt 

förhållningssätt gentemot eleven och dennes vårdnadshavare är oerhört viktigt i arbetet med 

utredningar. Enligt rektorn fungerar inte arbetet med utredningar om pedagogerna saknar 

detta och på frågan om vad som behövs i fråga om resurser och kunskap för att utredningarna 

ska bli bra lämnas följande svar: 

Välutbildade lärare, specialpedagoger och återigen, ett förhållningssätt till ungdomar, barn och 

ungdomar, som är genuint. (Rektor 2) 

Sammanfattningsvis kan här konstateras att skolors förmåga att själv titta på sin verksamhet 

för att se vad man själv kan ändra på av intervjupersonerna lyfts fram som en mycket viktig 

faktor för att såsmåningom kunna ge eleven ett adekvat stöd. Vidare anges tid, kunskap, 

kompetent personal och öppna diskussioner i arbetslagen som andra viktiga faktorer. Slutligen 

framförts ett positivt förhållningssätt till eleverna samt att skolan talar med eleverna och inte 

om dem som mycket viktiga förutsättningar för arbetet med pedagogiska utredningar.  

 

Andra viktiga förutsättningar för en god utredning 

Inte helt oväntat lyfts kunskap och kompetenta lärare fram av de flesta intervjupersoner som 

viktiga faktorer för att såsmåningom kunna ge eleverna adekvat stöd. På frågan om vilken 
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som är den enskilt viktigaste faktorn för en bra utredning svarar en av rektorerna på ett sätt 

som på ett ganska bra sätt speglar även övriga informanters uppfattning: 

En kompetent lärare. Det är ju den som ska göra det. (Rektor 1) 

Rektorn ovan framhåller vidare i intervjun att kunskapen måste finnas hos lärarna eftersom 

det ju är de som till slut ska göra arbetet med eleverna. Rektors trycker av denna anledning 

särskilt hårt på att ytterligare fortbildning av lärarna behövs på skolan. Förutom kunskap om 

olika typer av tester handlar intervjupersonernas svar om att kunskap också behövs när det 

gäller hur skolan ska kunna ändras för att bättre kunna bemöta eleverna. Det är framförallt de 

tre rektorerna som anger kompetenta lärare som några av de viktigaste förutsättningarna för 

att lyckas i detta arbete. I studien framkommer vidare att rektorerna ser specialpedagogerna 

och speciallärarna på skolorna som mycket viktiga resurser genom sin stora kunskap om 

utredningar och olika typer av tester. En av rektorerna sticker ut något från de övriga genom 

att framhålla det som viktigt att pedagogerna ständigt håller sig uppdaterade med vad 

styrdokumenten säger och att de fortlöpande förbättrar de stöddokument för utredningar som 

finns på skolan, vilket för övrigt inte nämns av någon annan.  

 

Tid anges av flera i studien som en viktig resurs i detta arbete. De flesta intervjupersoner är 

helt överens om att pedagogiska utredningar är en process som tar rejält med tid. Enligt en 

rektor är det en av hennes viktigaste uppgifter att se till att sådan tid skapas, vilket hon 

försöker göra genom att öronmärka tid för pedagogiska diskussioner. Enligt en av 

specialpedagogerna är det upp till personalen själva att skapa denna tid, exempelvis genom att 

tänka på hur man använder sina möten.    

 

Beskrivningar av behov och svårigheter 

För att komplettera och fördjupa bilden av skolors arbete med pedagogiska utredningar har tio 

skrivna utredningar från olika skolor analyserats. Utgångspunkten för denna analys var att 

söka efter formuleringar och ord som på ett eller annat sätt kan knytas till ett kompensatoriskt 

(Nilholm 2007a) respektive relationellt perspektiv (Persson 2001) vilket tidigare beskrivits i 

metodavsnittet. De utredningar som här studerats är i princip uppbyggda på samma sätt med 

anledning av att det i kommunen finns en gemensam mall eller blankett där utredningarna 

sammanställs. Eftersom den fjärde frågeställningen i denna studie handlar om hur elevernas 

behov och svårigheter beskrivs i utredningarna har endast en begränsad del av dokumenten 
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analyserats, närmare bestämt sådana rubriker som handlar om orsakerna till att en utredning 

ska göras eller på vilket sätt elevens behov synliggörs. 

 

I de utredningar som här analyserats är det ganska ovanligt att adjektiv som beskriver 

personliga egenskaper används överhuvudtaget. Endast två av utredningarna beskriver eleven 

med ord som glad, positiv, stark, omtänksam etc. Detta tyder på att skolor i utredningarna 

snarare fokuserar på visade förmågor än på personliga egenskaper. Ett vanligt sätt att beskriva 

elevernas behov i de analyserade utredningarna är att skriva vad eleven har svårt med eller 

vad eleven inte klarar. Nedan presenteras några sådana exempel: 

Eleven har svårt för att se relationer mellan tal. 

Eleven har svårt att koncentrera sig och sitta stilla på lektionerna. 

När hon ska skriva vet hon inte vilken rad hon ska skriva på. 

Har svårt att strukturera sitt arbete. 

 

Listan på formuleringar av denna typ skulle kunna göras mycket längre, men jag stannar vid 

dessa fyra exempel eftersom dessa ändå visar att de formuleringar som används pekar i 

riktning mot ett kompensatoriskt perspektiv (Nilholm 2007a) där det är eleven själv som är 

bärare av sin problematik, vilket en tidigare studie av Isaksson (2009) visat också gäller för 

skrivningar av åtgärdsprogram. Det ska här framhållas att utredningarna också innehåller 

skrivningar som är av mer relationell art (Persson 2001) och som pekar mot att orsakerna till 

elevens svårigheter kan spåras i lärmiljön. I de utredningar som här analyserats är dock dessa 

formuleringar betydligt färre än de kategoriska och trots noggrant letande har jag inte hittat 

fler än en handfull sådana i de tio utredningar som analyserats. Här följer några sådana 

exempel på skrivningar av mer relationell art: 

 

Eleven hamnar i svårigheter när han inte vet vad han ska göra. 

Eleven får svårigheter att hålla fokus när någon går förbi honom eller när någon går för att vässa 

pennan. 

 

Formuleringarna ovan är enligt min mening av en helt annan typ än de som nämnts ovan och 

öppnar för att eleven kan bli hjälpt av enkla åtgärder i lärmiljön som tydliga instruktioner eller 

en avskild och lugn plats i klassrummet.Andra vanligaformuleringar i de analyserade 

utredningarna är av sådan typ som handlar om vad eleven behöver hjälp och stöd med i 

skolan: 
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Behöver stöd av en vuxen för att komma igång med olika uppgifter. 

Eleven behöver begränsade instruktioner. 

Eleven har ett stort behov av hjälp för att ta sig över små hinder i uppgifter, och har ingen förmåga 

eller strategi att försöka själv. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen av utredningar att elever beskrivs relativt objektivt och 

utan värderande omdömen i utredningarna, men att det språkbruk som används tenderar att 

lägga orsaken till svårigheterna hos eleven själv snarare än hos lärmiljön. Eftersom 

utredningarna fokuserar på att fånga in elevens behov blir det naturligt så att de oftast 

beskriver svårigheter, även om det finns exempel på utredningar där även elevens starka sidor 

skrivs fram. En positiv överraskning i sammanhanget var att de utredningar jag analyserat 

innehöll betydligt färre beskrivningar av personliga egenskaper såsom ”bråkig”, ”stökig” eller 

”okoncentrerad” än vad jag på förhand hade förväntat mig.  

 

För att sammanfatta hela resultatkapitlet kan här framhållas att skolorna i denna studie har 

olika fokus i utredningarna beroende vilka svårigheter eleverna är i och att lärarna på skolorna 

enligt informanterna ofta har svårigheter med att i utredningarna ta hänsyn till förhållanden på 

grupp- och skolnivå. I detta sammanhang kan konstateras att retorik och praktik inte alltid går 

ihop och att det som informanterna framhåller som viktigt i utredningarna inte alltid kan 

uppfyllas av de lärare som ska genomföra dem. Vidare visar resultatet att det finns tydliga 

brister i skolornas arbete med att göra elever och vårdnadshavarna delaktiga i utredningarna, 

att samarbete och öppet klimat bland personalen är av stor betydelse och att ett 

kompensatoriskt perspektiv (Nilholm 2007a) fortfarande dominerar i de utredningar som här 

analyserats. 

 

8. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en metoddiskussion där jag kritiskt granskar min egen studie. Efter 

detta följer en resultatdiskussion där jag relaterar resultaten till tidigare forskning och 

styrdokument samt diskuterar hur resultaten kan förstås eller förklaras och reflekterar över 

tänkbara konsekvenser. 

Metoddiskussion 

Sammanlagt åtta personer har intervjuats i denna studie. En av dessa arbetar som 

speciallärare, fyra som specialpedagoger och tre som rektorer. Jag valde att söka informanter 
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ut dessa tre yrkesgrupper eftersom de enligt min mening bör inneha goda kunskaper i ämnet. 

Under intervjuerna framkom dock att rektorerna, när det gäller vissa aspekter av arbetet med 

pedagogiska utredningar, delegerat en hel del av ansvaret till speciallärare och 

specialpedagoger och att de i vissa av frågorna inte riktigt hade den kunskap om detta som jag 

förväntat mig, vilket naturligvis kan ha inverkat negativt när det gäller att få fram så mycket 

som möjligt om denna process. I stort sett anser jag ändå att valet av informanter var lämpligt 

med tanke på studiens syfte. 

 

Eftersom denna studie är av kvalitativ art och intresserar sig för det specifika i ett begränsat 

antal informanters utsagor och berättelser om pedagogiska utredningar går det naturligtvis inte 

att generalisera resultaten till att gälla för alla kommuner eller för hela riket eftersom detta 

skulle kräva ett långt större material än vad denna studie omfattat. Enligt min mening är det 

dock inte helt orimligt att anta att den problematik i arbetet med pedagogiska utredningar som 

tydliggjorts i denna studie knappast är unik för landet och av den anledningen också intressant 

att diskutera och undersöka vidare. Som jag ser det kan exempelvis den bristande delaktighet i 

utredningarna för elever och vårdnadshavare som påvisats i denna studie bidra till 

diskussioner på skolorna om hur man där arbetar med detta, vilket i sin tur kan få positiva 

effekter för det fortsatta arbetet med skolutveckling. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka skolors arbete med att utreda elevers behov inför ett 

eventuellt upprättande av åtgärdsprogram eller annorlunda uttryckt; hur skolor arbetar med 

pedagogiska utredningar. För att uppnå detta syfte har flera metoder varit tänkbara. 

Exempelvis har även enkäter kunnat användas där informanter från flera olika yrkesgrupper 

kunnat tillfrågas om olika aspekter av detta arbete. Ett annat alternativ kunde ha varit att 

endast genomföra dokumentanalys av en större mängd skrivna utredningar och söka efter 

mönster i dessa. I denna studie är det dock specifikt människors uppfattningar om 

pedagogiska utredningar som för mig varit det mest intressanta. Att det huvudsakliga valet av 

metod föll på intervjuer motiverar jag med stöd av Kvale och Brinkmann (2009) som menar 

attom man vill veta hur någon annan människa uppfattar sin värld så gör man bäst i att prata 

med dem. Uppsatsens frågeställningar har också varit styrande då de tre första frågorna enligt 

min mening varit svåra att få svar på utan att faktiskt prata med de personer som dagligen 

arbetar med pedagogiska utredningar. 
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Att intervjuer endast visar vad informanterna säger och egentligen inte vad de faktiskt gör kan 

utgöra ett problem när det gäller tillförlitligheten i studiens resultat. Det faktum att 

informanterna var medvetna om att denna studie genomfördes inom ramarna för 

specialpedagogutbildning kan naturligtvis också ha påverkat resultatet, framförallt om 

informanterna genom detta gett svar som de tror förväntas av dem. Den maktassymmetri som 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) alltid finns inbyggd i kvalitativ intervjuforskning kan 

också ha påverkat resultatet av denna studie, även om en medveten strävan hela tiden varit att 

motverka denna obalans så mycket som möjligt genom att ordna hela intervjusituationen så att 

ett tryggt, tillåtande och avspänt klimat skulle kunna komma till stånd. När det gäller 

tillförlitligheten i studiens resultat ser jag det som viktigt att flera informanter i studien 

framhåller att deras skolor har brister och behöver bli bättre när det gäller exempelvis 

elevdelaktighet. Detta tyder enligt min mening på att informanterna upplevde att klimatet i 

intervjun var tillåtande och att de därför kunde ge sådana svar som gav tecken på vissa brister 

i deras egen verksamhet. För att komplettera bilden av pedagogiska utredningar användes 

ytterligare en metod, nämligen dokumentanalys av skrivna utredningar. Denna blandning av 

metoder, som för övrigt förespråkas av både Trost (2010) och Repstad (2007), möjliggjorde 

en bredare bild av arbetet med pedagogiska utredningar, vilket jag anser var till fördel för 

denna studie och ökade dess vetenskapliga värde. 

 

Urvalet av frågor under intervjuerna har naturligtvis påverkat informanterna och det finns ju 

alltid en risk i en undersökning att forskaren styr informanten på olika sätt genom frågorna. 

För att undvika detta har jag använt mig av öppna frågor, vilket även gett ganska skiftande 

svar. Det är också möjligt att jag, som relativt ovan intervjuare, kan ha påverkat resultaten 

genom mitt sätt att ställa frågor och framförallt genom mitt sätt att följa upp eller inte följa 

upp frågor. Jag upplevde t ex att jag, efterhand som studien fortskred, blev allt bättre på att 

följa upp frågor och föra tillbaka mot grundfrågan när intervjupersonen börjat prata om annat 

för att därigenom få ut mer av varje intervju. Detta ger anledning att reflektera över hur 

resultatet blivit om jag som forskare haft den erfarenhet som jag nu har av att intervjua redan 

från början. När det gäller att kompensera för denna relativa osäkerhet hos mig själv var den 

första pilotintervju som genomfördes till stor hjälp. Genom denna fick jag möjlighet att testa 

mina frågor och prova på själva intervjuhantverket innan, vilket utan tvekan varit positivt för 

hela det här projektet.  
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Avslutningsvis ska här sägas något om tolkningen av intervjupersonernas svar. Hela 

intervjusituationen handlar ju om att tolka det som sägs och i detta fall skedde detta i flera 

steg. För det första tolkades orden direkt då informanterna uttalade dem under själva 

intervjun, där jag ibland sammanfattade och bollade tillbaka till intervjupersonerna för att 

kontrollera att jag uppfattat dem rätt. Detta gjordes dock inte genomgående och risken finns 

naturligtvis att vissa tolkningar inte ligger helt i linje med vad intervjupersonen egentligen 

menat. För det andra tolkades orden under själva utskriften av varje intervju. För det tredje 

gjordes ytterligare en tolkning när de utskrivna intervjuerna slutligen analyserades och 

mönster och kategorier konstruerades. I alla dessa tolkningar finnsdet naturligtvis också en 

risk att för att något missuppfattas av intervjuaren.  

 

Denna studie visar att viss osäkerhet råder om hur pedagogiska utredningar ska göras utifrån 

styrdokumentens intentioner. Trots risken för felkällorna ovan är det min förhoppning att 

denna studie kan bidra med kunskaper om och öppna för diskussioner kring pedagogiska 

utredningar som ännu så länge är ett bristfälligt studerat område. Utredningar inför ett 

eventuellt upprättande av åtgärdsprogram berör en förhållandevis stor grupp eleversom blir 

föremål för specialpedagogiska insatser och utgör en begränsad, men mycket viktig del i 

skolors arbete med särskilt stöd. Som jag ser det är det framförallt genom att väcka intresse 

och diskussion kring denna fråga som jag anser att föreliggande studie har sitt främsta värde. 

 

Resultatdiskussion 

Precis som i resultatkapitlet presenteras detta avsnitt under olika rubriker. De sex rubrikerna 

nedan har på olika sätt koppling till eller bygger vidare på studiens resultat.  

 

Risker med stark åtgärdsfokusering 

En av frågeställningarna i denna studie handlar om vilka aspekter skolor fokuserar i 

pedagogiska utredningar eller enklare uttryckt; vad skolor egentligen tittar på när en utredning 

ska göras. Tre grundläggande fokus kan urskiljas ur intervjupersonernas svar där ett handlar 

om dåtid, ett om nutid och ett om framtid. Inget av dessa förekommer helt renodlat utan 

existerar i en blandning med övervikt åt det ena eller andra hållet. Ett intressant resultat av 

studien är att flera specialpedagoger och även några rektorer visar tendenser att snabbt komma 

in på åtgärder och insatser av olika slag. Detta kan enligt min mening förstås på två olika sätt. 

Å ena sidan kan man förstå detta som en effekt av att lärarna så snabbt som möjligt vill 
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komma till skott med det stöd som man ser att eleven behöver, inte minst eftersom 

styrdokumenten också föreskriver att utredningen ska göras skyndsamt. Å andra sidan kan 

man också förstå detta som en effekt av det som en tidigare studie av Pettersson och 

Rennmark (2012) visat, nämligen att lärare saknar tydlig vägledning och nödvändig kunskap i 

arbetet med pedagogiska utredningar. En tänkbar förklaring till lärarnas åtgärdsfokusering kan 

då vara att de i arbetet med utredningarna upplever sig utlämnade till de stödmallar som finns 

och försöker följa dessa så gott de kan, även om de inte alltid förstår eller känner sig till freds 

med dem, vilket denna studie för övrigt ger en del fingervisningar om.  

 

En närmare analys av stödmallar för pedagogiska utredningar ger vid handen att just tänkbara 

åtgärder finns med som en av punkterna i dem. För en lärare som i detta läge saknar 

kunskaper om vad skol- och gruppnivå egentligen kan innebära kan det då vara lätt att ta fasta 

på det man själv känner att man klarar av, vilket då skulle kunna handla om just åtgärder på 

individnivå där eleven ska träna mera på det han eller hon anses brista i. Även om de 

grundläggande orsakerna till den åtgärdsfokusering som framskymtar i denna studie 

säkerligen bottnar i en önskan om att eleven ska få hjälp så snabbt som möjligt kan detta ändå 

få negativa konsekvenser eftersom själva utredningen genom detta kan bli bristfälligt gjord. 

Myndigheten för skolutveckling (2005) har visat att en del elever, bland annat de som är 

utåtagerande, får fel sorts stöd i skolan. Detta förklaras med att skolans personal kan sakna 

kunskaper om hur en utredning ska gå till. Om det inte är uppenbart vari svårigheterna ligger 

torde en snabb och ytlig utredning orsakad av en stark åtgärdsfokusering öka riskerna för att 

eleverna tillslut får fel sorts stöd eftersom skolan genom detta inte tar sig med tid för att 

kartlägga svårigheterna och analysera dem ur flera möjliga perspektiv. Även om denna 

åtgärdsfokusering knappast kan användas som den enda förklaringen till den diskrepans som 

tycks råda mellan styrdokumentens intentioner och verksamheten ute på skolorna borde det 

ändå vara intressant att ytterligare studera vilka konsekvenser detta egentligen kan få, vilket 

för övrigt skulle kunna utgöra ett uppslag för framtida forskning. 

 

Det gör skillnad hur eleverna beskrivs 

Med tanke på att tidigare studier (Wahlund 2002, Isaksson 2009) visat att ett kompensatoriskt 

perspektiv och personlighetsbeskrivningar ofta dominerar i beskrivningarna av eleverna och 

deras behov var det överraskande att i denna studie upptäcka att de utredningar som 

analyserades innehöll få värderande och personlighetsbeskrivande formuleringar. En 

förklaring till detta kan vara att senare års satsning på fortbildningar om arbete med särskilt 
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stöd haft effekt ute på skolorna. Även om de utredningar som här studerats i princip är helt 

fria från ord som ”bråkig” eller ”stökig” är ändå ett tydligt resultat att de skrivningar som 

dominerar lägger orsakerna till svårigheterna mer hos eleverna än hos lärmiljön. Med detta 

menar jag att det kan vara intressant att diskutera vad det innebäratt skriva att en elev har svårt 

att sitta stilla och koncentrera sig på lektionerna jämfört med att skriva att en elev får 

svårigheter när han inte får klara instruktioner och är i stort behov av att ta rörelsepauser då 

och då för att orka koncentrera sig på skolarbetet. Jag har tidigare i arbetet varit inne på att det 

sätt på vilket elevernas behov formuleras kan komma att få tydliga konsekvenser för de 

åtgärder som senare sätts. Om pedagogen i en utredning skriver att eleven hamnar i 

svårigheter när han inte vet vad han ska göra eller får svårt att koncentrera sig när det är rörigt 

runtomkring honom gerdetta delvis andra förutsättningar för det fortsatta arbetet än vad som 

blir fallet om pedagogerna till samma problemsituation skriver att eleven inte gör något på 

lektionerna eller inte kan sitta stilla och koncentrera sig. De pedagogiska konsekvenserna i ett 

kompensatoriskt perspektiv handlar ofta om att eleven på olika sätt ska tränas eller 

kompenseras för det han eller hon inte klarar. Om utredningen säger att eleven har stora 

svårigheter att koncentrera sig på matematiklektionerna och där ofta springer runt och stör de 

andra, skulle en inte helt otänkbar åtgärd vara att denna elev får träna mer på t ex 

huvudräkning eftersom eleven verkar ha svårt för matematiken och av den anledningen 

springer runt och stör de andra. Om orsakerna till de uppkomna problemen i detta 

sammanhang ligger i att eleven har svårt för att hantera fria grupparbeten och gemensamma 

diskussioner som ofta förekommer under matematiklektionerna torde ovanstående åtgärd 

knappast ha särskilt god effekt.  

 

Retorik och praktik går inte ihop- en fråga om kunskapsklyftor? 

Enligt samtliga intervjupersoner är det av största vikt att pedagogerna i utredningarna tittar så 

brett som möjligt och reflekterar över vad de själva kan ändra på när en elev hamnar i 

svårigheter.När informanterna beskriver praktiken i skolan uppmålas dock en bild där detta 

tyvärr inte alltid är fallet. Snarare ges bilden av att lärarna inte riktigt räcker till i arbetet med 

särskilt stöd, antingen för att de saknar kunskaper eller för att de enligt intervjupersonerna har 

”fel” förhållningssätt.  Eriksson och Persson (2011) har tidigare visat att elevhälsans 

specialpedagoger oftast ser till organisatoriska faktorer medan specialpedagogerna ute på 

skolorna snarare fokuserar på individrelaterade sådana i arbetet med särskilt stöd. Detta 

resultat stämmer inte överens med föreliggande studie där samtliga specialpedagoger som 

intervjuats arbetar på skolor, men ändå lyfter fram aspekter på grupp- och skolnivå som ytterst 
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viktiga. Ett problem i sammanhanget, som påvisats i denna studie, är dock att det finns tecken 

på att det existerar en kunskapsklyfta mellan lärare och specialpedagoger i frågor som gäller 

grupp- och skolnivå. 

 

Denna studie pekar på att speciallärare och specialpedagoger anses ha kunskaper som många 

lärare saknar, vilket inte sällan sätter dem i en position som expert eller kontrollant på skolan. 

Enligt min mening kan detta vara problematiskt ur flera aspekter. För det första finns det 

genom detta en risk att specialpedagogens eller speciallärarens arbetsbörda blir alltför stor 

efterhand som ansvaret för utredningarna mer och mer kommer att vila på deras axlar. För det 

andra kan detta innebära ökad risk för att lärarna, genom att lämna över arbetet till ”experten”, 

släpper sitt eget ansvar i detta och själva slutar att reflektera över vad de själva kan göra för 

att komma tillrätta med problemen. På de skolor där specialpedagogen ses som en expert 

efterlyses tydligare stöd till de lärare som ska göra utredningarna och på flera av skolorna 

håller man just nu på med att ta fram egna mallar som kan vara till stöd för lärarna i detta 

arbete. Detta kan förstås som en naturlig konsekvens av att lärarna saknar kunskap om vilka 

aspekter som ska fokuseras i en utredning, men kan också tyda på att skolan är missnöjd med 

den mall som förnärvarande finns i kommunen, vilket flera också uttrycker. I sammanhanget 

är det högst anmärkningsvärt att informanterna i studien framhåller att den 

kommungemensamma mallen inte ens efterfrågar elevens och vårdnadshavarnas synpunkter, 

trots att styrdokumenten föreskriver att eleverna och vårdnadshavarna ska ges möjlighet att 

vara delaktiga i arbetet.  

 

Att det finns en kunskapsklyfta mellan lärare och specialpedagoger kan också förklara den 

problematik som påvisats i denna studie med att lärare har så svårt att få med aspekter på 

grupp- och skolnivå i utredningarna ochde med stöd av specialpedagog eller speciallärare 

behöver gå tillbaka och lappa i utredningen. Tänkbara konsekvenser av denna problematik är 

naturligtvis att de elever som är i behov av ändringar i själva undervisningen genom detta 

löper risk att få fel sorts stöd om utredningen endast innefattar aspekter på individnivå.  

 

I och för sig är det kanske inte så konstigt att specialpedagoger och speciallärare oftast har 

djupare kunskaper än lärare i allmänhet om pedagogiska utredningar eftersom 

bådayrkeskategorierna har vidareutbildningar på avancerad nivå, men min poäng är ändå att 

detta till viss del kan förklara varför en del lärare har svårt att genomföra en utredning helt 

enligt styrdokumentens föreskrifter. I detta läge blir det intressant att diskutera hur detta 
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problem ska hanteras. Ska lärarnas grundutbildning i högre grad bidra med kunskaper om 

särskilt stöd eller ska detta även fortsättningsvis vara något som speciallärare och 

specialpedagoger är experter på? Frågan är med andra ord om specialpedagogiskt stöd är en 

allmänpedagogisk eller specialpedagogisk fråga. Jag låter frågan förbli obesvarad här och 

konstaterar att i en värld där samtliga lärare har alla de nödvändiga kunskaperna om hur 

pedagogiska utredningar ska göras så kommer behovet av specialpedagogisk kompetens 

naturligtvis minska. Eftersom de flesta intervjupersoner i studien framhåller att det är läraren 

som ska genomföra och skriva utredningarna torde en naturlig konsekvens av detta vara att de 

också har utbildning och tillräckliga kunskaper för att klara detta, något som idag inte alltid 

verkar vara fallet. De nya allmänna råden för arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram 

som helt nyligen utkommit kan förhoppningsvis spela en viktig roll när det gäller att öka 

lärares kunskaper om hur en pedagogisk utredning kan genomföras. Ett uppslag till fortsatt 

forskning skulle också kunna vara att exempelvis intervjua lärare om hur de nya allmänna 

råden fungerar som ett stöd för dem i arbetet.  

 

Sammanfattningsvis kan här konstateras att med några få undantag uttrycker de flesta av 

informanterna att lärarna inte riktigt räcker till i detta arbete och att de behöver stöd från 

specialpedagogen eller specialläraren för att det ska bli rätt, vilket kan framföras som en 

tänkbar förklaring till varför retorik och praktik inte riktigt går ihop i denna studie. En 

kunskapsklyfta kan skönjas vilket kan få till konsekvens att specialpedagogerna överhopas 

med arbete och att lärarna släpper ansvaret och slutar reflektera över sin egen roll i 

sammanhanget. Tydligare stöd för lärarna i detta arbete framstår som en viktig förutsättning 

för det fortsatta arbetet med pedagogiska utredningar.    

 

Det viktiga samarbetet 

Det har ovan beskrivits att de flesta intervjupersoner framhåller att de har vissa svårigheter i 

arbetet med pedagogiska utredningar. På en av de undersökta skolorna är dock 

intervjupersonerna faktiskt ganska nöjda med detta arbete. När informanterna på denna skola 

berättar om sitt arbete med pedagogiska utredningar lyfter de här fram samarbetet i 

personalgruppen och det öppna klimatet på skolan som de främsta anledningarna till att de 

lyckats i arbetet. På denna skola ses specialpedagogen inte som en expert utan snarare som ett 

bollplank för lärarna i arbetet med utredningarna och lärarna har ett stort eget ansvar för 

utredningarna, vilket de till skillnad från andra lärare också tycks klara av. En tänkbar 
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förklaring till detta är att lärarna genom sitt goda samarbete aldrig behöver stå själva med sina 

svårigheter utan alltid har någon att bolla idéer och tankar med. En annan förklaring kan vara 

att lärarna just genom dessa diskussioner fortbildar sig själva och därmed blir bättre och bättre 

på att hantera arbetet med särskilt stöd. Genom att flera pedagoger tillsammans arbetar med 

samma fråga är också perspektiven på svårigheterna fler och möjligheterna att lösa dem torde 

genom detta bli bättre än om läraren skulle ta hand om allting på egen hand. När lärare arbetar 

tillsammans på detta sätt möjliggör detta för lärarna att ge varandra feedback, vilket också kan 

vara till hjälp när det gäller att se på vad som kan ändras i den egna undervisningen.  

 

När det gäller samverkan med extern kompetens visar denna studie att intervjupersonerna 

överlag tycker att man har fungerande rutiner för detta och att de vet vart de ska vända sig när 

deras egen kompetens inte riktigt räcker till. Här har jag framfört det som anmärkningsvärt att 

endast en person i studien nämner SPSM som tänkbar samarbetspartner och att detta tänkbara 

steg tycks glömmas bort i processen. En tänkbar orsak till att detta inte nämns är att 

kunskaperna om vad SPSM faktiskt kan hjälpa till med saknas bland många pedagoger. En 

annan tänkbar orsak kan vara att det kompensatoriska perspektivet fortfarande är så starkt på 

skolorna så att när man tömt ut sina egna resurser utgår man från att det är något fel på eleven 

och vänder sig till exempelvis skolpsykolog trots att orsakerna till problemen egentligen kan 

ligga i elevens möte med lärmiljön.  

Bristande delaktighet 

Ett viktigt resultat av denna studie är att delaktigheten för elever och vårdnadshavare i 

utredningsarbetet är eftersatt och behöver bli bättre. Flera intervjupersoner i studien 

framhåller att elever och föräldrar i princip kopplas in då allt är klart och att skolan då bjuder 

in eleven och dennes föräldrar och berättar vad som framkommit under utredningen och hur 

skolan nu tänker gå vidare med detta. Detta resultat påminner för övrigt mycket om vad Asp-

Onsjö (2006) tidigare visat när det gäller upprättande av åtgärdsprogram där skolan i ett första 

skede pratar ihop sig för att sedan i ett andra skede sälja in sina förslag om åtgärder till elev 

och föräldrar. Även om uppfattningarna om elevernas delaktighet växlar i denna studie och 

några av informanterna faktiskt framhåller att de har fungerande rutiner för detta och att både 

elever och vårdnadshavare bjuds in till att komma med egna synpunkter redan tidigt i 

processen så är ändå uppfattningen överlag att delaktigheten behöver bli bättre.  

Hur ska då denna bristande delaktighet förstås och hur kan det komma sig att skolor tycks ha 

brister när det gäller elevdelaktighet och föräldradelaktighet trots att detta står så tydligt 
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föreskrivet i styrdokumenten? En tänkbar orsak till detta är naturligtvis att lärarna i sin iver att 

få till stånd åtgärder inte tar sig tid till detta i den åtgärdsfokusering som tidigare diskuterats. 

En annan tänkbar förklaring är att detta kan ha koppling till en maktaspekt där lärarna på olika 

sätt tror sig veta bäst vad eleven behöver. Tidigare forskning (Skolverket 2001, 2003, 

Isaksson 2009, Wahlund 2002) visar att ett kompensatoriskt perspektiv är vanligt 

förekommande i skolan. Med ett sådant förhållningssätt finns en risk att pedagogerna i detta 

läge tar sig tolkningsföreträde genom att hävda att de som utbildade pedagoger vet bättre än 

eleven själv vad han eller hon behöver. Med detta sagt vill jag ändå påstå att inte alla tänker så 

i denna studie. Enligt flera av intervjupersonerna skulle en stor och svår bit av 

utredningsarbetet faktiskt kunna lösas tämligen enkelt om pedagogerna satte sig ner och 

talade med eleven om svårigheterna. Redan i inledningen framfördes att flera elever i den 

svenska skolan får fel sorts stöd. Denna studie pekar på att en bristande delaktighet för elever 

och vårdnadshavare faktiskt kan vara en tänkbar orsak till detta. En konsekvens av dessa 

brister är ju i alla fall utan tvekan att skolan går miste om värdefull förstahandsinformation 

när den ska utreda de svårigheter som eleven är i, vilket i förlängningen också kan leda till att 

eleven får fel sorts stöd. 

En tredje tänkbar anledning till den bristande delaktigheten är att de stödmallar som ofta 

används för utredningarna också innehåller brister genom att de inte efterfrågar elevernas och 

föräldrarnas synpunkter. Jag har tidigare i diskussionen framfört att flera av 

intervjupersonerna ger en bild av att lärarna inte riktigt räcker till i detta arbete eller att de 

åtminstone saknar viktiga kunskaper om hur detta arbete ska gå till. Om skolans kultur bygger 

på ensamarbete kan stödmallen i värsta fall vara det enda stöd läraren har i inledningen av 

arbetet med pedagogiska utredningar. Om stödmallen då inte efterfrågar elevens eller 

vårdnadshavarens synpunkter finns naturligtvis en risk för att läraren inte heller får med detta. 

i sin utredning. Flera intervjupersoner i denna studie berättade att de höll på att ta fram en ny 

stödmall eftersom den kommunövergripande enligt dem inte riktigt höll måttet. En av 

specialpedagogerna berättade att en av anledningarna till att de på hennes skola utarbetar en 

ny mall är att frågor om hur eleven och föräldrarna ser på elevens svårigheter helt enkelt inte 

finns med i den nuvarande mallen. Detta är högst anmärkningsvärt och jag menar att det finns 

anledning att vara kritisk till detta eftersom styrdokumenten tydligt föreskriver att elever och 

vårdnadshavare tidigt ska involveras i detta arbete. Även om skolors utarbetande av egna 

stödmallar för utredningar säkert kan medföra en del goda effekter kan jag här inte låta bli att 

flagga för att en fortsatt diskussion behövs om vad det kan få för konsekvenser för 
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likvärdigheten i en kommun när varje skola arbetar efter en egen sådan mall, framförallt om 

denna inte följer de riktlinjer som finns i styrdokumenten.   

 

En fjärde tänkbar anledning till att pedagogerna inte tillräckligt involverar eleverna eller 

vårdnadshavarna i detta arbete skulle också kunna vara att eleven och läraren inte kommer 

överens och att kommunikationen dem emellan har brister. Detta skulle till exempel kunna 

vara aktuellt i en situation där en elev och dennes vårdnadshavare skyller problemen på 

lärarens oförmåga att undervisa medan läraren i sin tur hävdar att det är eleven som har 

problem och behöver hjälp. I ett sådant läge lär förutsättningarna för elevens och 

vårdnadshavarnas delaktighet i utredningarna knappast vara särskilt goda. Några av 

intervjupersonerna i denna studie framhåller här att det är av vikt att det finns någon mer än 

klassläraren som kan sätta sig ner och samtala med eleven om det skulle vara så att elevens 

relation med läraren av någon anledning skurit sig.  

 

Olika aspekter beroende på svårigheter 

Avslutningsvis ska här sägas något om de olika aspekter som fokuseras i skolans utredningar. 

Ett intressant resultat av denna studie är att detta varierar en hel del beroende på vilka 

svårigheter som föreligger och att det finns en ganska stor skillnad mellan vad som fokuseras i 

en utredning om lärandesvårigheter respektive beteendesvårigheter. Tidigare forskning 

(Skolverket 2003) har visat att kommunala skolor i sitt arbete med särskilt stöd sällan studerar 

själva undervisningen i någon större omfattning, medan detta däremot är vanligare på 

fristående skolor. Samtliga intervjupersoner i denna studie arbetar i kommunala skolor, så jag 

kan här inte uttala mig om några skillnader i detta avseende, men vad som ändå kan 

konstateras är att informanterna i min studie vid utredningar om lärandesvårigheter inte heller 

här studerar själva undervisningen i någon större omfattning. I stället är detta betydligt 

vanligare när det handlar om beteendesvårigheter av olika slag. Endast en av informanterna i 

denna studie talar om att skolan fokuserar på själva undervisningen när det handlar om 

lärandesvårigheter. Alla andra intervjupersoner talar om att fokus vid sådan problematik 

handlar om att se vad det är eleven har svårt med eller vilka starka sidor han eller hon har, 

vilket oftast sker med hjälp av tester av olika slag. Detta tyder alltså på att skolorna i denna 

studie är mer benägna att studera den egna verksamheten när en elev är i beteendesvårigheter 

än när elever är i lärandesvårigheter. En tänkbar orsak till att det är på det sättet kan 

naturligtvis vara att många lärare känner sig relativt säkra i sitt ämne och vet hur de ska 
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undervisa eftersom de lärt sig detta i sin utbildning men att de däremot är mer osäkra när det 

gäller beteendesvårigheter eftersom de inte utbildats i samma grad när det gäller sådana 

svårigheter och därmed snabbare inser att elevens svårigheter kan hänga samman med hur 

undervisningen är organiserad. En annan tänkbar orsak till detta resultat kan naturligtvis också 

vara att informanterna under intervjun helt enkelt inte kom in på att detta också kan vara en 

del i deras arbete med utredningar. Det är ändå intressant, menar jag, att så få av dem nämnde 

analys av själva undervisningen som en aspekt vid utredningar om lärandesvårigheter. Enligt 

styrdokumenten (Skolverket 2008b) ska orsakerna till elevens svårigheter ju främst sökas i 

deras möte med lärandemiljön. Att vid lärandesvårigheter endast fokusera på eleven och 

dennes tillkortakommanden är ur den aspekten inte bara felaktigt gentemot styrdokumenten, 

utan medför också en ökad risk för att en stor och viktig del i elevens skolgång, nämligen 

själva undervisningen, helt utesluts i utredningen. Om problemen i ett sådant fall i grunden 

ligger i hur läraren lagt upp undervisningen får detta förfarande självklart negativa 

konsekvenser för elevens möjligheter att få rätt stöd.        

9. Avslutande kommentarer 

Det har varit ytterst intressant att intervjua informanterna i denna studie om deras praktiska 

arbete med att utreda elevernas behov inför ett eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. 

Samtliga intervjuer har genomförts i en positiv anda och det är min bestämda uppfattning att 

samtliga informanter lämnat samtalen med nya tankar och idéer om hur de kan lägga upp det 

fortsatta arbetet med detta på just sina skolor. Ett viktigtresultat av studien är att skolor har 

svårigheter med att få elever och vårdnadshavare delaktiga i denna process. Med tanke på att 

Skolverket nyligen gett ut nya allmänna råd för detta arbete blir det som tidigare nämnts 

mycket intressant att se vilka effekter detta får i den praktiska verksamheten, vilket för övrigt 

vore intressant att undersöka vidare.  

 

Det har vidare varit mycket intressant att se att arbetet med pedagogiska utredningar tycks 

fungera allra bäst på den skola där personalen har en öppen kommunikation och samarbetar 

med varandra och där en proaktiv verksamhetskultur tycks råda. Informanterna på denna 

skola uttrycker här att de överlag är nöjda med det sätt på vilket utredningarna omfattar 

aspekter på skol-, grupp- och individnivå, medan i princip alla andra framhåller att lärarna 

ofta fokuserar alltför ensidigt på individnivå. I resultatdiskussionen har jag pekat på att 

kunskapsklyftor mellan speciallärare och specialpedagoger å ena sida och lärarna å den andra 

sidan kan vara en tänkbar förklaring till detta. Jag har vidare ställt en retorisk fråga om arbetet 
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med pedagogiska utredningar i grunden är en allmänpedagogisk eller specialpedagogisk fråga. 

Även om jag här inte gett något svar på denna fråga är det intressant att konstatera att 

informanterna i denna studie framhåller klassläraren som den som ytterst ska ansvara för de 

pedagogiska utredningarna och att specialläraren och specialpedagogen fungerar som ett stöd 

eller som kontrollant i detta arbete. För att söka svaret på denna fråga vore det intressant att 

även intervjua lärare om pedagogiska utredningar för att se vad de ger för bild av detta arbete. 

Tycker lärarna själva att pedagogiska utredningar är deras uppgift? Vilka kunskaper har 

lärarna genom sin utbildning fått för att klara detta? Vad anser de sig behöva stöd och hjälp 

med i detta arbete? Detta är några ytterligare exempel på frågor som det också vore intressant 

att undersöka vidare. Yttermera skulle det vara spännande att mera ingående undersöka några 

skolor som lyckats göra eleverna delaktiga i arbetet med pedagogiska utredningar och försöka 

peka på några avgörande och viktiga faktorer i detta arbete. Avslutningsvis vill jag även 

framföra att det skulle vara spännande att göra en jämförande studie om hur friskolor å ena 

sidan och kommunala skolor å den andra arbetar med pedagogiska utredningar inför ett 

eventuellt upprättande av åtgärdsprogram.   

 

Målet med denna studie har varit attfördjupa förståelsen av och bidra till ökade kunskaper om 

skolors arbete med pedagogiska utredningar. Studien har visat att skolor ibland brister när det 

gäller elevers och vårdnadshavares delaktighet i de pedagogiska utredningarna och att det ofta 

är svårt för lärarna att i dessafå med faktorer på skol- och gruppnivå och att det oftast är 

individnivån som hamnar i fokus. Studien visar vidare att ord som beskriver elevernas 

egenskaper är relativt ovanliga i de utredningar som här analyserats, men att de skrivningar 

som görs om elevernas svårigheter och behov ändå tyder på att ett kompensatoriskt perspektiv 

fortfarande dominerar. Ett intressant resultat av studien är att på den skola där arbetet med 

pedagogiska utredningar beskrivs som väl fungerande tycks det goda samarbetet mellan 

personalen och den öppna kommunikationen utgöra viktiga ingredienser i 

framgångsreceptet.Kanske kan denna studie,tillsammans med de nya allmänna råd för arbete 

med åtgärdsprogram (Skolverket 2013) som nyligen utkommit,användas som grundför 

proaktiva diskussioner om pedagogiska utredningarsom en del i skolans strävan att ge alla 

elever adekvat stöd.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Först av allt vill jag tacka dig för att du gått med på att bli intervjuad av mig och därigenom 

hjälper mig med empiri till mitt examensarbete. Med detta brev vill jag informera dig lite om 

studien och betona att du deltar helt frivilligt i projektet och att du har rätt att dra dig ur när 

som helst. 

Det övergripande syftet med min studie är att undersöka skolors arbete med att utreda och 

kartlägga elevers behov inför ett eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. Intentionen med 

arbetet är att fördjupa förståelsen av och bidra till ökade kunskaper om detta arbete går till i 

praktiken ute på skolorna. Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar:  

 

1. Vad är det skolor fokuserar på i en pedagogisk utredning? 

2. Vilka faktorer anses som är särskilt viktiga i arbetet med utredningarna för att 

såsmåningom kunna ge eleven adekvat stöd? 

3. Hur går skolor praktiskt tillväga i detta arbete och vilka svårigheter kan identifieras i 

processen?  

4. Hur beskrivs elevernas behov och svårigheter i utredningarna? 

 

 

Metoden för min studie bygger på intervjuer med rektorer, speciallärare och specialpedagoger 

samt textanalys av redan skrivna utredningar. Tanken är att besvara de första tre 

frågeställningarna ovan med hjälp av intervjuer.När jag intervjuar dig kommer frågorna därför 

handla om frågeställningarna 1, 2 och 3. Den fjärde och sista frågeställningen tänker jag 

försöka besvara med hjälp av analys av redan skrivna utredningar. Denna omfattas därför inte 

av intervjun.  

 

Intervjun tar mellan 30-50 minuter. Jag kommer att spela in intervjun med dig med hjälp av 

en ljudupptagare för att senare kunna skriva ut intervjun i skriven text. Denna text kommer 

sedan analyseras och delar av den kan komma att användas i presentationen av resultatet för 

min studie. Ingen annan än jag kommer att lyssna på intervjun. Inspelningen kommer att 

förvaras på en säker plats där bara jag kommer åt den och raderas av mig efter det att arbetet 

slutförts och godkänts. Ditt namn och den skola där du arbetar kommer att fingeras i texten 

och du ska kunna känna dig helt trygg i att ingen läsare av min text ska kunna lista ut att det är 

just du som intervjuats. Om du som respondent vill ha tillgång till den inspelning jag gjort 

med dig innan materialet raderats, om du vill granska de utskrifter som gjorts av intervjun 

med dig eller ta del av det färdiga resultatet av studien så är det bara att du hör av dig till mig.   

 

Eftersom studien skrivs inom ramarna för specialpedagogutbildning kommer den att läsas av 

flera andra t ex examinator och andra studenter. Förhoppningsvis når texten slutligen en ännu 

större läsekrets än så. Tack än en gång för att du deltar i min undersökning. Om du har några 

frågor innan vi träffas är du hjärtligt välkommen att höra av dig till mig. 

Johan From  johan.from@ludvika.se Telefon:072-587 02 09 

 

 

mailto:johan.from@ludvika.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Tema 1- Vilka aspekter av elevernas skolgång fokuseras i utredningarna? 

 

-Kan du berätta för mig vad ni på skolan går in och undersöker närmare eller tittar på i en 

utredning när eleven är i läs- och skrivsvårigheter?  

-Vem eller vilka kan ha viktiga roller i en utredning om läs- och skrivsvårigheter på din 

skola? 

-Om vi nu tänker oss att en elev på er skola i stället är i beteendesvårigheter. Vad skulle 

skolan titta närmare på i ett sådant fall? 

-Vem eller vilka kan ha viktiga roller i en utredning om beteendesvårigheter på er skola? 

-Hur gör ni på er skola för att se till att utredningarna omfattar aspekter på alla tre nivåer, 

alltså skol-, grupp- och individnivå? 

-Kan du utifrån de erfarenheter du har om pedagogiska utredningar berätta för mig om något 

fall där en utredning behövt göras extra bred och omfatta många olika aspekter av elevens 

skolgång? 

-I vilka fall kan det räcka med en begränsad utredning? Ge om du kan ett konkret exempel. 

 

Tema 2- Hur går skolorna praktiskt tillväga i arbetet med pedagogiska utredningar? 

 

-Hur går ni praktiskt tillväga för att utreda elevens svårigheter och behov när utredningen 

gäller  en elev som är i läs- och skrivsvårigheter? Vilka redskap och metoder använder ni? 

-Om vi nu i stället tänker oss en elev som är i beteendesvårigheter av olika slag. Hur går ni då 

tillväga när ni gör utredningen?    

-Hur tänker ni kring elevens delaktighet i dessa utredningar? Hur tas elevens egna synpunkter 

tillvara? När i processen sker detta?  

-Hur tänker ni kring vårdnadshavares delaktighet i utredningar? Hur tas deras synpunkter och 

kunskaper om eleven tillvara? När i processen sker detta? 

-Hur tänker ni på skolan kring samverkan med elev och vårdnadshavare under den fortsatta 

processen?  
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-Vilka rutiner har ni på skolan för att vid behov samverka med och använda er av extern 

kompetens i utredningarna?  

- Vilken extern kompetens kan det handla om? 

-När kan extern kompetens behöva användas? 

-Hur vanligt skulle du säga att det är att extern kompetens används i utredningar på din skola? 

- I vilka fall kan tester och prov av olika slag spela en viktig roll i utredningarna?  

- Kan du ge några exempel/ytterligare exempel på tester och prov som kan användas?  

- I vilka fall kan pedagogens egna bedömningar av elevens svårigheter spela en viktig roll i 

dessa utredningar?  

 

Tema 3- Vilka faktorer kan anses som är särskilt viktiga i arbetet med utredningarna 

för att såsmåningom kunna ge eleven adekvat stöd? 

 

-Hur vill du att alla pedagoger på din skola ska tänka när det gäller pedagogiska utredningar?  

-Vad behövs i fråga om resurser och kunskap för att en god utredning ska bli verklighet? 

-Vad behövs närmast på din skola för att ytterligare utveckla de utredningar som görs hos er?  

-Vilken är, som du ser det, den enskilt viktigaste faktorn för en god utredning? 

-Kan du komma på några andra faktorer som är viktiga? 

 


