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                                            helhetssyn 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur utredningar och 
bedömningar genomförs och på vilka grunder beslut om mottagande till 
grundsärskolan fattas. Antalet elever mottagna i grundsärskolan har under de 
senaste 10-15 åren ökat, invandringen har ökat och den medicinska 
forskningen har utvecklats. Detta har medfört att vi har fått nya elevgrupper i 
grundsärskolan. För att undersöka vårt syfte har vi genomfört intervjuer med 
rektorer/ särskolesamordnare i tre olika kommuner. Vi har sedan utifrån våra 
intervjuer jämfört dessa kommuners rutiner med de riktlinjer och 
rekommendationer som vi funnit. Därefter valde vi att fördjupa oss i en av 
dessa kommuner och intervjua de personer som i sin profession gör de 
bedömningar som ska/bör göras, pedagogisk, psykologisk, social och 
medicinsk bedömning, och som tillsammans ska klargöra om eleven är 
aktuell för att bli mottagen i grundsärskolan. Vi har i undersökningen kommit 
fram till att de rutiner som studiens kommuner har inför mottagande i 
grundsärskola ser olika ut och att de endast till viss del stämmer med de 
riktlinjer och rekommendationer som finns. Efter intervjuer med de 
professioner som genomför de bedömningar som ska ligga till grund för 
beslut om mottagande i grundsärskola, kan vi dra slutsatsen att samarbetet 
kring dessa bedömningar bör öka samt att flera informanter lyfter fram vikten 
av att bedömningen bör ske utifrån en helhetssyn av elevens förmågor.   
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Inledning 
 
Efter flera års arbete med elever inom grundsärskolan har funderingar hos oss 
väckts, hur utredningar och bedömningar genomförs och på vilka grunder 
beslut om mottagande fattas för några av de elever som idag finns inom 
denna skolform. Har utredningen inför mottagande i grundsärskola skett 
utifrån de fyra bedömningar som Skolverkets allmänna råd om hur 
särskoleinskrivning bör ske (Skolverket, 2001)? Hur genomförs bedömningar 
och utredningar när det gäller elever med annat modersmål än svenska?  
 
Studier med fokus på elever med annat modersmål, mottagna i grundsärskola 
visar att denna elevgrupp kategoriseras och sorteras utifrån andra kriterier än 
svenska elever vid utredningar och bedömningssituationer (Bel Habib, 2001). 
Det finns också studier som hävdar att de tester som används inte är 
standardiserade för elever med annat modersmål (Jahanmahan, 2007) att 
kommuner inte har tillräcklig kunskap (Skolinspektionen, 2011) samt att 
kommunens/skolans intolerans för olikhet påverkar antalet inskrivningar i 
grundsärskolan (Bel Habib, 2001). Jahanmahan (2007) påstår att en del av 
problemet är att lärar- och psykologutbildningen inte följt med i dagens 
samhällsutveckling, vilket medfört okunskap när det gäller att genomföra 
korrekta utredningar av elever med annat modersmål.         
 
Sedan mitten av 1950-talet har det i Sverige funnits en skolform kallad 
särskola (Frihiof, 2004), en särskild skolform för elever med utvecklings-
störning och sedan 1960-talet har alla elever i Sverige enligt lag rätt till 
skolgång (SFS 1967:940). Genom denna lag öppnades skolan för de elever 
som tidigare ansetts vara obildbara, det vill säga de som hade en 
utvecklingsstörning och flerfunktionsnedsättning. Fram till vårterminen 2011 
har elever mottagits i grundsärskola utifrån 1985 år skollag och enligt den 
lagen har elever med en funktionsnedsättning på grund av hjärnskada och 
elever med autism och autismliknande tillstånd, haft rätt att gå i 
grundsärskola (SFS 1985:1100). Den 1 juli 2011, trädde en ny skollag (SFS, 
2010:800) i kraft. Den medförde förändringar i de riktlinjer som avgör vilka 
elever som ska ha rätt till utbildning och skolgång i grundsärskola. I denna 
skolform ska, enligt den nya skollagen endast de elever som inte bedöms nå 
grundskolans kunskapskrav och har en utvecklingsstörning mottas. För att en 
elev ska bli mottagen i grundsärskolan ska kommunen enligt skollagen nu 
genomföra en social-, en pedagogisk-, en medicinsk- och en psykologisk 
utredning. Utifrån dessa utredningar ska sedan en helhetsbedömning göras 
för att avgöra om eleven har rätt till skolgång i grundsärskola.   
 
Under de senaste 10-15 åren har mottagande av elever i grundsärskolan ökat i 
Sverige, något som uppmärksammats och debatterats i media. Under denna 
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period har även invandringen ökat och den medicinska forskningen 
utvecklats vilket medfört att grundsärskolan har fått nya elevgrupper, en av 
dessa grupper är elever med svenska som andraspråk.  Flera forskare (Bel 
Habib, 2001; Blom, 1999; Jahanmahan, 2007) har i sina studier 
uppmärksammat den ökning som skett, när det gäller mottagande av elever 
med annat modersmål än svenska i grundsärskolan och riktat skarp kritik mot 
innehållet i denna elevgrupps utredningar.  Den medicinska forskningens 
framsteg har inneburit att fler elever diagnostiseras och med en medicinsk 
eller psykologisk diagnos har särskiljning av elever blivit legitim inom 
skolan, något som kan ha bidragit till elevökningen inom grundsärskolan 
(Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson, 2004). 
 
Med denna studie vill vi försöka ta reda på hur tre kommuner resonerar och 
undersöka vilka riktlinjer som finns när elever mottas i grundsärskolan. De 
kommuner som ingår i studien har inför förändringen av skollagen påbörjat 
arbetet med att förändra och uppdatera sina rutiner kring hur mottagande i 
grundsärskola ska ske. Förändringsarbetet är i olika faser i studiens 
kommuner. I en av dessa kommuner har grundsärskolans rutiner och riktlinjer 
nyligen blivit granskade av Skolinspektionen, i en annan kommun pågår 
Skolinspektionens granskning parallellt med denna studie. Riktlinjer och 
rutiner för grundsärskolan i studiens tredje kommun har inte granskats av 
Skolinspektionen.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  9 (59) 
 

Syfte  
 
Studiens syfte är att beskriva riktlinjer och undersöka rutiner vid utredning 
och bedömning inför mottagande i grundsärskola.  
 
 
 

Problemformulering 
 

• Vilka riktlinjer finns inför utredning och bedömning av en elevs 
eventuella mottagande i grundsärskola och på vilka grunder fattas 
beslut om mottagande? 

 
• Vilka rutiner finns på organisationsnivå vid utredning och bedömning 

av mottagande i grundsärskola i studiens kommuner? 
 

• Vilka utredningsrutiner finns och hur genomförs respektive 
bedömningsdel? 

 
• Hur genomförs utredningar och hur bedöms elever med svenska som 

andraspråk vid mottagande i grundsärskola? 
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Teoretisk bakgrund  
 

Särskolans utveckling  
 
Under 1800-talet, påbörjades uppbyggnaden av det svenska 
samhällssystemet. Under denna period genomfördes dels förändringar i den 
offentliga sociala strukturen, men även ett betydande utbildningsprojekt 
påbörjades vilket även kom att omfatta personer med utvecklingsstörning. 
Målet med denna satsning var ”bildning för alla”, en fras som blev 
satsningens ledord. Genom att erbjuda utbildning till alla skulle 
utbildningsskillnader, mellan landets invånare utjämnas (Berthén, 2007). År 
1842, infördes den obligatoriska svenska folkskolan (Hoffman, Söder & 
Arnell-Gustafsson, 1979) och andelen elever inom skolan ökade (Berthén, 
2007). Det fanns dock elever som inte ansågs ha möjlighet att tillgodogöra 
sig undervisningen, på grund av att de exempelvis var blinda, dövstumma, 
vanföra eller sinnesslöa. Dessa elever ansågs vara defekta och i viss 
omfattning organiserades en annan form av utbildning för dem, vid sidan av 
den framväxande folkskolan. En av skolans uppgifter vid denna tid var att 
sortera ut de elever som ansågs vara utvecklingsstörda, eftersom de inte 
skulle ha tillträde till utbildning i folkskolan utan till utbildning på 
sinnesslöanstalter, om de ansågs vara bildbara (Berthén, 2007). Under 1800-
talets sista halva grundades flera uppfostringsanstalter/sinnesslöskol-
anstalter, både av privata aktörer och av landstinget (Berthén, 2007) och ofta 
placerades dessa anstalter ute på landsbygden, långt ifrån städer och 
samhällen. På dessa anstalter bodde och levde sedan mottagna individer 
oftast under hela sitt liv (Hoffman m fl., 1979). Den utbildning som eleven 
fick på sinnesslöanstalten var frivillig, vilket innebar att föräldrar fick ansöka 
om plats på anstalten.  Parallellt med dessa sinnesslöanstalter, som växte upp 
i landet, grundades även vårdanstalter för de elever som inte togs emot på 
beskrivna anstalter, det vill säga de obildbara (Berthén, 2007). 
 
Under början av 1900-talet uppstod en strävan i det svenska 
utbildningssystemet, som innebar att elever med ungefär samma begåvning 
skulle placeras i samma klass och år 1918, infördes i Sverige förlängd 
skolplikt (Frihiof, 2004). Under denna period började tester användas för att 
mäta elevens intelligensnivå. Fransmannen Binets test var ett test som ofta 
användes av läkare eller av annan utbildad personal. Avsikten var urskilja de 
elever som var i behov av undervisning i hjälpklass, det vill säga de elever 
vars IQ bedömdes ligga mellan 70 och 85.  
 
På 1930-talet menade intelligensforskningen att det krävdes mer 
differentiering i skolan och B-klasser, för elever med IQ mellan 85 och 95, 
infördes. Under denna period baserades alltså bedömningen helt på resultatet 
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från intelligenstester och föräldrar som hade barn med utvecklingsstörning, 
uppmanades av läkare och myndigheter att lämna bort barnet till 
institutionsvård, för att det skulle få tillgång till vård och utbildning. I de 
flesta fall fördes dock dessa föräldrar bakom ljuset, då barnet sällan fick 
någon specialundervisning (Brodin & Lindstrand, 2010). 
 
Ordet sinnesslöskolor byttes år 1954 namn och blev istället särskolor när 
lagen om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna kom (Frithiof, 
2004). Med denna lag följde även ett byte av huvudmannaskap, till 
landstinget, som nu också fick ansvaret för de obildbaras utbildning. 
(Hoffman m.fl., 1979). Under denna tid reformerades också begreppet 
sinnesslö och benämningar som psykiskt efterbliven, utvecklingshämmad, 
psykiskt hämmad och psykiskt utvecklingshämmad började användas för att 
kategorisera individer med funktionsnedsättningar (Berthén, 2007). År 1959 
kom en lag som strävade mot att Sveriges särskolor skulle ha samma 
utgångspunkt när det gällde mål som landets allmänna skolor (Frithiof, 
2004). I och med denna förändring skulle nu alla individer ges förutsättningar 
till utveckling och utbildning, vilket innebar att nu fick även elever med 
utvecklingsstörning och ytterligare funktionsnedsättning rätt till utbildning. 
(SFS 1967:940).  
 
Tidsperioden från 1980-talet fram till 2000-talet innebar att särskolan, både 
organisatoriskt och administrativt blev alltmer lik grundskolan och år 1985 
övergick ansvaret från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. 
Med övergången följde byte av styrdokument, vilket innebar att särskolan 
från och med nu underställdes skollagen (SFS 1985:1100). Under 1990-talet 
byttes även huvudmannaskapet för särskolan och ansvaret gick över från 
landstinget till kommunen (SOU 1991:30). Sedan år 1994 följer 
grundsärskolan LPO94, samma läroplan som grundskolan, men dessa 
skolformer har skilda kursplaner, där det framgår vilka mål som elever i 
grundsärskolan respektive grundskolan ska nå (Berthén, 2007). 
 
 

Definition av utvecklingsstörning  
 
Begreppet utvecklingsstörning kan förklaras och definieras på olika sätt. 
Tideman (1998) definierar utvecklingsstörning utifrån tre aspekter. Den 
psykologiska, där utvecklingsstörning kan mätas genom nedsatt intellektuell 
förmåga eller låg utvecklingsnivå, den sociala, som konstateras genom att 
individen inte klarar vissa av samhällets krav på grund av 
funktionsnedsättningen och slutligen den administrativa som innebär att 
individen behöver stöd och hjälp för att klara sin livsföring. Teveborg (2001) 
förklarar begreppet funktionsnedsättning som en begränsning som gör att en 
individ inte kan genomföra en aktivitet på det sätt som anses normalt, inom 
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den samhällssyn/struktur som denna individ lever i. Norrman (2009) ser 
begreppet funktionsnedsättning som en störning som på ett genomgripande 
sätt påverkar individens lärande och inskränker individens möjligheter att 
klara ett självständigt liv. WHO (1996) menar att utvecklingsstörning innebär 
att individens utveckling sker i långsammare takt samt stannar upp tidigare,än 
vid normalutveckling. WHO delar in och klassificerar utvecklingsstörning 
utifrån intelligenskvot, IQ. Detta sätt att klassificera och definiera, är 
dominerade över världen och sker genom psykologiska test av individens IQ. 
Med den indelning som WHO gjort ligger gränsen för lindrig 
utvecklingsstörning mellan IQ 70 – 50, måttlig utvecklingsstörning mellan IQ 
50- 35 och grav utvecklingsstörning under IQ 35.  
 
Utvecklingsstörning har ofta setts som en individuell egenskap och 
bedömningen av individen sker ofta utan att dennes svårigheter sätts i relation 
till omgivningens kunskap om utvecklingsstörning. Det är sällan omgivning 
och miljö anpassats när det gäller exempelvis bemötandet (Tideman, 1998).  
 

 

Definition mottagande i grundsärskola  
 
Elever med utvecklingsstörning som påverkar möjligheten att nå grund-
skolans kunskapskrav har rätt till skolgång i grundsärskola. Ett beslut om 
mottagande i denna skolform ska föregås och grunda sig på noggranna 
utredningar (SFS, 2010:800). I denna studie används begreppet mottagen i 
grundsärskola och avser då att vara synonymt med inskriven och placerad.       
 
 

Initiering till utredning inför mottagande i 
grundsärskola 
 
De elever för vilken en utredning inför ett eventuellt mottagande i 
grundsärskola kan bli aktuellt identifieras ofta på grund av att de inte nått 
målen för grundskolans undervisning (Tideman, 1998), vilket kan leda till 
misstanke om utvecklingsstörning (Brodin & Lindstrand, 2010). I och med 
att skollagen från år 1985, togs i bruk fastställdes att ett mottagande i 
grundsärskola alltid ska föregås av en utredning samt att denna utredning 
endast kan ske med vårdnadshavarens godkännande (Brodin & Lindstrand, 
2010). Faktorer som visat sig initiera tankar om utredning då eleven inte nått 
grundskolans mål, kan vara stor grupp/klass, brist på arbetsro, utanförskap, 
mobbing och liten/ingen tillgång till specialpedagog/speciallärare (Blom, 
1999). Skolverket (2000) menar att närhet till skolpsykolog, som genomför 
psykologutredningar och närhet/tillgång till särskoleklasser som också kan 
vara faktorer som kan leda till funderingar hos skolans personal, om en elev 
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bör utredas inför ett eventuellt mottagande i grundsärskola. Även ekonomiska 
faktorer och att eleven inte kan hantera och tillgodogöra sig det sätt på vilket 
undervisningen utformats och genomförts kan påverka personal i skolan att 
se en utredning som lösningen av elevens problem att nå målen (Skolverket, 
2000). En annan aspekt som Blom (1999) lyfte fram i slutet av 1990-talet är 
en förändrad samhällssyn, där intresset att ställa diagnoser på elever som har 
ett avvikande beteende har ökat.               
 
 

Utredning och diagnostisering 
 
Sedan LPO94 infördes, har beslut om mottagande i grundsärskola vanligtvis 
grundat sig på en pedagogisk, en psykologisk och i vissa fall en medicinsk 
utredning. Enligt skollagen från år 1985 och andra till ämnet hörande 
propositioner och betänkanden, kan tre formuleringar för hur utredning och 
diagnostisering inför mottagande i grundsärskola urskiljas. I utbildnings-
utskottets betänkande från år 1991/92 framkommer att beslut om mottagande 
i grundsärskola ska grunda sig på pedagogiska, psykologiska och medicinska 
utredningar (1991/92 UBU21). Den andra formuleringen kan utläsas i en 
proposition från 1994/95 och i den framgår att sedan LPO94 infördes så har 
beslut om mottagande i grundsärskola vanligtvis grundat sig på en 
pedagogisk, en psykologisk och i vissa fall en medicinsk utredning 
(Proposition 1994/95: 212). När skolverket i början av 2000-talet genomförde 
en analys av den elevökning som skett i grundsärskolan sedan ansvaret för 
denna skolform övergick till landets kommuner gjorde de ytterligare en 
tolkning av vilka utredningar som bör föregå ett mottagande i grundsärskola. 
Den tolkningen menar att beslut om mottagande i särskola i regel fattas 
utifrån pedagogisk och psykologisk utredning och dessa utredningar kan vid 
behov kompletteras med en medicinsk och/eller social utredning (Skolverket, 
2000). I de allmänna råd om rutiner för utredning och beslut om mottagande i 
den obligatoriska grundsärskolan (Skolverket, 2001) finns 
rekommendationen att bedömningar inför mottagande i grundsärskola bör 
genomföras av personer med expertkunskap inom såväl det pedagogiska, 
psykologiska, medicinska och sociala området. Enligt skollagen från år 2011 
har formuleringen om på vilka grunder en elev mottas i grundsärskolan 
skärpts. Denna skollag förtydligar att ett mottagande i grundsärskola ska 
föregås av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och 
socialbedömning(2010:800,7kap.5§). Detta förtydligande minskar 
möjligheten till egna tolkningar av lagtexten för landets kommuner.  
 
För att kartlägga om eleven är behörig att mottas i grundsärskola bör alltså en 
pedagogisk utredning ske, där syftet är att kartlägga elevens förmåga att nå 
grundskolans kunskapsmål. Utifrån resultatet som framkommer i denna 
utredning fattas sedan beslut om ytterligare bedömningar bör genomföras, där 
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syftet är att utreda om eleven bör tas emot i grundsärskola (Norrman, 2009). 
Denna utredning ska innehålla olika fyra delutredningar – en pedagogisk, en 
psykologisk, en medicinsk och en social, och ska beskriva elevens 
svårigheter (Skolverket, 2006; Skolinspektionen, 2011). Redan år 1998 lyfte 
Blom, i sin studie fram att dessa fyra utredningsdelar ofta sker utifrån 
frågeställningen om eleven har rätt till skolgång i grundsärskola. Denna 
specifika frågeställning kan medföra att ett utlåtande, framfört av exempelvis 
en psykolog kan ses som ett argument för att eleven bör mottas. Blom menar 
att detta är något som den/de ansvariga för beslutet om mottagande bör bli 
medvetna om. 
 
Hur och vad som har diagnostiserats har varierat över tid, men idag sker 
diagnostisering av utvecklingsstörning utifrån psykologiska tester, där en 
enskild individs intelligens bedöms och ställs i relation till andra individer 
(Tideman, 1998). Det finns stora skillnader för hur utredningar och 
diagnostisering inför mottagande i grundsärskola sker i Sverige. Det som 
skiljer landets kommuner åt i denna fråga handlar inte bara om dessa 
utredningar och bedömningars innehåll, utan också om vilka yrkeskategorier 
som genomför dessa bedömningar och vilken utbildning den/de myndighets-
person/er som fattar beslut om mottagande i grundsärskola har (Skolverket, 
2000).               
 
 
Pedagogisk bedömning  
Bedömning av individer sker i många sammanhang i samhället och särskilt 
under skoltiden. Anledningen till att en bedömning initieras och genomförs 
kan bero på flera orsaker (Pettersson, 2007), men syftet med en bedömning är 
ofta att mäta effekten av det lärande som skett hos eleven för att ta reda på 
vilken kvalitet elevens kunskaper har (Kjällström, 2007). En viktig del vid en 
bedömning är den etiska aspekten och att pedagoger är medvetna om och tar 
ansvar för att bedömningen skett på korrekta grunder (Wehnér-Gode, 2007). 
 
En pedagogisk bedömning som sker för att utreda om eleven har rätt till 
skolgång i särskola, har som målsättning att ge en samlad bild av elevens 
förmåga att nå grundskolans kunskapsmål (Skolinspektionen, 2011). Elevens 
kognitiva förmåga ska alltså ställas i relation till de kunskapsmål som finns i 
grundskolans bedömningsmatriser (Måhl, 2007; Pettersson, 2007); 
Skolverket, 2001). När en bedömning sker tar den sin utgångspunkt i 
framförda eller underförstådda uttalande om vad som anses vara kunskap och 
utifrån dessa utgångspunkter sker sedan bedömningen genom jämförelser 
(Pettersson, 2007). När en pedagogisk bedömning inför eventuellt 
mottagande i särskolan ska genomföras är det viktigt att elevens tidigare 
resultat från bedömningar och nationella prov redovisas i bedömningen 
(Skolverket, 2001). Det är betydelsefullt att komma ihåg att det material som 
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väljs ut och granskas, kanske endast representerar en del av den kunskap som 
eleven tagit till sig och att underlaget bygger på en generalisering av insamlat 
material (Pettersson, 2007). I den pedagogiska bedömningen bör det tydligt 
framgå vilka åtgärder och anpassningar som skolan tidigare genomfört för att 
främja elevens lärande och vilket resultat dessa insatser gett (Skolverket, 
2001). Exakt vad en pedagogisk bedömning inför ett mottagande i särskola 
bör innehålla klargörs inte i de riktlinjer och skrifter som getts ut av 
Skolverket och Skolinspektionen. Det som framkommer är att bedömningen 
bör ske över tid, ha en helhetssyn och tydliggöra elevens förmåga att nå 
grundskolans kunskapsmål (Skolverket, 2001; Skolinspektionen, 2011).  
 
Nordin-Hultman (2004) tar i sin doktorsavhandling upp att avsikten med en 
helhetssyn kan vara att bredda bilden av eleven. En bedömning som utgår 
från en helhetssyn skattar inte bara elevens intellektuella funktion och 
inlärningsförmåga, utan lyfter även fram andra kvaliteter och förmågor. 
Maltén (1997) menar att begreppet pedagogisk helhetssyn bland annat 
innefattar elevsyn, kunskapssyn och samhällssyn samt att pedagogen genom 
sitt förhållningssätt påverkar eleven utifrån dessa tre synsätt. Genom sin 
människosyn påverkar pedagogen elevens lärande och utveckling och utifrån 
sin samhällssyn tolkar pedagogen läroplanens mål och skolans roll/uppdrag i 
samhällsutvecklingen. Även Stensmo (2007) förklarar pedagogisk grundsyn 
som en sammansättning av flera delar. Han har utökat antalet delar till sju, 
vilka han anser skapar en pedagogisk grundsyn. Stensmo beskriver dessa 
områden med orden ontologisk, epistemologisk, etisk, människosyn, 
samhällssyn, samt synen på läroplanen och metodfrågor. När pedagoger utgår 
från en helhetssyn vid en utredning är det viktigt att de är medvetna om de 
svårigheter som detta kan medföra (Weehner-Godée, 2007), för då flera 
områden ska bedömas kan risken för avvikelse hos eleven öka (Kjellström, 
2007) 
 
 
Psykologisk bedömning 
När en psykologisk bedömning ska genomföras utgår den oftast från en 
frågeställning. Utifrån frågeställningens art är det sedan psykologens ansvar 
att hitta och använda ett instrument så att bedömningen leder till att 
frågeställningen så långt som möjligt kan besvaras (Norrman, 2009).  Syftet 
med den psykologiska bedömningen i sammanhanget mottagande i 
grundsärskola, är att få fram elevens intelligenskvot för att utifrån denna 
avgöra om eleven är behörig att mottas i grundsärskola (Tideman, 1998). 
Denna bedömning ska alltså utifrån elevens kognitiva förmåga avgöra om 
denne har en utvecklingsstörning (Norrman, 2009; Skolinspektionen, 2011). 
Den ska även innehålla en del som beskriver elevens adaptiva förmåga 
(elevens förmåga till kommunikation), samt kartlägger ADL-färdigheter, 
boende, socialt/ interpersonellt beteende, förmåga att använda offentliga 
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resurser, målinriktning, studier/arbete, fritid, hälsa och/eller elevens 
personliga säkerhet (Norrman, 2009).  
 
Norrman (2009) lyfter fram fem olika delar som hon anser att en psykologisk 
bedömning bör innehålla. För att bedömning ska bli fullständig menar hon att 
den bör starta med en anamnes, där elevens tidiga utveckling kartläggs. 
Denna kartläggning bör innehålla skador eller sjukdomar som eleven 
drabbats av och som kan ha påverkat en eventuell utvecklingsförsening.  För 
elever som kommit till Sverige från ett annat land, är det viktigt att 
anamnesen beskriver elevens kunskaper i modersmålet, hur språkbyte och 
inlärning av andraspråk fungerat. Norrman anser att samtalen med föräldrar 
bör ske med hjälp av tolk, för att utreda hur den tidiga utvecklingen, 
språkutveckling och skolgång skett i hemlandet. I anamnesen bör även 
skolans specialpedagogiska insatser beskrivas och utifrån dessa bör en 
kartläggning över hur eleven kunnat tillgodogöra sig dessa insatser ske. Om 
det finns tidigare psykologbedömningar bör även dessa finnas med för att 
psykologen ska kunna skapa sig en helhetsbild. Därefter sker testning av 
elevens allmänintellektuella nivå. Det finns flera olika tester som används för 
att mäta en elevs intellektuella nivå. Norrman menar att det är viktigt att inte 
förlita sig på resultatet från endast ett test, utan att minst två tester ska 
genomföras. Om eleven är tvåspråkig anser hon att det är ett krav att ett icke-
verbalt test genomförs. Som steg tre sker en kartläggning av elevens adaptiva 
beteende. Då en psykologbedömning initieras sker det ofta på grund av 
svårigheter i skolarbetet, men det adaptiva beteendet i kartläggningen bör 
omfatta även andra delar av elevens vardag. Enligt de kriterier som används 
ska eleven ha adaptiva svårigheter inom minst två områden, för att diagnosen 
utvecklingsstörning ska vara aktuell. Därefter sker en kvalitativ analys, där 
analys av testresultat, skattningar av adaptivt beteende och självbild, samt 
anamnesen ingår. Det är viktigt att denna analys tydliggör eventuella 
ojämnheter i utvecklingsprofilen och analyserar vilka bakomliggande orsaker 
som kan tänkas påverka resultatet.  Det sista steget, enligt Norrman, är att 
sammanfatta den slutsats som psykologen kommit fram till. I slutsatsen ska 
det framgå vilka svårigheter eleven har och om denne enligt de 
diagnoskriterier som används har en utvecklingsstörning. Om resultatet inte 
kan anses vara säkert, bör detta anges i sammanfattningen. För elever, som 
enligt psykologbedömningen, hamnat i gränsområdet mellan lindrig 
utvecklingsstörning och allmän svagbegåvning bör psykologen i 
bedömningsmaterialet föra ett resonemang om vad som talar för att eleven 
ska få diagnosen utvecklingsstörning eller inte (Norrman, 2009).  
       
Medicinsk bedömning 
En medicinsk bedömning ska visa elevens hälsa och tydliggöra eventuella 
medicinska orsaker som kan påverka elevens förmåga att nå grundskolans 
kunskapsmål (Skolinspektionen, 2011). Läkarens uppdrag är att fastställa om 
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det finns medicinska orsaker som kan förklara elevens aktuella hälsotillstånd 
(Norrman, 2009). Syftet med denna bedömning är att fastställa att det finns 
medicinska faktorer, så som hjärnskada och om denna skada ger en bestående 
och betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning. Läkarens uppgift är 
också att kartlägga om eleven har ytterligare funktionsnedsättningar som kan 
förklara dennes svårigheter (Skolinspektionen, 2011).   
 
 
Social bedömning 
För att komplettera övriga bedömningsunderlag ska en social bedömning 
genomföras. Denna bedömning ska kartlägga om elevens svårigheter att nå 
grundskolans kognitiva mål påverkas av orsaker som finns i dennes sociala 
miljö. Bedömning ska kartlägga elevens sociala miljö utanför skolan och 
beskriva eventuella störande komponenter som begränsar elevens möjligheter 
att nå målen (Norrman, 2009; Skolinspektionen, 2011; Skolverket, 2000). 
Den sociala bedömningen bör utgå från elevens perspektiv och kontext 
(Imsen, 2006). 
 
 
 

Mottagande i grundsärskola 
 
Att fastställa diagnosen lindrig utvecklingsstörning kan vara komplicerat och 
för att diagnosen ska bli korrekt ställs stora krav på kunskap och erfarenhet 
på den/de personer som ska genomföra de utredningar som ska ligga till 
grund för beslut om mottagande i särskola (Skolinspektionen, 2011). Redan i 
början av 1990-talet tog Heyman (1990) upp de svårigheter som kan uppstå 
när det gäller att genomföra korrekta bedömningar av lindrigt 
utvecklingsstörda elever. Han menade att ju närmare normalpunkten en elev 
befinner sig, desto svårare är det att avgöra varför en elev anses avvikande.  
 
Studier av hur mottagande i grundsärskola har genomförts i bland annat 
Stockholms kommun (Blom, 1999), där syftet var att jämföra på vilka 
grunder elever mottogs i grundsärskola år 1993 och år 1999, det vill säga före 
och efter kommunaliseringen. Bloms studie visar att antalet elever i 
grundsärskolan ökat mellan dessa mätpunkter och hon upptäckte i studien en 
ny elevgrupp, de vars svårigheter upptäcks i samband med skolstart. Den 
största andelen elever inom grundsärskolan var dock fortfarande elever med 
medfödda eller tidigt upptäckta avvikelser som utretts på habiliteringar eller 
sjukhus enligt Bloms studie. 
 
För att fastställa att en elev är utvecklingsstörd och behörig att mottas i 
grundsärskola ska den pedagogiska och den psykologiska bedömningen av 
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eleven stämma överens. Dessa bedömningar ska sedan kompletteras med en 
medicinsk och en social bedömning, vars uppgift är att förstärka de uppgifter 
som den pedagogiska och psykologiska bedömningen innehåller. Alla dessa 
bedömningar är viktiga för att beslut om mottagande i grundsärskola ska 
fattas på riktiga grunder (Norrman, 2009). Blom (1999) påvisade i sin studie i 
slutet av 1990-talet vissa indikationer på att den rådande samhällssynen gjort 
det tillåtet att särskilja och sortera elever utifrån deras olikheter, något som 
inneburit att elever som avviker från det som anses normalt av den sociala 
samhällsnormen, upptäcks av pedagoger och utreds av psykologer. Detta 
synsätt har inneburit att det blivit legitimt att sortera och särskilja elever 
utifrån medicinska och psykologiskt grundade diagnoser, en bedömnings-
metod som anses vara objektiv (Tideman m fl., 2004). De yrken inom 
medicinen och psykologin som ställer dessa diagnoser har länge haft ett stort 
inflytande när det gäller att sortera, placera och behandla elever i skolan, 
många gånger har dessa professioner haft större makt genom sitt utlåtande än 
vad skolans pedagoger haft (Emanuelsson m fl., 2001). Matson (2007) ger en 
annan förklaring till varför elevgruppen förändrats och elevantalet ökat inom 
grundsärskolan. Han menar att samhällets syn på kunskap och lärande 
förändrats i Sverige under senaste decenniet, vilket medfört att det blivit 
tydligare vilka elever som inte når målen. Under denna tid har det även skett 
en stor utveckling inom neuropsykiatrin, vilket lett till att fler elever upptäcks 
och diagnostiseras (Norrman, 2009).      
 
Från att ha varit en skolform som skulle ge stöd till skolans allra svagaste 
elevgrupp har grundsärskolan blivit en skolform för elever med diagnoser 
och en utväg för att eleven ska få ökat stöd i sitt lärande.  (Brodin & 
Lindstrand, 2010). En medicinsk eller en psykologisk diagnos har under den 
period när grundskolan tvingats till ekonomiska neddragningar, öppnat 
dörren till undervisning i grundsärskolan (Tideman m fl., 2004), vilket 
medfört att elevgruppen inom särskolan varierat och det blivit större skillnad 
mellan mottagna elevers kognitiva utvecklingsnivå (Brodin & Lindstrand, 
2010).  
 
Det är viktigt att den tjänsteman som fattar beslut om mottagande i särskola 
är medveten om den maktposition denne innehar, gentemot elev och 
vårdnadshavare och att beslutet grundar sig på en omfattande utredning 
(Tideman m.fl., 2004). Blom (1999) menade att begåvningstest inte ensamt 
bör ligga till grund för förslag om mottagande i grundsärskola, utan testen bör 
ses som ett redskap i utredningsprocessen. Denna aspekt lyfte också Norrman 
(2009) då hon uttryckte att även om psykolog kan konstatera att eleven har en 
utvecklingsstörning ska placering inte per automatik ske i grundsärskolan. 
Hon menar att det är viktigt att alla faktorer i elevens vardag vägs in och 
framför allt är det viktigt att vårdnadshavares resonemang tas i beaktande. 
Det är ett stort ansvar för den tjänsteman som fattar beslut om mottagande i 
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grundsärskola då detta sker utifrån ett relativt stort tolkningsutrymme 
(Tideman m fl., 2004) 
 
Utifrån skollagen som gäller från den första juli år 2011, ska endast de elever 
som inte bedöms nå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en 
utvecklingsstörning eller en hjärnskada som uppkommit genom förvärvade 
skador, vilka medfört betydande/bestående begåvningsmässig funktions-
nedsättning tas emot i grundsärskola. Den förändring som denna skollag 
medför innebär att elever med autism och/eller autismliknande tillstånd 
endast har rätt till grundsärskola om de också har en utvecklingsstörning 
(SFS 2010:800, kap7§5). När elev blivit mottagen i grundsärskolan ska 
kommunen kontinuerligt genomföra uppföljningar för att fastställa elevens 
utveckling och måluppfyllelse. Utifrån dessa uppföljningar ska sedan 
kommunen fastställa att eleven är placerad i rätt skolform (Skolinspektionen, 
2011). 
 
Vårdnadshavarens roll 
Mottagande av elever i skolformen grundsärskola har sedan år 1996 setts som 
frivillig och det är elevens vårdnadshavare, som efter utredning och 
erbjudande om plats i grundsärskola, fattar beslut om eleven ska mottas i 
denna skolform eller gå kvar i grundskolan (SFS 1985:1100). Studier visar 
dock att flera vårdnadshavare upplever att skolan försökt påverka deras beslut 
med argument som bättre/mer resurser som exempelvis ekonomi, ökat 
individuellt stöd och mer specialundervisning (Tideman, 1998; Blom, 1999). 
En del vårdnadshavare har känt sig tvingade att acceptera att eleven mottas i 
grundsärskola (Bel Habib, 2001) för att få tillgång till de resurser som skolan 
ansett att eleven behövt (Tideman, 2000). Bel Habib (2001) lyfter fram att det 
finns vårdnadshavare som inte känt sig respekterade när de ifrågasatt skolans 
förslag att eleven ska mottas i grundsärskola. Att från skolans håll utöva 
påtryckning med argument att eleven får tillgång till mer hjälp och bättre 
ekonomiska resurser i grundsärskolan, får enligt skollagen inte ske (Brodin & 
Lindstrand, 2010).  
 
Norrman (2009) tar upp att psykologen har en viktig uppgift och ett stort 
ansvar när det gäller att informera elevens vårdnadshavare om vad en 
utredning, inför ett mottagande i grundsärskola innebär och vilket syfte 
utredningen har. Psykologen måste under sin bedömning tidigt tydliggöra om 
eventuella misstankar om utvecklingsstörning uppkommer. När alla fyra 
bedömningar är genomförda är det elevens vårdnadshavare som ansöker om 
mottagande i grundsärskola hos kommunen. 
 
Utgångspunkten, i 2011 års skollag (SFS, 2010:800) när det gäller 
mottagande av elev i grundsärskola är densamma som i skollagen från år 
1985 (SFS, 1985:1100). Det vill säga mottagande i grundsärskola bör ske 
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utifrån vårdnadshavarens ansökan och medgivande. Men i den nya skollagen 
finns ett förbehåll - mottagande i grundsärskola kan ske utan vårdnadshavares 
medgivande om det finns synnerliga skäl för placering, trots att motsättning 
av vårdnadshavare finns (SFS, 2010:800).  
 
 
Olikheter vid bedömning av mottagande i grundsärskola  
Sedan grundsärskolan kommunaliserades under 1990-talet har det varit 
tjänstemän i Sveriges kommuner som ansvarat för och bedömt vilka elever 
som ska mottas i grundsärskola. Redan i början av 2000-talet påvisade 
Skolverket att det var viktigt att den personal som hade ansvar mottagande i 
grundsärskola har god kunskap inom handikappområdet och då särskilt inom 
psykisk utvecklingsstörning och autism. De lyfte också fram att det tydligt 
skulle framgå vem som var ansvarig för beslutet om mottagande i 
grundsärskola (Skolverket, 2000). 
 
Hur stor andel elever som mottas i grundsärskolan beror till viss del på vilken 
kommun de är bosatta i. En påverkansfaktor, när det gäller mottagande menar 
Bel Habib (2001) beror på kommunens förhållningssätt till individers 
olikheter. I praktiken innebär, det enligt Bel Habib att ett större antal elever 
utreds i de kommuner som har en lägre tolerans för olikhet och avvikelser, än 
i kommuner där olikheter ses som en naturlig del i samhället. Jahanmahan 
(2007) menar att en orsak till de skillnader som finns mellan antalet, i 
grundsärskolan mottagna elever, kan det bero på att makten att genomföra 
och tolka utredningar och bedömningar har lagts över på enskilda 
kommuners ansvariga och att dessa beslutfattares utbildningsnivå varierar. 
 
Skolinspektionen (2011) genomförde under året 2010 en tillsyn av 
mottagandet av elever i grundsärskola, i 30 av landets kommuner. Alla 
inspekterade kommuner fick kritik när det gäller handläggningen, samt för 
stora brister i de utredningar som ska utgöra grunden för beslut om 
mottagande i grundsärskola. Tillsynen visade också stora brister när det gäller 
kvaliteten på handläggning I flera kommuner saknades vissa delar av 
utredningen, främst den sociala och den medicinska delen. Att 
handläggningen inför mottagande och beslut om mottagande i grundsärskola, 
sker utifrån skilda villkor i Sveriges kommuner innebär att mottagandet av 
elever i grundsärskola inte kan anses vara rättssäkert menar Skolinspektionen 
efter sin tillsyn. I sitt utlåtande skriver Skolinspektionen att medicinska och 
psykologiska delar i bedömningen, inför mottagande i grundsärskola bör 
genomföras av landstingets psykologer och läkare då flera kommuner saknar 
den kompetens som krävs för att genomföra bedömningar inom dessa 
områden. Under tillsynen framkom också kritik när det gäller hur kommuner 
följer sina egna rutiner vid mottagande i grundsärskola (Skolinspektionen, 
2011).  
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Elever med annat modersmål  
 
Under slutet av 1990-talet uppmärksammades att andelen elever med annat 
modersmål, som var mottagna i grundsärskolan var procentuellt sett hög vid 
en jämförelse mot andelen elever med annat modersmål i grundskolan. Under 
denna period fanns tydliga indikationer på att en fortsatt ökning, av denna 
elevgrupp skulle ske (Gustavsson, 1999) och fram till början av 2000-talet 
hade antalet elever med annat modersmål i grundsärskolan ökat till 1,4 %, en 
ökning med 0,6 % från början 1990-talet. Procentuellt sett skedde denna 
ökning främst i landets mindre kommuner (Bel Habib, 2001).  
   
Bel Habib (2001) skriver att en tänkbar förklaring till denna ökning skulle 
kunna vara att grundsärskolan under denna period bytte huvudman från 
landsting till kommun. Runfors (2003) menar att bedömningar av elever, 
utifrån det synsätt som då präglade landets skolor skedde utifrån en 
allmängiltig utvecklingstrappa. Utifrån denna trappmodell synliggjorde 
läraren vilka som följde, respektive avvek från det som ansågs vara normal 
och åldersadekvat kunskapsnivå. Jahanmahan (2007) lyfter fram flera 
tänkbara förklaringar till varför andelen elever med annat modersmål ökat i 
grundsärskolan. Det kan exempelvis bero på bakomliggande orsaker som 
påverkat elevens välbefinnande såsom språkförbistringar, föräldrar som inte 
har någon skolkultur eller är analfabeter, rasism, kusingifte och brist på 
interkulturell kunskap. Jahanmahan lyfter också orsaken till den ökade 
andelen elever med invandrarbakgrund till ett metaperspektiv, från 
individnivå upp till samhällsnivå och menar att anledningen kan bero på att 
lärar- och psykologutbildningen inte följt med i samhällsutvecklingen. En av 
hans förklaringar är att utbildningen inte förbereder de nyutbildade inom 
dessa yrkeskategorier inför mötet med elever med annat modersmål.  
        
Det är komplicerat att utreda och bedöma elever med invandrarbakgrund 
(Heyman, 1990). Redan i slutet av 1990-talet riktade Haug (1998) kritik mot 
tolkningen som sker när elever med annat modersmål testats vid 
psykologtester. Hans kritik riktade sig främst mot att testen präglas av 
svenska kulturella värderingar. Heyman (1990) betonar att det gäller att 
identifiera om elevens svårigheter beror på utvecklingsstörning eller om 
svårigheten beror på att eleven inte fått tillgång till de verbala, fysiska och 
psykiska redskap som behövs för att förstå och hantera sin verklighet. Det 
finns många faktorer som kan påverka resultatet för elever med annat 
modersmål, bland annat inverkar elevens kunskaper i det nya språket 
(Isaksson & Norlinder, 1999; Norrman, 2009), men också kulturkrockar och 
tillgången till resurser som kan hjälpa eleven genom identitetsprocessen kan 
påverka resultatet (Heyman, 1990). Eventuella upplevda traumatiska 
händelser är en annan viktig del att ta hänsyn till när bedömningar av elever 
med annat modersmål sker (Isaksson & Norlinder, 1999).   
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Jahanmahan (2007) menar att det finns stora skillnader mellan olika kulturer 
när det gäller referensramar och begreppsförståelse och att detta kan påverka 
resultatet för elever med annat modersmål. När elever med annat modersmål 
ska bedömas är det viktigt att ta hänsyn till elevens tidigare erfarenhet av 
lärandesituationer. Elever som kommer från kulturer där papper och penna 
inte är en vardaglig artefakt, får svårare att uppvisa ett bra resultat vid 
pedagogiska och psykologiska bedömningar där sådana faktorer vägs in 
(Isaksson & Norlinder, 1999). Det är också viktigt att väga in elevens 
kulturella bakgrund i bedömningen av ickeverbala delar av olika test, då 
bilder inom vissa kulturer är ovanliga av religiösa och/eller ekonomiska skäl 
(Cerú, 1993; Isaksson & Norlinder, 1999). Även Jahanmahan (2007) 
poängterar att de psykologtester som används inte är standardiserade för 
elever med invandrarbakgrund. Om det uppstår tveksamheter om resultatet 
påverkats på grund av testmaterialet är det viktigt att testet görs om och att 
modersmålslärare finns med under genomförandet och tolkar (Isaksson & 
Norlinder, 1999). Skolinspektionen (2011) menar att det är viktigt att elever 
med annat modersmål följs upp regelbundet så att elevens lärande kartläggs. 
Vidare rekommenderar de att om tveksamheter finns bör utredning och 
bedömning göras om när eleven acklimatiserat sig till svenska förhållanden.  
 
Bel Habib (2001) påvisade i sin studie att elever med annat modersmål 
kategoriseras och sorteras utifrån andra kriterier än elever som har svenska 
som modersmål. Medan elever med svensk bakgrund för det mesta mottas i 
grundsärskola utifrån tydliga medicinska funktionsnedsättningar, blir elever 
med annat modersmål ofta mottagna utifrån mer otydliga symtom som till 
exempel koncentrationssvårigheter, tal- och språksvårigheter, ospecifik 
svagbegåvning eller utvecklingsförsening. Jahanmahan (2007) har genomfört 
fallstudier på elever med annat modersmål, mottagna i grundsärskola som 
visar att övervägande andelen elever i denna elevgrupp i studien, inte har 
diagnos utvecklingsstörning eller autism. Jahanmahan menar att anledningen 
till att elever med annat modersmål placerats i grundsärskolan kan vara att 
denna skolform fått till uppgift att avlasta grundskolan, då elever genom 
diagnos och mottagande i grundsärskolan får tillgång till mer resurser.   
 
 

Teoretisk utgångspunkt 
 
Vi har valt att använda en fenomenologisk ansats då denna ansats identifierar 
och beskriver individers uppfattning om och tolkning av de företeelser som 
sker i deras omgivning (Bryman, 2011). Med hjälp av denna utgångspunkt 
hoppas vi kunna identifiera och tolka våra informanters svar kring studiens 
frågeställningar då fenomenologin söker svar genom att försöka urskilja 
individens beteende i förhållande till denna persons sociala kontext (Bryman, 
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2011). Utifrån Nilholms (2005) dilemmaperspektiv och Ziehes (1993) teori 
om lärande kommer vi att analysera studiens resultat.   
 
Nilholms dilemmaperspektiv 
Dilemmaperspektivet har till stora delar sitt ursprung i det kritiska 
perspektivet där Dyson och Millward (2000) i sina studier tar sin 
utgångspunkt i begreppet kritik. Nilholm (2005) har utifrån deras studier 
sedan i sitt dilemmaperspektiv vänt fokus och istället för att söka efter 
kritiska faktorer fokuserar han på dilemman. Dilemmaperspektivet lyfter han 
fram och förklarar som ”motsättningar som i egentlig mening inte går att 
lösa, men som hela tiden pockar på ställningstaganden” (s. 61). 
Dilemmaperspektivets synsätt innebär att skolans uppgift då är att bemöta 
och hantera elevers olikheter, och att dessa olikheter synliggörs och lyfts 
fram genom kommunikation och socialt samspel. Utifrån dessa faktorer ska 
skolan sedan bemöta alla elever och ge dem möjlighet att tillägna sig 
likvärdiga kunskaper och erfarenheter.    
 
Vårt moderna skolsystems uppgift är att hantera de olikheter som finns hos 
skolans elever och genom att utgå från dilemmaperspektivet kan 
problematiken gällande hur olikheter hanteras och benämns i ett socialt 
sammanhang synliggöras. Utifrån Nilholms dilemmaperspektiv ses dessa 
olikheter inte som egenskaper som individen är bärare av utan som en 
socialkontruktivistisk konstruktion som uppstått i ett sammanhang genom 
sociala processer. Det innebär att ett dilemma för vårt utbildningssystem är 
att avgöra hur elever ska kategoriseras. Nilholm (2005) menar utifrån sitt 
dilemmaperspektiv att det finns risker med de kategoriseringar som sker av 
skolans elever, då fler elever genom diagnoser definieras som avvikande. 
Han menar att denna sortering kan innebära stigmatisering. När det handlar 
om kunskapen om att tillgodose enskilda individers pedagogiska behov och 
olikheter kan grupperingar vara positivt. Men Nilholm framför att effekten av 
kategoriseringen i pedagogiska sammanhang inte är klarlagd och att det finns 
flera olika faktorer som påverkar hur elever sorteras in i grupper. För att 
exemplifiera detta hänvisar Nilholm (2005) till den europeiska och 
amerikanska definitionen av utvecklingsstörning och hur antalet 
utvecklingsstörda förändrades över en natt i USA i och med förändrad 
definition. 
 
Ziehes socialisationsteori 
Thomas Ziehe (1993) har hämtat inspiration till sin teori från Jurgen 
Habermas modernitetsresonemang. Genom att ta sin utgångspunkt i 1970-
talets Marx-renässans och koppla samman detta med nyare psykoanalytisk 
teori försöker Ziehe förstå den subjektiva utvecklingen och förklara detta 
utifrån det moderna samhällets villkor. Ziehe beskriver det kulturella 
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förhållandet mellan tradition och förnyelse, något som han anser vara viktigt 
för att förändring och lärande ska ske.  Denna teori har fokus på 
moderniseringens betydelse för människors möjligheter, när det gäller att 
möta förändrade livsvillkor och kunna hantera samhällets utmaningar. Han 
menar vidare att lärande är föränderligt och att kunskap ständigt måste 
uppdateras för att passa de villkor som det moderna samhället ställer på 
individen och genom att pröva nya metoder och modeller, för att sedan ställa 
dem i relation till tidigare kunskap skapar individen en helhet. Jönsson, 
Trondman, Arnman och Palme (1993) menar att Ziehe hävdar att hans 
socialisationsteori inte är en totalteori, utan att den ska användas tillsammans 
med andra teorier för att fokusera på vissa delar och på så sätt skapa 
sammanhang i vårt moderna samhälle.    
  
Ziehe (1993) har intresserat sig för ungdomskultur och pedagogik och 
beskriver hur ungdomars personlighetsmönster förändrats under vår tidsepok. 
Denna förändring sker genom yttre påverkan när samhället förändras, vilket 
leder till förändrade uppväxtvillkor som för med sig att gamla traditioner och 
normer förkastas i en allt snabbare takt. Med samhällsförändringen följer nya 
och fler möjligheter att forma sin egen identitet, ökade valmöjligheter och 
individualisering samt fler möjligheter att skapa sin egen framgång.  

Enligt Ziehe (1993) pågår det en ständig förändring inom samhällets alla 
områden och han menar att denna förändring påverkar alla individer oavsett 
kön, klass och social miljö. Under denna kulturella modernisering menar han 
att ungdomar påverkas från två håll, uppifrån genom samhällsstruktur och 
normer, samt nerifrån genom barndomens uppväxtvillkor. Det innebär att den 
kulturella moderniseringen medför förändringar i ungdomars psykiska 
strukturer vilket betyder omställningar när det gäller framtida familje- och 
socialisationsvillkor.   

När Ziehes (1993) ställer sin socialisationsteori i relation till ämnet 
pedagogik fokuserar han inte på att förmedla metoder för hur lärande ska ske 
eller hur elever ska bemötas. Han menar att pedagogens uppgift är att hjälpa 
eleven att problematisera det som kan ses som självklart, för att pröva nya 
tillvägagångssätt utifrån ett nytt perspektiv. Genom att finna nya perspektiv 
kan eleven skapa förståelse och sammanhang och på så sätt förstå de krav 
som det moderna samhället ställer på kunskap och lärande. Utifrån denna 
teori ska individen genomföra något som denne inte gör vanligtvis, för att 
sedan problematisera situationen och ifrågasätta det som verkade vara 
självklart. Utifrån denna process har sedan individens lärande utvecklats 
(Ziehe, 1993). 
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Vi har valt att använda dessa två teorier för att problematisera och diskutera 
hur studiens informanter resonerar inför en elevs mottagande i 
grundsärskolan. Med Nilholms (2005) dilemmaperspektiv vill vi belysa de 
dilemman som kan uppstå inför och vid ett mottagande och med hjälp av 
Ziehes (1993) socialisationsteori om lärande vill vi lyfta fram hur individens 
lärande formas och påverkas av den ständiga samhällsförändringen.  
 
 

Metod 
 
Denna studies syfte var att undersöka vilka riktlinjer som finns angivna när 
elever mottas i grundsärskola, samt undersöka vilka rutiner som finns i 
utvalda kommuner på organisationsnivå. För att undersöka syftet i 
examensarbetet användes en kvalitativ ansats som utgår från fenomenologisk 
och hermeneutisk grund. För att få empiriskt material har vi genomfört 
intervjuer. 
 
 

Urval och design 
 
En forskares strävan, oavsett undersökningens storlek bör vara att urvalet är 
så representativt som möjligt för undersökningsgruppen (Bell, 2000). Det kan 
uppstå en del svårigheter att hitta intervjupersoner som har möjlighet att ställa 
upp för intervju, vilket kan leda till att forskaren gör ett så kallat 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), som innebär att urval sker genom 
personliga kontakter.  För att komma bort från denna begränsning av 
urvalsgrupp, tog vi kontakt med en av Skolinspektionens avdelningar och bad 
dem lämna förslag på några kommuner inom deras besöksdistrikt. Vid 
kontakten, med Skolinspektionen uppgav vi vilket område vi ämnade studera, 
samt att vi önskade förslag på några kommuner där vi kunde genomföra vår 
studie. I svaret som vi fick ifrån myndighetens avdelning fanns förslag på 
fem kommuner. Myndigheten angav att urvalet skett utifrån deras uppfattning 
av att det i kommunen fanns en välfungerande styrning och ledning politiskt 
och/eller förvaltningsmässigt gällande grundsärskolan. Vi valde att begränsa 
oss till tre kommuner, då vi ansåg att det var ett rimligt antal intervjuer för 
denna typ av studie och att dessa intervjuer skulle ge oss möjlighet att förstå, 
tolka och jämföra hur utvalda informanter uppfattar på vilka grunder 
mottagande av elever i grundsärskola sker (Kvale, 2009). 
 
För att nå bästa möjliga resultat genomförde vi en pilotstudie där missivbrev 
(bilaga 1) och intervjuguide (bilaga 2) provades. Pilotstudien genomfördes på 
en särskolesamordnare, vald utifrån personkännedom. Efter denna intervju 
omformulerades och fördjupades vissa frågor i intervjuguiden (bilaga 3).  
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Studiens empiriska material samlades sedan in i två steg. Först genom 
intervjuer först på organisationsnivå av rektorer/verksamhetschefer. Dessa 
intervjuer genomfördes på respektive informants arbetsplats och pågick i 
cirka 45 till 60 minuter/samtal. För att fördjupa vår kunskap om hur 
bedömningens olika delmoment sker genomförde vi ytterligare intervjuer på 
individnivå med representanter från yrkeskategorier som genomför de delar 
som krävs för att en elev ska bli mottagen i grundsärskolan. Urvalet av dessa 
informanter skedde genom kontakt med studiens tidigare informanter. Vid 
denna kontakt visade det sig att endast en av studiens kommuner vid 
kontakttillfället hade behörig personal anställd som specialpedagog, 
skolpsykolog, skolläkare och skolkurator. Genom kommunens 
rektor/verksamhetschef fick vi kontakt med dessa individer och genomförde 
telefonintervjuer som pågick i 30 till 45 minuter/samtal.  
 
 

Datainsamlingsmetod 
 
Som grund för intervjun konstruerade vi en intervjuguide med 
halvstrukturerade frågor som berör utredning och mottagande i 
grundsärskolan. Genom kvalitativa intervjuer menar Kvale (2009) att 
informanten ges möjlighet att beskriva specifika situationer och händelser. På 
detta sätt menar vi att våra informanter gavs möjlighet att formulera sina egna 
svar. Vid genomförandet av studiens intervjuer på organisationsnivå 
användes en inspelningsbar mp-3 spelare för att underlätta kommande 
transkriptioner. Under studiens telefonintervjuer förde vi anteckningar som 
informanten efter intervjun fick ta del av via e-post för eventuell korrigering.   
 
 

Genomförande 
 
Utifrån Skolinspektionens urval av kommuner tog vi kontakt med ansvarig 
särskolesamordnare/verksamhetschef i respektive kommun via telefon för att 
fråga om de var intresserade av att delta i vår studie. Vi fick positivt svar från 
de tre kommuner vi ringde och de tillfrågade verifierade sitt deltagande. Vid 
telefonsamtalet bokades en tid för intervjun och informanten fick då också 
information om att denne, skulle få vårt missivbrev och intervjuguide via e-
post, under kommande vecka. 
 
Vid intervjutillfället informerades studiens informanter om syftet med 
intervjun samt hur vi skulle använda studiens empiriska material. En intervju 
innebär ett socialt samspel mellan deltagande individer (Kvale, 2009) där 
intervjuaren har ett ansvar för att intervjuguiden utgår från informantens 
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perspektiv och samt att informanten förstår de frågor som ställs (Bryman, 
2011). En intervjuguide kan vara till stor hjälp som stöd under en intervju 
men det är viktigt att intervjuaren inte ägnar intervjuguiden för stor 
uppmärksamhet då detta kan bli ett störande moment. En bra intervjuguide 
kan skapa förutsättningar för ett bra växelspel i samtalet mellan informanten 
och intervjuaren (Krag Jacobsen, 1993). I vår omarbetade intervjuguide finns 
frågor som berör alla de utredningsdelar som enligt rekommendation ska 
finnas med vid en bedömning om mottagande i grundsärskola. Under 
studiens intervjuer med informanter på organisationsnivå har inte 
frågeföljden i intervjuguiden följts strikt utan varierat utifrån informantens 
svar och ibland lett fram till nya, för studien passande följdfrågor. 
 
När vi sedan valde att fördjupa studien och genomföra intervjuer på 
individnivå med specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare och skolkurator 
valde vi att genomföra dessa via telefon. Beslut om att genomföra 
telefonintervjuer togs efter önskemål från en av dessa informanter. Även 
dessa informanter fick tillgång till missivbrev och vår intervjuguide via e-
post. Vid denna kontakt förtydligades även att intervjuguiden använts på 
organisationsnivå men att vi önskade svar på de frågor som var aktuella för 
respektive yrkesområde och bedömningsdel. Vi framförde också en förfrågan 
om informanten skriftligt kunde tänka sig att sammanfatta sina svar och 
eventuella kommentarer och skicka dem till oss via e-post. Även dessa 
informanter fick innan telefonintervjun påbörjades information om studiens 
syfte samt hur det empiriska materialet skulle komma att användas. Intervjun 
följde de delar i intervjuguiden som var aktuella för respektive informant och 
under intervjun förde vi minnesanteckningar.  
 
 

Databearbetning 
 
Alla intervjuer dokumenterades och inspelade intervjuer transkriberades 
delvis. Därefter sammanfattades resultatet från varje fråga, intervju för 
intervju. Våra anteckningar från studiens telefonintervjuer lades ihop med 
dessa informanters skriftliga anteckningar och resultatet sammanfattades på 
samma sätt som ovan. Skriftliga och inspelade rådata utgör grunden för 
studiens resultat och analys. 
 
 

Tillförlitlighet 
 
Den kvalitativa ansatsen bygger på språket och deltagande informanters 
uppfattning i ämnet (Bryman, 2011). Det innebär att de data som 
framkommer vid genomförda intervjuer blir studiens mätinstrument 
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(Svensson & Starrin, 1996). För att nå bästa möjliga resultat, utformade vi 
frågor till en pilotstudie som genomfördes på en särskolesamordnare, vald 
utifrån personkännedom. Utifrån erfarenheten vi fick genom den intervjun 
och efterföljande arbete, omformulerades, fördjupades och justerades vissa 
frågor. De intervjuer som genomfördes med informanter på organisationsnivå 
spelades in vilket gav oss möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjun 
flera gånger, vilket underlättade analysen. Under genomförda 
telefonintervjuer med informanter på individnivå fördes anteckningar som 
kompletterades av informanten via e-post.    
 
 

Autencitet och Generaliserbarhet  
 
För att ta reda på att vi verkligen undersökt det vi hade som avsikt att studera, 
analyserade vi varje intervjufråga mot studiens syfte och frågeställningar 
(Kvale, 2009). Det vi kan konstatera är att vi inte kan göra anspråk på att det 
vi redovisar är sanningen, utan att vår studie ska ses som ett perspektiv av 
undersökningens frågeställningar. Frågan om en studies autencitet innebär att 
det i metodkapitlet tydligt visar vilka grundantaganden som styr studien, 
vilken kontext den ingår i, samt att alla delar i forskningsprocessen framgår. 
Att kvalitativa ansatsers resultat är svåra att direktöverföra behöver inte ses 
som något negativt, utan kan tolkas som ett unikt sätt att reflektera studiens 
komplexa sociala realitet, utifrån det sociala sammanhang den ingått i (Kvale, 
2009).    
 
Eftersom verkligheten som vi lever i ständigt förändras, så är det inte möjligt 
att reprisera kvalitativa undersökningar på samma sätt som kvantitativa. Det 
innebär i traditionell mening att studier med kvalitativ ansats inte kan ses som 
generaliserbara i vanlig bemärkelse, då svaren ifrån samma informanter 
troligen skulle bli annorlunda vid ett annat intervjutillfälle med samma 
informant, eftersom vår verklighet ständigt är föränderlig. Enligt 
postmodernismen finns ingen objektiv, allmängiltig sanning, vilket får 
följden att vi inte kan fastställa vad som är sanning. Syftet med kvalitativa 
ansatser är således inte att fastslå en sanning, utan att skapa förståelse, 
erfarenheter och ökad säkerhet. Det innebär att studier inom samma 
ämnesområde, vars resultat stödjer varandra, kan ses som generaliserbara, då 
de kan härledas till andra informanter i snarlika situationer (Tideman, 1998). 
 
 

Etiska aspekter 
 
Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer ska de som deltar i 
ett forskningsprojekt bli informerade om de krav som ställs på de 
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undersökningar som bedrivs inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. Informationen ska förklara innebörden av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När det gäller 
informationskravet så innebär det att forskaren ska informera om syftet med 
undersökning, att allt deltagande är frivilligt och att de uppgifter som 
forskaren delges inte kommer att användas till något annat än den aktuella 
undersökningen. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen 
har rätt att själva bestämma hur länge de vill delta i undersökningen och på 
vilka villkor de deltar. När det gäller konfidentialitetskravet så ska 
informanten i en studie veta att de uppgifter de lämnar omfattas av sekretess 
och de anteckningar, eller annan information de lämnar ut förvaras så att 
andra inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att informationen som 
forskaren fått tillgång till endast används till det som informanten fått 
information om (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Innan studiens intervjuer påbörjades fick alla informanter ovanstående 
information muntligen för att tydliggöra studien följer vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer.   
 
 

Resultat  
 
Studiens resultat presenteras under två rubriker då studiens informanter finns 
på olika nivåer i sina organisationer. Först presenterar vi de svar vi erhållit 
vid intervjuer av informanter på organisationsnivå i tre olika kommuner, 
tillhörande samma län. Dessa informanter är anställda som 
rektorer/verksamhetsansvariga och har det övergripande ansvaret för 
kommunens grundsärskolor. Därefter följer resultatet från intervjuade 
informanter på individnivå från en av dessa kommuner, presenterade utifrån 
respektive yrkesroll och utredningsansvar. Studiens tre kommuner finns inom 
samma län och för att mottagande i grundsärskolan ska bli mer likvärdigt 
ordnar dessa kommuner länsövergripande träffar för utredningsansvariga 
yrkeskategorier sedan ett år tillbaka. Dessa träffar har lett fram till ökad 
samverkan mellan länets kommuner, samt öppnat upp för diskussioner om 
verksamhetsutveckling för frågor som rör grundsärskolan.       
 
 

Resultat utifrån intervjuer på organisationsnivå 
 
Riktlinjer och rutiner vid mottagande i grundsärskola  
Under de intervjuer som genomfördes ställdes frågan om vad som kan initiera 
tankar om en elev bör flyttas över från grundskola och istället mottas i 
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grundsärskola. Alla studiens informanter menar att den främsta anledningen 
till att en pedagog eller vårdnadshavare lyfter frågan om eleven eventuellt bör 
mottas i grundsärskola baseras på elevens förmåga att nå grundskolans 
kognitiva mål, det vill säga förmågan att nå grundskolans kunskapsmål. För 
att kartlägga elevens förmåga genomför två av studiens kommuner varje år 
screeningar och tester från förskolan till skolår 9. En av studiens informanter 
framför 
 
     ”Dessa resultat sammanställs sedan på kommunens skolor och om de visar att  
       eleven har svårigheter att nå förväntade mål, kan tankar om utredning inför  
       eventuellt mottagande i särskola initieras hos personalen. De elever som fått 
       sin diagnos under sina tidiga levnadsår och som har kognitiva och/eller  
       medicinska svårigheter som tydligt påvisar att eleven inte kommer att ha möjlig- 
       het att nå grundskolans kunskapsmål lyfter vi tidigt till mottagningsgruppen.” 
 
Processen under mottagningsförfarandet ser olika ut i studiens kommuner. I 
två av dessa kommuner genomförs alla delutredningar och utifrån dessa fattas 
sedan ett beslut av mottagningsgruppen som fastslår om eleven är behörig att 
mottas i grundsärskola eller inte. Denna process, med utredningar och 
insamling av tidigare bedömningar, screeningar med mera, pågår i regel 
mellan tre och sju månader och därefter fattas ett beslut menar dessa 
informanter. Informanten från den tredje kommunen lyfter fram att hos dem 
genomförs först utredningar och utifrån dessa utredningars resultat fattas 
sedan ett beslut av mottagningsgruppen. Vårdnadshavaren får därefter 
meddelande om mottagningsgruppens beslut och utifrån detta beslut åligger 
det sedan vårdnadshavaren att avgöra vilken skolform eleven ska tillhöra. 
Efter ett år upprepas alla utredningsdelar i denna kommun och resultatet 
mellan genomförda utredningstillfällen jämförs. Utifrån denna process anser 
sig kommunen kunna fatta riktiga beslut. Denna informant menar vidare att 
det ibland kan vara svårt att avgöra vilken skolform som eleven bör tillhöra 
och fortsätter       
 
    ”Vi har elever som går i grundskolan till höstterminen i skolår 9 och först då  
      blir mottagna i grundsärskolan. Det kan bero på tveksamheter hos personalen,  
      men oftast handlar det om att vårdnadshavare först då förstår att eleven inte 
      kommer att bli behörig att söka till gymnasiet.”    
 
Två av de informanter som har intervjuats framför att de enligt kommunens 
riktlinjer även ska utreda elevens förmåga att nå grundskolans sociala mål, 
det vill säga kartlägga elevens förmåga till relationer och socialt samspel. I en 
av dessa kommuners riktlinjer finns en klausul som uppmärksammar den 
ansvarige på att en elevs svårigheter att nå grundskolans sociala mål kan vara 
en indikator som kan initiera en utredning om mottagande i grundsärskola. 
Informanten från den tredje kommunen menar att de främst lyfter frågan om 
elevens förmåga att nå grundskolans sociala mål om eleven har diagnosen 
autism. 
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I studiens kommuner är det vanligtvis klassläraren som aktualiserar och 
initierar en diskussion kring ett eventuellt mottagande av en elev i 
grundsärskola. Denna diskussion bör föras med rektor, specialpedagog eller 
speciallärare och klasslärare menar två av studiens informanter på 
organisationsnivå. Informanten från en av dessa kommuner poängterar vikten 
av att klasslärare och speciallärare/specialpedagog kontaktar alla pedagoger 
som eleven möter i skolans vardag, för att undersöka hur de uppfattar och 
tolkar elevens förmåga att nå grundskolans kunskapsmål. Speciellt viktigt är 
det att samla in en bred och allsidig information om eleven har ett annat 
modersmål än svenska, menar denna informant och understryker vikten av att 
kontakt även tas med modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk.  
 
Utredningsrutiner 
I de kommuner som deltagit i studien sker alltid en pedagogisk och en 
psykologisk utredning inför en bedömning av en elevs eventuella mottagande 
i grundsärskola. Dessa utredningar har sedan utgjort basen i det 
beslutsunderlag som de mottagningsgrupper som finns i studiens kommuner 
utgår från när de fattar sitt beslut.  
 
Den pedagogiska utredningen genomförs i studiens deltagande kommuner i 
huvudsak av specialpedagog eller speciallärare och klasslärare. En av 
studiens informanter framför  
 
      ”I kommunens riktlinjer för den pedagogiska utredningen står att den utrednings-    
        ansvarige ansvarar för att kontakta alla pedagoger som undervisar eleven för att  
        få en nyanserad bild”  
 
Den pedagogiska utredningens huvudsyfte är att bedöma elevens kognitiva 
utveckling och bedöma om eleven har förmågan att nå grundskolans 
kunskapsmål framför alla informanter på organisationsnivå. I en av studiens 
kommuner finns även rutiner för hur en utredning av förskolebarn ska gå till. 
I denna situation samarbetar specialpedagogen med de förskollärare som 
möter barnet på förskolan. Syftet med denna utredning är att kartlägga 
barnets utveckling och bedöma dennes förmåga i relation till barnets 
biologiska ålder.  
       
      ”När vi får en förfrågan om utredning och bedömning av ett förskolebarn och där  
        frågeställningen är kopplad till ett mottagande i grundsärskola så har det hittills  
       alltid handlat om barn med flera funktionsnedsättningar. De barn vi har utrett  
       har haft både medicinska funktionsnedsättningar och grav utvecklingsstörning.”  
 
Enligt de riktlinjer som finns på organisationsnivå i två av studiens 
kommuner ska den pedagogiska utredningen inför mottagande i 
grundsärskola baseras på tidigare åtgärdsprogram, utvärderingar, 
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diagnostiska tester och screeningar. Dessa ska ha skett under en längre 
tidsperiod och tydligt visa elevens kognitiva förmåga. En informant berättar 
 
     ”I vår kommun kompletterar vi sedan insamlat material med observationer  
        och samtal. Dessa genomförs av kommunens övergripande specialpedagog  
        och syftet är att skapa objektiv vinkling av eleven. För att ytterligare 
        komplettera detta material genomför vi ibland ytterligare tester med  
        standardiserat testmaterial”  
 
Den tredje kommunens informant berättar att de vid en pedagogisk utredning 
inför eventuellt mottagande i grundsärskola studerar den pedagogiska 
utredningen och de kartläggningar som ska föregå elevens åtgärdsprogram.  
 
      ”Utifrån dessa dokument sammanfattar vi elevens situation och skriver den  
        pedagogiska bedömningen. Då ursprungsdokumenten enligt kommunens  
        riktlinjer ska innehålla information om hur elevens situation ser ut på både 
        gruppnivå och individnivå så brukar detta gå bra. Ibland väljer vi att komplettera  
        dessa uppgifter och begär ett samtal med klassläraren.”       
 
Syftet med den psykologiska utredningen är i studiens kommuner att 
fastställa om eleven har ett begåvningshandikapp. Denna utredningsdel har 
genomförts av en psykolog, men det varierar inom studiens kommuner var 
denna psykolog har sin anställning.  När det gäller elever som redan tidigare 
är utredda av Barn- och ungdomshabiliteringens psykolog så genomförs inga 
nya psykologiska tester eller utredningar i studiens kommuner. Barn- och 
ungdomshabliteringen ansvarar också för alla psykologiska utredningar av 
barn i förskoleålder. I två av studiens kommuner används Barn- och 
ungdomshabiliteringens psykologiska utredning utan vidare analyser av 
kommunens psykolog. 
  
      ”Vi bedömer att Barn- och ungdomshabiliteringens kompetens att genomföra  
          dessa utredningar är bättre än den som kommunen kan erbjuda. Därför begär 
          vi bara in denna utredning och bifogar som den psykologiska utrednings- 
          delen till mottagningsgruppen. Kommunens skolpsykolog blir inte ens  
          inblandad i ärendet.”         
 
Även i studiens tredje kommun utgår mottagningsgruppen ifrån Barn- och 
ungdomshabiliteringens psykologiska utredning om eleven är inskriven där.  
 
     ”Vår policy är att vi begär in tidigare utredningar och sedan går vår  
         skolpsykolog igenom den. Om skolpsykologen anser att det finns behov av  
         att tydliggöra eventuella frågetecken så kompletterar hon den psykologiska  
         utredningen med ytterligare utredningar eller tester. En rutin som finns i  
         kommunen är att skolpsykologen ska genomföra intervjuer/samtal med  
         personal och vårdnadshavare för att uppdatera informationen.”  
 
För elever som inte tidigare haft kontakt med Barn- och 
ungdomshabiliteringen genomförs den psykologiska utredningen av 



 

  33 (59) 
 

skolpsykologen i två av studiens kommuner. I en av dessa kommuner 
upprepas, i de flesta fall utredningen efter ett år för att säkerställa att den 
psykologiska bedömningen av eleven är riktig. ”Vi kan dock göra undantag 
från den rutinen om det finns starka skäl som talar för att placering i 
grundsärskola är ett riktigt beslut” berättar informanten. I den tredje 
kommunen genomför skolpsykologen vissa delar av de psykologiska 
begåvningstester som används om eleven inte tidigare haft kontakt med barn- 
och ungdomshabiliteringen. Därefter remitteras eleven till Barn- och 
ungdomshabiliteringen eller till en Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning 
av skolpsykologen.  
 
      ”I remissen står då att deras uppdrag är att komplettera skolpsykologens  
         testresultat genom verbala och ickeverbala tester. Detta för att kartlägga  
         eventuella språkförbistringar så att elevens svårigheter till exempel inte  
         beror på en språkstörning eller att eleven behärskar svenskan.  
         Med detta tillvägagångssätt hoppas vi få en bredare bild av eleven”  
 
Den medicinska utredningen har i studiens kommuner genomförts av 
habiliteringsläkaren för de elever som varit inskrivna vid Barn- och 
ungdomshabiliteringen. Dennes utredning har utgått från medicinsk kunskap 
om eleven utifrån dennes tidigare besök på Barn- och habiliteringen. En av 
studiens informanter säger 
 
      ”Vi har vid en utredning inför mottagande i grundsärskola begärt in en  
         medicinsk utredning från Barn- och ungdomshabiliteringen om barnet  
         är känt där sedan tidigare. Om utredningen gällt en elev utan kontakt med  
         Barn- och ungdomshabiliteringen så har vi inte genomfört denna utrednings- 
         del, då vi inte ansett att denna utredningsdel tidigare varit obligatorisk för  
         att en elev ska mottas i grundsärskola.”  
 
I en annan av studiens kommuner har skolläkaren avsagt sig ansvaret för att 
göra den medicinska utredningen inför mottagande i grundsärskola och har 
istället valt att remittera dessa elever till läkare på Barn- och 
ungdomshabiliteringen. ”Den skolläkare som är anställd i kommunen har 
tydligt sagt ifrån sig dessa bedömningar då hon inte är specialistläkare.”  
Den tredje kommunen i studien har gjort tolkningen, av Skolverkets riktlinjer 
för mottagande i grundsärskola, att den medicinska utredningen inte är 
obligatorisk. Denna kommun har valt att ta del av de medicinska utredningar 
som finns om eleven är inskriven vid Barn- och ungdomshabiliteringen, men 
har då sett den medicinska utredningen som ett komplement till den 
pedagogiska och psykologiska bedömningen. ”Kommunen har valt att endast 
komplettera med en medicinsk utredning om det funnits indikationer på att 
det kan finnas bakomliggande medicinska orsaker.”  
 
Den sociala utredningen har inte genomförts som egen del eller egen 
utredning i någon av studiens kommuner. Studiens informanter har uppgett 
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att det idag inte finns några fungerande rutiner för hur den sociala 
utredningen ska genomföras i de kommuner de representerar. Två av studiens 
informanter menar att den sociala utredningen till viss del sker, som en del i 
den pedagogiska utredningen där klassläraren och specialpedagogen 
beskriver elevens sociala situation i klassen. I den tredje kommunen, berättar 
informanter att den sociala utredningen har inkluderats i den psykologiska 
utredningen och då genomförts av skolpsykologen. De uppgifter som 
psykologen sammanfattar utgår från vårdnadshavarens upplevelse av elevens 
sociala situation. 
 
En av de kommuner som ingår i studien har nyligen granskats av 
Skolinspektionen och kommunen fick kritik för att de inte genomfört den 
medicinska och den sociala utredningen inför mottagande i grundsärskola. 
Efter denna granskning och den uttalade kritiken har kommunen utarbetat 
nya rutiner och beslutat att en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och 
en social utredning ska genomföras innan en elev kan mottas i grundsärskola. 
I kommunens uppdaterade rutiner framgår att det är skolläkaren som ska 
ansvara för och genomföra den medicinska utredningen, men att denne kan ta 
stöd av Barn- och ungdomshabiliteringens läkare om eleven är inskriven där.  
 
     ”Vem som ska genomföra den sociala utredningen i de lägre skolåren har vi  
       ännu inte beslutat i kommunen, men för de högre skolåren kommer skolans  
       kurator vara den som har ansvaret för den sociala utredningsdelen.”   
 
Även en av studiens andra kommuner har omarbetat sina rutiner kring den 
sociala utredningen. Informanten berättar att  
 
     ”Alla kommunens kuratorer har utarbetat en mall för hur denna utrednings- 
       del ska genomföras. I den framgår att den sociala utredningen ska genom- 
       föras av den kurator som finns anställd på skolan.”  
 
För att det inte ska uppstå tveksamheter vid de lägre skolåren, där det kanske 
inte finns en kurator anställd, finns tydliga riktlinjer där framgår att ”rektor 
ansvarar för att kurator från en närliggande skola lånas in så att utredningen 
kan genomföras enligt kommunens riktlinjer” berättar informanten. Studiens 
tredje kommun har fått besked från Skolinspektionen att deras rutiner kring 
mottagande i grundsärskola kommer att granskas inom snar framtid. Även 
denna kommun håller på att omarbeta och ta fram nya rutiner för hur den 
sociala utredningen inför mottagande i särskola ska gå till hos dem. 
”Troligtvis kommer ansvaret för den sociala utredningen att ligga på 
skolkurator”, säger denna informant. 
 
Två av studiens kommuner har i och med införandet av den nya skollagen 
den första juli 2011, valt att förändra sina rutiner när det gäller uppföljning av 
redan mottagna elever. En av studiens informanter berättar 
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      ”Från och med hösten 2011 kommer vi att följa Skolinspektionens rekommen- 
        dationer för uppföljning av elever mottagna i grundsärskolan. Våra nya rutiner  
        innebär att alla utredningar kommer att uppdateras inför skolår 4, skolår 7  
        och gymnasiesärskolan”  
 
Informanten från studiens tredje kommun framför att kommunen ”vägt in 
flera olika parametrar i när en bedömning inför ett mottagande i 
grundsärskola sker”. Denna informant menar att de beslut om mottagande 
som fattats i kommunen är väl underbyggda. Den sistnämnda kommunen har 
i dagsläget inte förändrat sina rutiner kring mottagande i grundsärskola eller 
sina rutiner kring uppföljning av de elever som redan är i grundsärskolan. 
Informanten framför 
 
     ”Eftersom vi fått information om att Skolinspektionen kommer att granska dessa  
       områden i vår kommun inom snar framtid har vi beslutat oss för att invänta  
       deras utlåtande innan vi omarbetar våra rutiner”   
 
 
Elever med annat modersmål 
I de kommuner som deltar i studien finns det fyra elever med annat 
modersmål som är mottagna i grundsärskolan.  Dessa fyra finns i två av 
studiens kommuner – två elever i var kommun. Den tredje kommunen i 
studien har i nuläget ingen elev med annat modersmål som är mottagen i 
grundsärskolan (det har dock tidigare erfarenhet av elever med annat 
modersmål i grundsärskolan även i denna kommun).  
 
När elever med annat modersmål ska utredas och bedömas utifrån frågan om 
eleven har rätt att vara mottagen och få sin skolgång i grundsärskola berättar 
studiens informanter att de börjar med att samla in bakgrundsmaterial om 
eleven. Studiens informanter berättar att de som ansvariga för 
grundsärskolan, kallar vårdnadshavare till ett möte där de med hjälp av tolk 
försöker få fram så mycket fakta som möjligt om eleven. Under dessa samtal 
informeras också elevens vårdnadshavare på sitt hemspråk vad utredning och 
mottagande i grundsärskola innebär för eleven under skoltiden och i ett 
längre perspektiv. Informanten från en av studiens kommuner lyfter fram att 
svårigheter ibland uppstått, då vårdnadshavare har svårt att förstå syftet med 
grundsärskolan.    
      
     ”Det är ibland svårt att förklara varför en elev ska gå i en särskild skolform och  
        att få vårdnadshavare att förstå vad diagnosen utvecklingsstörning innebär.  
        Begreppet och diagnosen utvecklingsstörning kanske inte ens finns inom deras  
        kultur eller deras synsätt”. 
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Dessa samtal blir grunden i bakgrundsmaterialet om eleven. Informanten från 
en kommun säger 
 
     ”Vi vill att denna kartläggning ska innehålla fakta om bland annat elevens  
       ursprung, uppväxtförhållande, skolgång, flyktingskap och annan information  
       som kan vara viktig att känna till för de som ska fatta beslut.  Denna samman- 
       fattning används sedan som inledningen till den pedagogiska utredningen” 
 
Ingen av studiens informanter vet inte om skolpsykologen tar del av den 
insamlade informationen innan han/hon genomför sin utredningsdel. En av 
dessa informanter blir under intervjun tveksam till om den ansvarige 
specialpedagogen får tillgång till denna bakgrundsinformation eller om den 
endast finns som en bilaga till övriga utredningar.  
 
      ”I kommunens riktlinjer om hur den pedagogiska utredningen ska ske finns 
        idag inga specifika riktlinjer eller frågeställningar som tar upp hur bak-  
        grundsmaterialet ska samlas in, vad det ska innehålla eller hur det  
        ska hanteras”  
 
När elever med annat modersmål utreds av specialpedagog och skolpsykolog 
ska alltid tolk finns med enligt kommunens riktlinjer berättar två av studiens 
informanter. En av dessa informanter menar att ”alla kommunens 
psykologutredningar av elever med annat modersmål har genomförts med 
hjälp av tolk.” Denna informant beskriver att arbetet med att utreda elever 
med annat modersmål är komplicerat och att det krävs ett omfattande och 
noggrant arbete för att utredningen ska uppvisa korrekt resultat.  
 
     ”För att resultatet ska bli korrekt för elever som inte har någon skol- 
       kultur med sig krävs oftast att psykologen och eleven träffas vid flera 
       tillfällen för att utredningsunderlaget ska bli komplett.”  
 
I den tredje av studiens kommuner är informanten osäker på om eleven haft 
tillgång till tolk när denne träffat specialpedagogen och skolpsykologen.  
 
       ”Jag vet att specialpedagogen genomför språktester på alla elever med annat 
         modersmål i kommunen och dessa sker på elevens modersmål med hjälp av 
         tolk. Men när det gäller tillgång till tolk vid utredningstillfället så vet jag inte…”  

 
Beslut om mottagande i grundsärskola 
Under studiens intervjuer med informanter på organisationsnivå framkommer 
att i två av dessa kommuner har den psykologiska utredningen haft störst 
betydelse när kommunen ska fatta beslut om en elev är behörig att mottas i 
grundsärskolan eller inte. ”Om den psykologiska utredningen fastställer att 
eleven har utvecklingsstörning så går vi efter det vid vår rekommendation” 
säger en av dessa informanter. Den andra kommunens informant menar att  
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      ”Vid vår rekommendation tar vi vår utgångspunkt i resultatet från den  
        psykologiska utredningen, men vi tittar också på den pedagogiska  
        utredningen. Om den medicinska utredningen finns så använder vi 
        den för att titta om det finns ytterligare omständigheter.”  
 
I den tredje kommunen fattas beslut om mottagande i grundsärskolan genom 
att den pedagogiska och den psykologiska utredningen vägs samman till en 
samlad bedömning. ”Det är den samlade bedömningen som vi sedan 
använder som bas och utgår ifrån när vi fattar vårt beslut.” 
 
Beslut om mottagande i grundsärskolan fattas i studiens kommuner av en 
formellt tillsatt grupp individer. Hur många personer som denna grupp består 
av och vilka professioner dessa har, varierar mellan studiens kommuner. I en 
av dessa kommuner består mottagningsgruppen av skolchefen och en 
skolpsykolog, i en annan av studiens kommuner är det Barn- och 
ungdomsförvaltningens arbetsutskott som är mottagningsgrupp och fattar 
beslut om mottagande i grundsärskola. Den sistnämnda inskrivningsgruppen 
fattar sitt beslut utifrån en ansökan och ett utredningsunderlag som 
sammanställs och lämnats in av den för kommunen särskoleansvarige 
rektorn/samordnaren. När arbetsutskottet träffas för att fatta sitt beslut finns 
skolchefen med i diskussionen, men har ingen behörighet att delta i 
beslutsprocessen. I studiens tredje kommun sker en behörighetsprövning för 
att fastställa om eleven är behörig att mottas i grundsärskolan. Denna 
behörighetsprövning utförs av en mottagningsgrupp som består av en 
samordnare, tre skolpsykologer, tre specialpedagoger, en skolläkare och en 
skolkurator.  
 
Om en elev anses vara behörig att mottas i grundsärskolan informeras elevens 
vårdnadshavare vad skolgång i grundsärskola innebär för eleven och vad det 
kan medföra i framtiden. Denna information ges av skolpsykolog eller 
specialpedagog till berörda vårdnadshavare i alla studiens kommuner.  När ett 
beslut är fattat och det står klart att en elev har rätt att mottas i grundsärskolan 
tas alltid stor hänsyn till vårdnadshavarens önskemål förklarar de informanter 
som har intervjuats på organisationsnivå. ”Det är vårdnadshavaren som idag 
fattar det avgörande beslutet om eleven ska mottas i grundsärskola eller gå 
kvar i grundskolan”, framför en av dessa informanter. En av studiens 
informanter säger: ”Inga mottagande i grundsärskolan sker i vår kommun 
utan vårdnadshavaren medgivande!” Alla studiens kommuner poängterar 
vikten av att ett gott samarbete med vårdnadshavare är etablerat när en elev 
ska mottas i grundsärskolan. En informant menar att ”Ett gott samarbete 
underlättar möjligheten att skapa förtroendefulla relationer.” Denna 
informant förmedlar vidare att det är viktigt att elev och vårdnadshavare trivs 
och känner sig nöjda med elevens skolval och skolplacering. Den tredje 
kommunens informant säger  
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     ”Vår kommun har som policy att ta stor hänsyn ska till vårdnadshavarens 
       åsikt och vi genomför inga utredningar utan vårdnadshavarens samtycke.  
       Oavsett vilket beslut som vårdnadshavaren fattar så måste kommunen hitta  
       en lösning som gör att skolgången blir bra för eleven!” 
 
I två av de kommuner som deltar i studien finns elever med annat modersmål 
som är mottagna i grundsärskolan. När beslut om mottagande i grundsärskola 
ska fattas för en elev med annat modersmål sker detta till största delen utifrån 
det resultat som framkommer i psykologutredningen.  Denna utredningsdel är 
avgörande vid mottagande av elever med annat modersmål menar de 
informanter på organisationsnivå som deltagit i studien. En av dessa 
informanter framför vikten av att informera vårdnadshavare till elever med 
annat modersmål om vad grundsärskola är så att vårdnadshavaren förstår 
skillnaden mellan skolgång grundskola och grundsärskola.  En annan 
informant säger  
 
      ”Vi rekommenderar och ordnar så att alla föräldrar får möjlighet att besöka  
         kommunens grundsärskolor. För elever med annat modersmål ordnar vi så att det  
         finns tolk med under besöket så att vårdnadshavaren får möjlighet att ställa  
         frågor och få information på sitt hemspråk. När vårdnadshavaren gjort ett  
         besök rekommenderas ett uppföljningssamtal, även det med tolk där vårdnads- 
         havaren ges möjlighet att framföra eventuella funderingar.”   
 
I den kommun som i dagsläget inte har några elever med annat modersmål 
som är mottagna i grundsärskolan finns dock en elev med annat modersmål 
som är mottagen i gymnasiesärskolan. Det finns idag tveksamheter hos den 
elevens vårdnadshavare om placeringen inom grundsärskolan är rätt.  
 
      ”För att möta vårdnadshavaren i dessa funderingar har jag bjudit in till ett möte,  
        samt initierat nya utredningar. Vi måste möta vårdnadshavaren i dennes  
        funderingar och våga ställa oss frågan om beslutet om mottagandet i grund- 
        särskola är fattat på riktiga grunder. Håller de utredningar och bedömningar  
        som beslut om mottagande fattades på? ”  
 
I två av studiens kommuner har elever skrivits ut ur grundsärskolan på 
begäran av vårdnadshavaren. I den ena av dessa kommuner var eleven 
mottagen på prov i grundsärskolan och när denna provperiod var över 
beslutade vårdnadshavaren att eleven skulle återgå till grundskolan. I den 
andra kommunen begärde vårdnadshavaren att eleven skull skrivas ut ur 
grundsärskolan under högstadietiden. Denna elev är idag åter utredd och 
mottagen i gymnasiesärskolan. Studiens tredje kommun skrev, på 
kommunens initiativ, ut alla elever med enbart diagnosen autism från 
grundsärskolan för cirka två år sedan. Detta skedde efter ett omfattande 
arbete där mottagningsgruppen aktivt, genom diskussioner och analyser 
uppdaterat och omarbetat sina riktlinjer för mottagande i grundsärskola 
utifrån Skolverkets rekommendationer. 
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     ” I och med detta arbete minskade andelen elever i kommunens grundsärskolor.  
        Vi tjänade också tid, eftersom vi gjorde detta innan nya skollagen trädde i  
        kraft. Den tiden har vi har använt till hitta former för att anpassa undervisningen  
        så att elever med autism får ett bättre bemötande och anpassade undervisnings-   
        situationer.”  
 
I studiens två andra kommuner skrivs elever med diagnosen autism ut ur 
grundsärskolan i samband med att läsåret 2010/2011 avslutas. Dessa elever 
kommer dock fortsätta att delta i grundsärskolans verksamhet 
organisationsmässigt, men följer grundskolans kursplaner och kunskapsmål.  
 
 

Resultat utifrån intervjuer av utredningsansvariga på 
individnivå 
 
För att förtydliga hur respektive utredningsdel genomförs intervjuades 
specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare och skolkurator, alla anställda i en 
av studiens tre kommuner. Svaren från dessa intervjuer presenteras och 
redovisas som svar utifrån informantens individperspektiv och yrkeskategori. 
 
Specialpedagog 
Vid intervju av specialpedagogen från en av studiens kommuner framförs att 
det är specialpedagogen som har huvudansvaret för och genomför den 
pedagogiska utredningen inom kommunen. Kommunen har valt att arbeta 
efter denna modell för att de pedagogiska utredningar som genomförs ska 
vara så likvärdiga som möjligt. Genom att lägga samman tidigare kunskap 
med ny skall specialpedagogen utreda om eleven kommer att nå 
grundskolans kunskapsmål. Den tidigare kunskapen om eleven inhämtar 
specialpedagogen genom tidigare testresultat, bedömningar, skriftliga 
omdömen och individuella utbildningsplaner. Informanten menar att det 
många gånger finns mycket kunskap, testresultat och annat material om 
elevens förmågor och elevens svårigheter, men att alla dessa ses som separata 
delar. ”Genom att lägga samman alla bitar blir det lättare att få en 
helhetsbild.” Informanten ger exempel på flera olika material (TRAS, God 
Läsutveckling, Tidig kommunikation och Karlstadmodellen) som denne 
använder för att helhetssynen av eleven ska framträda tydligare. Den nya 
kunskapen om eleven skaffar sig informanten genom deltagande 
observationer, samtal och intervjuer med eleven samt genom att eventuellt 
genomföra nya tester. För att vara uppdaterade när den nya skollagen träder i 
kraft i juli 2011 har informanten förnyat alla pedagogiska utredningar av de 
elever i kommunen som är mottagna i grundsärskolan.  
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Om det är en elev med annat modersmål än svenska som utreds finns alltid en 
tolk med för att resultatet av utredningen ska bli riktigt berättar informanten.  
 
    ”Min huvudsakliga uppgift är att komma fram till om eleven har en ärlig chans  
     att nå grundskolans kunskapsmål och om utredningen rör en elev som  inte  
     behärskar svenskan så måste jag ta hjälp av tolk så jag bedömer rätt saker.”  
 
När utredningen är genomförd och informanten sammanställer sitt material 
försöker specialpedagogen att identifiera elevens möjligheter till 
självständighet, uthållighet och koncentration, delar som informanten anser 
viktiga för att klara en skolgång i grundskolan. Vidare menar informanten att 
vårdnadshavarens åsikt och vilja väger tungt när beslutet om mottagande i 
grundsärskola ska fattas.  
 
Specialpedagogen förmedlar att den psykologiska utredningen hittills har 
spelat en avgörande roll när beslut om mottagande i grundsärskola fattats. 
”Det är den psykologiska utredningen som fastställer elevens IQ och därmed 
den grad av utvecklingsstörning som eleven har.” Informanten framför att 
elevantalet i kommunens grundsärskola kommer att minska under nästa läsår 
då elever som endast har diagnosen autism kommer att flyttas över till 
grundskolan.   
 
Skolpsykolog 
Under intervjun av skolpsykologen framför denne att den psykologiska 
utredningen inte endast genomförs av kommunens skolpsykolog när det 
gäller att utredningar av elever som eventuellt tros ha en utvecklingsstörning. 
Dessa utredningar genomförs även av habiliteringspsykologer och sker ibland 
även genom samarbete mellan habiliterings- och skolpsykolog. När 
informanten får i uppdrag att utreda och fastställa om en elev har en 
utvecklingsstörning följs de diagnoskriterier som finns i DSM-IV-TR. Utifrån 
denna bedömningsmanual utreds elevens intellektuella och adaptiva förmåga 
och utifrån detta resultat fastställer sedan psykologen om eleven har en 
utvecklingsstörning.  Informanten menar att den psykologiska utredningen 
startar i och utgår från den sammanställning som genomförs utifrån 
dokumentationsunderlag om elevens tidiga utveckling. ”Genom att granska 
hur elevens utveckling under förskoleåren sett ut kan man skönja hur elevens 
utvecklingspotential sett ut.” Informanten poängterar att om det är en elev 
med annat modersmål som utreds så är det viktigt att inhämta så mycket 
kunskap som möjligt om hur elevens tidiga utveckling sett ut. ”Genom 
samtal med vårdnadshavare med hjälp av tolk kan jag få en bild över hur 
elevens tidigare liv sett ut. Detta samtal utgör grunden för min utredning.” 
De begåvningstest som informanten använder för att utreda elever är WPPSI-
III och WISC-IV. Det är elevens ålder som avgör vilket av dessa test som 
informanten använder sig av. Om utredningen av en elev med annat 
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modersmål genomförs så används förutom WPPSI-III eller WISC-IV alltid 
Leiter-R som är ett icke-verbalt begåvningstest. När en utredning inför ett 
eventuellt mottagande i grundsärskola sker tar informanten stor hänsyn till 
den uppfattning som vårdnadshavaren har och framför om sitt barn. Om 
vårdnadshavaren är tveksam till mottagande i grundsärskola väger det tungt i 
rekommendationen från informanten.  
 
Informanten menar att alla fyra utredningsdelar som ska genomföras inför ett 
mottagande i grundsärskola är viktiga och har gjort tolkningen att ”den 
psykologiska och pedagogiska utredningen ska avgöra om eleven hör till 
grundsärskolan och den medicinska och sociala utredningen ska belysa 
helheten.” Detta resonemang menar informanten gör att helhetsbedömningen 
får en mer central roll.  
 
Skolläkare 
När kommunens skolläkare intervjuas framkommer att den medicinska 
bedömningen vanligen sker genom att eleven kommer på ett läkarbesök där 
skolläkaren genomför en undersökning för att bedöma elevens 
allmänmedicinska tillstånd. Informanten är allmänläkare och har ingen 
kompletterande utbildning mot utvecklingsstörning. Under de senaste fyra 
åren har kommunen utvecklat samarbetet med Barn- och 
ungdomshabiliteringen när det gäller utredningar av elever med 
utvecklingsstörning.  
 
     ”Jag har under dessa år kunnat konsultera och remittera till en erfaren  
      läkare specialiserad på utvecklingsstörning på Barn- och ungdomshabiliteringen. 
      Denna läkare har nu gått i pension och för närvarande har landstinget inte lyckats 
      hitta en efterträdare med rätt kompetens.”  
 
Informanten beskriver vidare hur denne under våren sökt och hittat andra 
läkare i närområdet som samarbetspartner för att ha någon att konsultera om 
tveksamheter uppstår under en medicinsk utredning. Framför allt menar 
informanten att det är viktigt att det finns någon att rådfråga när utredning 
sker av elever med annat modersmål. ”Om jag känner mig osäker i min 
bedömning vill jag ha någon att bolla frågor med. Jag vill inte fatta beslut på 
fel grunder som till exempel beror på språkförbistringar.”   
 
Informanten beskriver vidare att när en medicinsk utredning ska genomföras 
förbereder denne sig genom att gå igenom gamla utredningar och kontrollera 
vilka prover som tagits. Detta har inte alltid skett, då den medicinska 
utredningen setts som ett komplement till den pedagogiska och psykologiska 
utredningen. Men informanten framför att detta kommer att förändras i och 
med den nya skollagen. Informanten hävdar bestämt att ”den medicinska 
utredningen borde genomföras av läkare anställda av landstinget så att 
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bedömningen blir likvärdig över hela landet” och menar att det idag inte 
finns några enhetliga rutiner för hur den medicinska utredning vid 
utvecklingsstörning ska gå till och att de utredningar som sker inom länet har 
ojämn kvalité.  Under intervjun framför informanten att det är viktigt att en 
allmänmedicinsk utredning av eleven sker så att behandlingsbara sjukdomar, 
som påverkar elevens tillstånd kan uteslutas. ”Det är viktigt att de 
professioner som genomför sina delar är just professionella. Pedagogen ska 
till exempel inte kunna medicin.”  
 
Skolkurator 
Det är skolkuratorn som enligt kommunens nya rutiner kommer att 
genomföra den sociala utredningen inför ett mottagande i grundsärskolan. 
Denna rutin har arbetats fram under våren och har ännu inte använts för att 
utreda elevers mottagande i grundsärskola. Materialet har däremot provats ut 
och använts för att kartlägga flera elevers sociala situation inom grundskolan. 
För att alla aspekter ska beaktas har kommunens kuratorer gemensamt arbetat 
fram ett material som består av tre olika frågeformulär. Ett frågeformulär 
riktar sig till eleven, ett riktar sig till vårdnadshavare och ett riktar sig till den 
undervisande personal som eleven möter. Den sociala utredningen kommer 
att bygga på en sammanställning av svaren i dessa frågeformulär, samt 
deltagande observationer genomförda av skolkurator. ”Deltagande 
observationer kommer att vara extra viktigt när det gäller utredningar där 
eleven har en annan kulturell bakgrund”, menar informanten. Syftet med den 
sociala utredningen är att klargöra om eleven har möjlighet att nå de mål som 
finns för grundskolan och utredningen ska omfatta både kunskapsmål och 
sociala mål.  
 
     ”Genom att genomföra en bred social utredning hoppas vi kunna utreda  
       om elevens svårigheter har sin grund i dennes sociala kontext. När alla  
       utredningsdelar sedan läggs samman för bedömning, är det viktigt  
       att det råder konsensus i alla de fyra utredningar som ska ligga till grund  
       för beslut om mottagande i grundsärskola.”  
 
Informanten framför också att det är viktigt att lyssna på alla de som i sin 
profession möter eleven för att utifrån det skapa en bild av hur eleven 
fungerar socialt. Den sociala utredningens syfte är att fastställa om elevens 
sociala svårigheter hänger samman med elevens sociala kontext eller beror på 
en funktionsnedsättning, menar informanten.  
 
 

Diskussion  
 
Syftet med vår studie har varit att beskriva de riktlinjer som finns inför en 
elevs mottagande i grundsärskolan samt undersöka vilka rutiner som finns i 
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studiens kommuner inför ett eventuellt mottagande i grundsärskolan. Det 
resultat som presenteras i studien bör ses som vår tolkning av det perspektiv 
studiens informanter förmedlat till oss under genomförda intervjuer. Utifrån 
intervjuer på organisationsnivå har vi tolkat hur kommunens representanter 
bedömer att kommunala rutiner och nationella riktlinjer används. Genom 
intervjuer med utredningsrepresentanter på individnivå har syftet varit att 
studera genomförandet av respektive utredningsdel. Utifrån genomförda 
intervjuer vill vi lyfta fram kommunens perspektiv när det gäller utredning 
inför mottagande i grundsärskolan. Vårt redovisade resultat beskriver hur 
studiens kommuner har tolkat att bedömningar inför mottagande i 
grundsärskola ska ske.   
 
Faktorer som gör att pedagoger från grundskolan börjar fundera över om en 
elev bör mottas i grundsärskolan kan finnas på olika nivåer. På individnivå 
kan det vara elevens svårighet att nå grundskolans kunskapsmål (Tideman, 
1998). Orsaker som pedagoger menar kan påverka elevens möjlighet att nå 
grundskolans kunskapsmål kan finnas på organisationsnivå och exempelvis 
bero på stora klasser och brist på arbetsro (Blom, 1999). Utifrån Nilholms 
(2005) dilemmaperspektiv kan bakomliggande orsaker till pedagogers 
funderingar om eventuellt mottagande i grundsärskola tolkas som att när 
elevens svårigheter att nå grundskolans kunskapsmål framträder och blir 
synliggjorda kan ett mottagande i grundsärskolan ses som skolans utväg att 
lösa dilemmat. Vår litteraturgenomgång visar även att en del av orsaken till 
elevens svårigheter att nå målen kan kopplas till organisationsnivå och 
innebära närhet och tillgång till specialpedagog/speciallärare på skolan 
(Blom, 1999) eller närhet till skolpsykolog och särskoleklasser (Skolverket, 
2000). Vi har även hittat indikationer i litteraturen på att samhällets syn på 
avvikelser förändrats vilket kan ha påverkat intresset för att diagnostisera och 
särskilja de elever som avviker (Blom, 1999). Nilholm (2005) menar att 
skolans uppgift är att bemöta och hantera elevers olikheter genom att 
synliggöra dem. Utifrån individuella olikheter ska eleven sedan få möjlighet 
att tillägna sig likvärdiga kunskaper. 
 
I de resultat som vi fått från studiens informanter på organisationsnivå 
framkommer att tankar och frågor om mottagande i grundsärskola oftast 
uppkommer då en elev inte nått kunskapsmålen för grundskolan. Skolverket 
(2000) lyfter fram att när eleven inte kan tillgodogöra sig de metoder och det 
arbetssätt som används i undervisningen så finns risk för att skolan lägger 
över ansvaret för elevens svårigheter till eleven istället för att se över hur 
organisationen kan förändras. Genom att ställa studiens resultat i relation till 
litteraturen kan vi ana att skolan ofta lägger över elevens svårigheter på 
individnivå. Skolan fokuserar då på elevens svårighet att nå grundskolans 
kunskapsmål istället för att se över organisationen. Genom att studera 
organisationen, lyfta fram möjligheter och förändra struktur, metoder och 
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arbetssätt menar vi att en del av de elever som idag ses som avvikande, och 
därav utreds och diagnostiseras kan ges möjlighet att nå grundskolans 
kunskapsmål. Det är genom att skapa nya metoder och arbetssätt samt 
problematisera det som kan ses som självklart som denna elevgrupp kan ges 
möjlighet till lärande, något som Ziehe (1993) menar är pedagogens uppgift. I 
två av studiens kommuner är det för det mesta klassläraren som lyfter och 
synliggör elevens svårigheter att nå målen till diskussion med skolans rektor 
och speciallärare/specialpedagog. Utifrån denna diskussion fattar sedan 
rektor beslut om en utredning inför ett eventuellt mottagande i 
grundsärskolan ska initieras. Om det är en elev med annat modersmål som 
utredningen berör poängterar en informant på organisationsnivå, att det är 
viktigt att samla in information från alla pedagoger som möter eleven, för att 
få en tydlig bild av elevens kunskaper. Vi vill då ställa det sistnämnda 
uttalandet i relation till Ziehes (1993) socialisationsteori, där han menar att 
förhållandet mellan tradition och förnyelse är viktigt för att lärande och 
förändring ska ske. För att förtydliga detta vill vi fokusera på ökningen av 
elever med annat modersmål i landets skolor och ställa det i förhållande till 
den förändring som invandring ett nytt land kan medföra. För många elever 
medför en flytt till ett nytt land ofta förändrade kulturella, religiösa och 
sociala faktorer. Genom att ställa detta i relation till den ökade andelen elever 
med annat modersmål i grundsärskolan och synliggöra sambanden mellan de 
faktorer som Ziehe ser som en nödvändighet för lärande, det vill säga ges 
möjligheter och förutsättningar att möta förändrade livsvillkor för att kunna 
hantera samhällets utmaningar.  Utifrån detta perspektiv framkommer en 
tydlig bild av att elevens nya livssituation kan medföra svårigheter att ta till 
sig förväntad skolkunskap. Vi anser att skolan måste bli bättre på att sätta sig 
in i elevens bakgrund, ställa den i relation till det svenska samhället och ta 
hänsyn till detta när pedagoger lyfter frågeställningar om utredning inför 
mottagande i grundsärskola för elever med annat modersmål.  
 
Två av studiens kommuner har efter införandet av den nya skollagen i juli 
2011, uppdaterat och förändrat sina rutiner så att beslut om mottagande i 
grundsärskola nu ska fattas utifrån det sammanlagda resultatet av alla fyra 
utredningsdelar, då lagen fastställer att ett mottagande i grundsärskola ska 
föregås av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och socialbedömning 
(SFS, 2010:800). För att resultatet från dessa fyra utredningsdelar ska ses 
som lika viktiga när det formella beslutet om mottagande i grundsärskola 
fattas, tror vi att skolan behöver utveckla en samsyn kring begreppet 
helhetssyn. Om skolan utgår från en helhetssyn av eleven, något som bland 
annat, Nordin-Hultman (2004), Maltén (1997) och Stensmo (2007) lyfter 
fram, kan det sammanfattade resultatet bredda bilden av eleven och 
synliggöra andra styrkor och förmågor än bara intellekt och 
inlärningsförmåga. Ett sätt att möjliggöra detta menar vi kan vara att utveckla 
samarbetet mellan utredande yrkeskategorier samt att jämställa resultaten 
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från alla fyra utredningsdelar när det formella beslutet om mottagande i 
grundsärskola fattas. 
 
För att få hjälp att synliggöra bilden av eleven utifrån en helhetssyn och inte 
bara se de svårigheter som uppkommer i skolsammanhang, kan vi använda 
oss av exempelvis Nordin-Hultman (2004), Maltén (1997) och Stensmo 
(2007). Genom att sedan lägga till ytterligare en dimension och utifrån 
Nilholms (2005) dilemmaperspektiv ge skolans pedagoger möjlighet att 
jämföra den sammanfattade helhetssynen av eleven med skolans sätt att 
hantera olikheter, menar vi att skolan och dess pedagoger får möjlighet att 
synliggöra de dilemman som kan uppstå i för elever i skolvärlden. Detta 
arbete menar vi kan bli ett viktigt led för fortsatt skolutveckling.   
 
Att helhetssynen av eleven är viktig framförs även under de intervjuer som vi 
genomfört på individnivå, främst av skolkurator. Denne lyfter både vikten av 
att det ”råder konsensus mellan alla fyra utredningsdelar” och att det är 
viktigt att ”lyssna på alla som möter eleven för att få en helhetssyn.” Den 
intervjuade skolläkaren lyfter fram att den skollag som nu trätt i kraft 
tydligare talar om att fyra olika utredningsdelar ska genomföras innan beslut 
om mottagande i grundsärskola fattas. Det är intressant att lyfta fram dessa 
två yrkeskategoriers uttalande då sociala och medicinska utredningar inte 
ansetts vara obligatoriska i studiens kommuner, något som nu enligt lagen 
kommer att förändras. Att helhetssynen av eleven kommer att få en mer 
framträdande roll, i och med den nya skollagen poängterade även 
skolpsykologen under intervjun. Även skolpsykologen hänvisade under 
intervjun till vikten av att se elevens förmågor utifrån en helhetssyn då detta 
finns angivet i nya skollagen. Skolkuratorn hänvisade inte till skollagen under 
denna del av intervjun.  
 
Utifrån Skolverkets (2001) och Skolinspektionens (2011) rekommendationer 
bör den pedagogiska utredningen utgå från en helhetssyn av eleven och 
tydligt påvisa elevens förmåga att nå grundskolans kunskapskrav över tid.  Vi 
har under vår studie funderat mycket över en modell där elevens förmågor, 
styrkor och svagheter ska kunna beskrivas utifrån från en helhetssyn. Dessa 
tankar har väckts då resultatet i vår studie tydligt visar att det är den 
psykologiska utredningen och till viss del den pedagogiska som 
mottagningsgruppen förlitar sig på när de fattar beslut om mottagande i 
grundsärskola. Det vore spännande att lyfta fram mottagningsgruppen besluts 
underlag och ställa det i relation till Ziehes (1993) tankar för att ta reda på hur 
de tänker om att lärande ständigt är föränderligt. Vilken typ av kunskap 
behöver egentligen individen för att klara av att möta samhällets villkor? Att 
lyfta dessa tankar och ställa dem i relation till kompensatoriska hjälpmedel 
och på så sätt kompensera elevens svårigheter kan vara ett sätt att skapa en 
helhetssyn kring eleven.   



 

  46 (59) 
 

 
Om skolan belyser elevens styrkor och svagheter utifrån en helhetssyn och 
använder detta för att hjälpa eleven att problematisera faktorer som eleven 
och pedagogen ser som självklart i lärandesituationen menar Ziehe (1993) att 
elevens lärande kan utvecklas. Vi menar att pedagoger genom att 
individualisera kan möta eleven på dennes nivå i lärandeprocessen och att det 
är genom det sociala samspelet som Nilholm (2005) ser som en viktig del i 
sitt dilemmaperspektiv som elevens olikheter synliggörs. Det är när olikheter 
väl har synliggjorts som skolans pedagoger har chansen att möta eleven på 
den kunskapsnivå som den enskilde eleven befinner sig.  
 
En av de första skrivningar som vi hittat och som vi anser kunna koppla till 
LPO94 och som beskriver hur utredning och mottagande i grundsärskola bör 
ske är att beslut om mottagande bör grunda sig på en pedagogisk, 
psykologisk och medicinsk utredning (1991/92 UBU21). I en proposition 
från 1994/95 (Proposition 1994/95:212) står att beslut om mottagande i 
grundsärskolan vanligtvis grundar sig på en psykologisk, pedagogisk och i 
vissa fall en medicinsk utredning. En tredje formulering finns hos Skolverket 
(2000) som rekommenderar att beslut om mottagande i grundsärskola ska 
fattas utifrån en pedagogisk och en psykologisk utredning samt att dessa 
utredningar vid behov kan kompletteras med en medicinsk och/eller en social 
utredning. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att dessa tre skrivningar 
som lyfter fram vilka utredningar som bör genomföras inför ett mottagande i 
grundsärskola kan och har tolkats på olika sätt av landets kommuner. Vår 
tolkning är att skrivningar med ”bör” och ”vanligtvis”, samt ”vid behov kan 
kompletteras” lämnar ett stort tolkningsutrymme för tjänstemän i landets 
kommuner. Den första av dessa tre skrivningar gavs ut år 1991/92 och den 
sista år 2000, under denna tidsperiod har en ständig samhällsutveckling 
pågått, denna ständiga förändring påverkar, enligt Ziehe (1993) alla i 
samhället och inverkar även på de beslut som fattas. Att de skrivningar som 
finns lämnar ett tolkningsutrymme över vilka utredningar som ska ske inför 
ett mottagande i grundsärskola anser vi är en förklaring till den kritik som 
idag riktas mot landets kommuner från Skolinspektionen när det gäller rutiner 
och riktlinjer vid mottagande i grundsärskola. Men vi kan även se en annan 
förklaring när vi i vårt utbildningssystem kategoriserar och sorterar in elever i 
olika undervisningsgrupper utifrån deras individuella avvikelser. Nilholm 
(2005) anser utifrån sitt dilemmaperspektiv att sortering utifrån avvikelser 
utgör en risk för stigmatisering. I vår nuvarande skollag, från juli 2011, 
lämnas inte samma utrymme för egna tolkningar när det gäller utredning 
inför mottagande i grundsärskola. Här har formuleringen skärpts och ett 
mottagande i grundsärskola ska föregås av en pedagogisk, psykologisk, 
medicinsk och social bedömning (2010:800, 7 kap. §5).  
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När det gäller riktlinjer kring respektive bedömningsdel kan vi konstatera att 
den pedagogiska utredningen enligt litteraturen ska kartlägga elevens 
förmåga att nå de kunskapsmål som finns för grundskolan (Norrman, 2009). 
Vid denna bedömningsdel ska elevens kognitiva förmåga som ställas i 
relation till skolans kunskapsmål (Måhl, 2007; Persson, 2007; Skolverket, 
2001). Om vi byter perspektiv och ser på elevens förmåga utifrån Nilholms 
(2005) dilemmaperspektiv så skulle vi kunna ponera att skolans uppgift är att 
bemöta och hantera elevers olikheter, så att de ges möjlighet att kunna ta till 
sig och använda sina kunskaper. Är det möjligt för alla elever att tillgodogöra 
sig denna kunskap? Hur genomförs en bedömning av elevens förmåga om 
eleven får möjlighet att tillägna sig kunskapsinhämtning och uppvisa sin 
förmåga i ett annat sammanhang än i skolans värld?   
 
Utifrån vår intervju med en utredande specialpedagog kan vi sammanfatta att 
det i kommunen finns en utredningsansvarig och att denne har huvudansvaret 
för att genomföra kommunens pedagogiska utredningar. Denna rutin finns för 
att kommunens pedagogiska utredningar ska bli likvärdiga och visa en 
nyanserad bild av elevens förmåga, då specialpedagogen inte har en personlig 
relation till eleven. Specialpedagogen menar att huvudsyftet med den 
pedagogiska utredningen är att bedöma elevens kognitiva utveckling och 
förmåga att nå grundskolans kunskapsmål. Resultatet som framkommer om 
syftet med den pedagogiska utredningen i genomförda intervjuer stämmer 
med litteraturens beskrivning av syftet med en pedagogisk utredning. Den 
intervjuade specialpedagogen framför exempelvis att denne enligt 
kommunens riktlinjer ska utgå från tidigare åtgärdsprogram, diagnoser, tester 
och screeningar för att utredningen ska omfatta resultat från en längre 
tidsperiod, som litteraturen beskriver. Utifrån detta svar vill vi dock framföra 
att vår erfarenhet av pedagogiska utredningar inför mottagande i 
grundsärskolan inte alltid utgår från tidigare testresultat utan att det även 
förekommer att den pedagogiska utredningen baseras på elevens resultat i 
nuläget.  
 
Utifrån våra litteraturstudier kan vi konstatera att den psykologiska 
bedömningen har som mål att fastställa elevens intelligenskvot för att utifrån 
det avgöra om eleven har en utvecklingsstörning (Tideman, 1998). Detta 
stämmer väl med studiens reslutat från rektorer/verksamhetschefer på 
organisationsnivå. I denna utredning ska elevens kognitiva förmåga redovisas 
(Norrman, 2009; Skolinspektionen, 2011) och den adaptiva förmågan 
beskrivas (Norrman, 2009). I utredningens slutsats ska det tydligt framgå om 
eleven har en utvecklingsstörning och vilka diagnoskriterier som använts för 
att fastställa denna diagnos (Norrman, 2009). Under våra intervjuer på 
organisationsnivå framkommer att den psykologiska utredningen alltid 
genomförs av en psykolog, men att psykologen kan vara anställd av olika 
huvudmän, kommun eller landsting. Den intervjuade skolpsykologen menar 
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att uppdraget är att utreda elevens adaptiva och intellektuella förmåga och 
detta för närvarande sker utifrån de kriterier som framgår i DSM-IV-TR. 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån våra intervjuer på organisationsnivå, 
konstatera att skolpsykologen inte uppdaterar den psykologiska 
utredningsdelen hos de elever som tidigare är kända och utredda av 
landstingets psykolog på Barn- och ungdomshabiliteringen.  
 
Skolinspektionen (2011) förtydligar i sin utredning syftet med den 
medicinska utredningen genom att beskriva att denna utredningsdel ska 
klargöra om det finns medicinska orsaker som kan påverka elevens förmåga 
att nå grundskolans kunskapsmål. Utifrån studiens resultat på organisations-
nivå kan vi konstatera att det finns en variation i studiens kommuner, om och 
hur medicinska utredningar genomförts. Alla informanter på 
organisationsnivå framför att elever med tidigare kontakter i landstinget har 
utretts av Barn- och ungdomshabiliteringens läkare. Denna medicinska 
utredning har sedan använts som ett komplement till den psykologiska och 
pedagogiska utredningen. I två av studiens kommuner har den medicinska 
utredningen inte genomförts om eleven inte haft kontakt med Barn- och 
ungdomshabiliteringen berättar studiens informanter på organisationsnivå. 
Anledningen till detta har varit att kommunens tjänstemän tolkat att denna 
utredningsdel inte är obligatorisk inför ett mottagande i grundsärskola. Den 
tredje kommunen har remitterat eleven till läkaren på Barn- och 
ungdomshabiliteringen så att denne genomfört den medicinska delen av 
utredningen. I studiens resultat på individnivå med en skolläkare 
framkommer att denne kallar elever som utreds inför mottagande i 
grundsärskola, till ett läkarbesök där en bedömning av elevens allmän-
medicinska tillstånd genomförs. Vid misstanke om utvecklingsstörning 
samverkar denne skolläkare därefter med andra läkare som finns i 
närområdet, från Barn- och ungdomshabiliteringen och andra kommuner. 
Skolläkaren poängterar under intervjun att det inte finns några rutiner för att 
den medicinska utredningen ska ske eller vad den ska innehålla. Denne 
menar att den ojämna kvaliteten på länets medicinska utredningar är ett 
resultat på avsaknad av riktlinjer. 
 
Utifrån vår intervju på individnivå kan vi konstatera att informanten på 
organisationsnivå inte är medveten om att den intervjuade skolläkaren 
faktiskt genomför medicinska utredningar i kommunen. Med utgångspunkt i 
den information som vi fått fram av kommunens informanter, på 
organisationsnivå och på individnivå, funderar vi på vem som begärt den 
medicinska utredningen av skolläkaren och var den tar vägen, då informanten 
på organisationsnivå menar att denna utredningsdel inte anses vara 
obligatorisk. Är det då så att den intervjuade skolläkarens samarbete med 
läkare vid landstinget har lett fram till att informanten på organisationsnivå 
antar att eleven haft tidigare kontakter med Barn- och ungdomshabiliteringen, 
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och att denna kontakt är anledningen till att den medicinska utredningsdelen 
är genomförd? 
 
Utifrån vår litteraturgenomgång kan vi konstatera att syftet med den sociala 
utredningen är att kartlägga elevens sociala miljö och identifiera eventuella 
komponenter som begränsar elevens möjligheter att nå grundskolans 
kunskapsmål (Norrman, 2009; Skolinspektionen, 2011; Skolverket, 2000). 
Efter våra intervjuer på organisationsnivå kan vi slå fast att ingen av studiens 
kommuner genomfört den sociala utredningen som en egen utredningsdel. 
Den har delvis genomförts av specialpedagog eller skolpsykolog och 
redovisats antingen i den pedagogiska utredningen eller i den psykologiska. 
Vid vår intervju på individnivå, med en skolkurator får vi veta att kuratorer i 
denna kommun under våren 2011 tillsammans tagit fram nya riktlinjer för hur 
den sociala utredningen inför mottagande i grundsärskola ska genomföras 
och att det i dessa riktlinjer tydligt framgår att det är skolkuratorn som 
ansvarar för denna del i utredningen.           
 
I vår litteraturgenomgång framkommer att bedömningar och utredningar av 
en elev inför ett mottagande i grundsärskolan bör genomföras av personer 
med expertkunskaper inom respektive område (Skolverket, 2001). De som 
genomför respektive utredning inför mottagande i studiens kommuner är 
specialpedagog, skolläkare eller skolpsykolog. Den sociala utredningen har ju 
inte tidigare genomförts som en egen utredning, i studiens kommuner så 
därför har skolkuratorn inte varit delaktig i utredningsförfarandet. I en av 
studiens kommuner finns dock en skolkurator med i mottagningsgruppen. 
Skolinspektionen (2011) framför att det ställs stora krav på kunskap och 
erfarenhet för de personer som ska genomföra de utredningar som ligger till 
grund för beslut om mottagande i grundsärskola, så att besluten som fattas 
sker på riktiga grunder. Utifrån dessa rekommendationer kan vi konstatera att 
det framgår att de som genomför respektive utredningsdel bör ha goda 
kunskaper inom det område utredningen omfattar.  
 
Skolinspektionen (2011) framför efter sin genomförda granskning av 
kommuners handläggning och beslut om mottagande i grundsärskola, 
rekommendationen att både den medicinska och den psykologiska 
utredningsdelen bör genomföras av landstingets psykologer. Utifrån vårt 
resultat kan vi se att studiens kommuner till viss del arbetat på detta sätt med 
den psykologiska och den medicinska utredningen om eleven redan haft en 
etablerad kontakt på Barn- och ungdomshabiliteringen. Psykologiska 
utredningar av elever som inte tidigare haft kontakt med landstinget har 
genomförts av skolpsykologer i alla studiens kommuner. I en av dessa 
kommuner har landstingets psykolog, efter remiss genomfört vissa delar av 
elevens utredning.   
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Utifrån vår litteraturgenomgång kan vi konstatera att de bedömningar som 
gjorts och de beslut som fattats om elevers mottagande i grundsärskola 
vanligtvis har grundat sig på resultatet från en psykologisk och pedagogisk 
utredning. Ibland har dessa utredningar enligt litteraturen kompletterats med 
en medicinsk utredning. Hur den sociala utredningen ska genomföras 
framkommer inte i litteraturen, men syftet med den är att kartlägga elevens 
sociala miljö utanför skolan för att undersöka om det finns sociala faktorer 
som kan påverka elevens möjlighet att nå grundskolans kunskapsmål. Att det 
psykologiska utredningsresultatet har haft stor påverkan på beslutet och att 
resultatet från denna del har setts som vägledande när det gäller om en elev 
ska mottas i grundsärskolan framkommer både i litteraturen och under de 
intervjuer som vi genomfört på organisationsnivå. Den pedagogiska 
utredningen har studiens informanter använt för att förstärka och bekräfta att 
det psykologiska utredningsresultatet är riktigt.  
 
Utifrån resultatet av intervjun med specialpedagogen, kan vi se att denne 
anser att det är pedagogiska och psykologiska utredningsdelar som har utgjort 
basen när beslutet om mottagande i grundsärskolan fattas. Men denne 
informant menar också att eftersom den psykologiska utredningen fastställer 
elevens IQ så är det den utredningsdel som avgör om eleven får diagnosen 
utvecklingsstörning. Den intervjuade skolpsykologen ser dock inte resultatet 
från den psykologiska utredningen som det avgörande, utan menar att 
resultatet från den pedagogiska och psykologiska utredningen ska vägas 
samman, för att sedan kompletteras med resultatet från det medicinska och 
sociala utredningen. Skolpsykologen har gjort tolkningen att alla 
utredningsdelar har olika funktioner att fylla och anser inte att den 
psykologiska utredningen ska väga tyngst vid beslut om mottagande i 
grundsärskola. Att den psykologiska utredningen fått spela en avgörande roll 
menar vi beror på att det är under den utredningen som eleven kan få 
diagnosen utvecklingsstörning. Utifrån sättet att diagnostisera och sortera in 
elever med utvecklingsstörning i grundsärskolan vill vi koppla till Nilholm 
(2005) som menar att samhället bestämmer gränsen för vad som är 
avvikande. Detta synsätt är intressant att lyfta i och med förändringen av 
vilka elever som har rätt att vara mottagna i grundsärskola i och med 
skollagen från juli 2011, då elever med enbart diagnos autism inte längre får 
rätt till skolgång i grundsärskolan. Vad innebär denna lagförändring när det 
gäller skolans sätt att sortera och kategorisera? Nilholm menar att diagnoser 
kan definiera elever som avvikande genom att sortera in dem i olika 
grupperingar. Vi funderar nu på vad som kommer hända med elever som har 
diagnos autism och inte längre innehar rätten att bli mottagen i 
grundsärskolan. De har sin diagnos och ska följa grundskolans kursplaner. 
Hur kommer de att uppfattas i denna skolform? Och vad innebär det när det 
gäller stigmatisering? Utifrån Ziehes (1993) socialisationsteori kan vi också 
fundera på vad skollagens förändringar medför för individen. Har skolan 
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förutsättningar att skapa balans mellan tradition och förnyelse, något som 
Ziehe anser vara viktigt. Får elever med diagnosen autism det stöd de har 
behov av, så att de får möjlighet att förstå de förändringar de möter i 
samhället?        
 
När det gäller medicinska utredningar så finns det inga riktlinjer för, om eller 
hur dessa ska genomföras i studiens kommuner. På organisationsnivå menar 
studiens informanter att de i kommunen inte genomför dessa utredningar, i 
någon kommun att de sker i undantagsfall. De medicinska utredningar som 
finns och då är genomförda av Barn- och ungdomshabiliteringens läkare 
används som bilaga till ansökan om mottagande i grundsärskola. Den sociala 
utredningsdelen har inte genomförts som en egen utredning i någon av 
studiens kommuner utan ingått i antingen den pedagogiska eller den 
psykologiska utredningen.   
 
Vilka som formellt fattar detta beslut och hur lång tid beslutsprocessen tar ser 
mycket olika ut förmedlar intervjuade informanter på organisationsnivå. I en 
kommun består mottagningsgruppen av skolchef och skolpsykolog, i en 
annan av Barn- och ungdomsförvaltningens arbetsutskott. I den tredje 
kommunen består mottagningsgruppen av en eller flera representanter från de 
yrkeskategorier vars kunskaper kan anses representera utredningens olika 
delar. Vi har under våra litteraturstudier inte hittat några rekommendationer 
över vilka yrkeskategorier som bör ingå i den grupp som fattar det formella 
beslutet om mottagande i grundsärskola. Det vi kan konstatera är att 
litteraturen poängterar att denna beslutsfattare innehar en maktposition och 
att detta uppdrag innebär ett stort ansvar (Tideman m.fl., 2004).  
 
För att sammanfatta vår diskussion och återkoppla till studiens syfte kan vi 
konstatera att flera informanter menar att det är resultatet från den 
psykologiska utredningen som anses fälla avgörandet om eleven har rätt att 
mottas i grundsärskola. Det är genom den psykologiska utredningen som 
eleven kan få diagnosen utvecklingsstörning vilket enligt skollagen nu är ett 
krav för att bli mottagen i grundsärskola. Det är dock intressant att 
skolpsykologen resonerar kring att alla utredningsdelar är viktiga och fyller 
sin funktion. Flera av studiens informanter på individnivå förespråkar att 
bedömningen inför ett mottagande i grundsärskola ska baseras på en 
helhetssyn av eleven, något som även rekommenderas i den nya skollagen.     

 
Fortsatta studier 
 
En intressant fortsatt studie kan vara att undersöka vilken kompetens som 
finns i landets kommuner att genomföra de fyra utredningsdelar som enligt 
skollagen från 2011 ska ske vid mottagande i grundsärskola. Det skulle också 
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vara intressant att om några år genomföra fortsatta studier inom detta område 
och då undersöka hur kommuner följer upp de elever som idag är inskrivna i 
grundsärskola. Hur säkerställer kommunen att eleven är mottagen i rätt 
skolform? Genomförs regelbundna uppföljningar och bedömningar av 
elevernas kognitiva utveckling och används dessa bedömningar för att följa 
upp beslutet om mottagande i grundsärskola? 
 
En annan infallsvinkel för fortsatta studier skulle kunna vara att undersöka 
hur kommuner har organiserat undervisningen i grundskolan för de elever 
med diagnosen autism som skrivits ut ur grundsärskolan utifrån skollagen 
från första juli 2011. Det skulle vara intressant att studera detta ämne utifrån 
ett föräldraperspektiv för att undersöka hur de ser på den förändring som 
skollagen från första juli 2011 medfört. En studie utifrån pedagogperspektiv 
skulle kunna ge svar på frågor som: Hur ser måluppfyllelsen ut för elever 
med autism? Hur är undervisningen organiserad och vilka resurser finns för 
dessa elever? 
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Bilagor 
      Bilaga 1 
Linnéuniversitetet                                                                                                                                                   
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap                                                   
Speciallärarprogrammet - Specialpedagogprogrammet                                                                                                
Katla Kindestam-Nilsson  och Sabine Johansson 
                                                                                                                                                                                                    
Hej! 
Vi läser sista terminen på speciallärarprogrammet respektive 
specialpedagogprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. I vår utbildning 
ingår att skriva en uppsats, ett arbete som omfattar 15 hp på avancerad nivå, 
och vi har valt att undersöka tre olika kommuners handläggning inför 
mottagandet i obligatoriska särskolan. Skolinspektionen fick ett 
regeringsuppdrag (U2010;4860/G) att granska hur kommunerna tar sitt 
ansvar för handläggning och utredning inför beslut om mottagande i 
särskolan. Det har även debatterats i samhället om Sverige behöver en 
särskola (DN 2011-02-03) och att Särskola ofta leder till livslångt 
utanförskap(GP 2011-02-04).  
 
Vi har utifrån rådande samhällsdebatt valt att undersöka vilka som skrivs in i 
särskolan och vilka utredningar som ligger till grund för inskrivningen. Vi 
vill gärna träffa dig för en intervju som tar ca 1 timma. Det är frivilligt att 
delta i intervjun och vi kan bara vädja om din medverkan – den är 
betydelsefull. Intervjun kommer att spelas in på band och kommer inte att 
användas till något annat än till vår undersökning. All information är anonym 
i undersökningen och när vårt arbete är klart kommer allt material som hör 
till undersökningen att förstöras. 
 
Vår handledare är Leif Nilsson, lektor vid Institutionen för pedagogik, 
psykologi och idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Ni når honom 
på tel.nr 0470-70 88 63 om ni har funderingar kring vårt arbete. 
Bifogas; intervjufrågorna 
 
Vänliga hälsningar   
Katla Kindestam- Nilsson                                                                          
student på speciallärarprogrammet, 070/ 639 71 31 , katla.kindestam-
nilsson@edu.kinda.se 
Sabine Johansson                                                                                                                                 
student på specialpedagogprogrammet 070/ 685 44 56, 
sabine.johansson@hotmail.com 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat med särskolefrågor? 
 

2. Har din kommun en övergripande långsiktig planering för särskolans 
verksamhet? 

 
3. Hur ser utredningsrutinerna ut i din kommun inför inskrivning i 

särskolan? 
 

4. Vilka sitter i kommunens inskrivningsgrupp?  
                                                                                               

5. Vid vilken ungefärlig ålder skrivs elever in i särskolan? 
 

6. Hur många elever i din kommun är inskrivna är inskrivna i särskolan 
idag? (procentuellt och antal)? 

 
7. Har antalet särskoleinskrivningar ökat i din kommun de senaste 5 

åren? Om ja, vilka svårigheter har eleven?  
 

8. Hur många av era inskrivna elever har autism eller autismliknande 
svårigheter som grund för inskrivningen?                                                                                                                                           

 
9. Hur många av era inskrivna elever har annan kulturell och språklig 

bakgrund som är inskrivna i särskolan?  
 

10. Hur många av era inskrivna elever har försenad språkutveckling eller 
läs- och skrivsvårigheter?                                                                                                        

 
11. Har ni under de senaste 5 åren skrivit ut elever från särskolan? Om ja, 

på vilka grunder och hur många?                                                                                              
 

12. Vilken utbildning har personalen som möter elever inskrivna i 
särskolan?      

                                         
13. Var och i vilken form undervisas eleverna i särskolan?                                                                       

 
14. Förekommer samverkan mellan obligatoriska särskolan och 

grundskolan? Om ja, hur organiseras samverkan?  
15. Något annat som du vill berätta om särskolan i din kommun?      
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Bilaga 3 
Intervjufrågor                

1. Hur länge har du arbetat som kommunens särskolesamordnare? 
 

2. Har er kommun en övergripande långsiktig planering för särskolans 
verksamhet? 

 
3. Hur ser utredningsrutinerna ut i er kommun inför inskrivning i 

särskolan? 
 

4. Vilka personer sitter i kommunens inskrivningsgrupp? 
 

5. Hur många elever i er kommun är inskrivna i särskolan idag? 
 

6. Vid vilken ungefärlig ålder skrivs elever i er kommun in i särskolan? 
 

7. Har antalet särskoleinskrivningar ökat i er kommun de senaste 5 åren? 
Vilka svårigheter har eleverna? 

 
8. Vid inskrivning i särskolan, har er kommun som underlag alltid de fyra 

utredningarna, pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social? 
 

9. Vem gör den pedagogiska utredningen i er kommun? Hur går 
utredningen till? Vilka metoder används i utredningen? (observationer, 
samtal, tester, prov m.m.) Vad är den viktigaste faktorn/faktorerna i 
den pedagogiska utredningen? Framkommer det tydligt att eleven inte 
har förutsättningar att nå kunskapsmålen för grundskolan? 

 
10. Vem gör den psykologiska utredningen i er kommun? Vilka metoder 

används i utredningen?(observationer, samtal, tester, prov m.m.) Vad 
är den viktigaste faktorn/faktorerna i den psykologiska utredningen? 
 

11. Vem gör den medicinska utredningen i er kommun? Vilka metoder 
används i utredningen? (observationer, samtal, tester, prov m.m.) Vad 
är den viktigaste faktorn/faktorerna i den medicinska utredningen? 

 
12. Vem gör den sociala utredningen i er kommun? Vilka metoder 

används i utredningen?(observationer, samtal, tester, prov m.m.) Vad 
är den viktigaste faktorn/faktorerna i den sociala utredningen? 

 
13. Vilken utredning/utredningar har den avgörande rollen vid inskrivning 

av elev i särskolan? Varför? 
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14. Hur stor hänsyn tas till andra pedagogers upplevelser av eleven, ex 
speciallärare, SVA-lärare?  
 

15. Hur stor hänsyn tas till föräldrars kunskap/upplevelser av sitt barn? 
 

 
16. Hur bedömer ni att en elev inte klarar grundskolans mål? Vilka mål 

fokuseras ni på, kognitiva, sociala? 
 

17. Hur många av era inskrivna elever är s.k. gränsbarn, dvs. ligger strax 
under IQ 70? Vilken utredning har haft den avgörande betydelsen vid 
inskrivningen? 

 
18. Hur många av era elever har annan kulturell och språklig bakgrund 

som är inskrivna i särskolan? Vilken utredning har haft den avgörande 
betydelsen vid inskrivningen? 
 

19. Har det funnits tolk vid kontakt med föräldrar? Har det förekommit att 
förälder inte vill placera sitt barn i särskolan? 

 
20. Har det funnits tolk vid utredningstillfället? Har tvåspråkigheten 

försvårat utredningen? 
 

21. Har den som gjort utredningen haft kunskap om elevens kulturella 
bakgrund? 

 
22. Erbjuds eleverna modersmålsundervisning? Samarbetar 

modersmålsläraren och svenskläraren? Har det hänt att föräldrar tackat 
nej till modersmålsundervisning? 
 

23. Har ni under de senaste 5 åren skrivit ut elever från särskolan? Om ja, 
på vilka grunder och hur många elever? Vad har ni för rutiner för 
uppföljning av fattade beslut? 

 
24. Vilken utbildning har personalen som möter elever inskrivna i 

särskolan? Har ni någon personal med utländsk bakgrund? 
 

25. Var och i vilken form undervisas eleverna i särskolan? 
 

26. Förekommer samverkan mellan obligatoriska särskolan och 
grundskolan? Om ja, hur organiseras samverkan? 

 
27. Något annat som du vill berätta om särskolan i er kommun? 


