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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie med syftet att undersöka några pedagogers 

uppfattningar av pedagogisk utredning vid upprättandet av åtgärdsprogram för elever i 

socioemotionella svårigheter. Uppslaget till studien var den aktuella debatt som förs kring 

skolans arbete kring elever i behov av särskilt stöd samt den nya skollagen som trädde i kraft 

juni 2011. Metoden som har använts är en halvstrukturerad intervjustudie där sex pedagoger i 

grundskolan fick samtala utifrån följande frågeområden; Pedagogisk utredning, 

åtgärdsprogram och delaktighet. Pedagogerna arbetar på fem skilda grundskolor varav två är 

friskolor. Resultatet visar att det förekommer någon form av pedagogisk utredning på samtliga 

skolor innan ett åtgärdsprogram skrivs fram. Flertalet av skolorna har dessutom ett skrivet 

dokument som ska ge struktur och skapa ett samförstånd när pedagogerna ska arbeta med den 

pedagogiska utredningen. Resultatet visar att elever och föräldrar är delaktiga i processen att 

diskutera fram konkreta åtgärder till åtgärdsprogrammet och i utvärderingen av dessa. I 

utredningsfasen i den pedagogiska utredningen och i andra processer såsom resursfördelning 

och undervisning framkom deras delaktighet inte lika tydligt. Underlaget i den pedagogiska 

utredningen kom huvudsakligen fram genom samtal där det var den utredningansvariga 

pedagogen som höll i samtalen samt summerade dem. Vidare kan det i resultatet utläsas en 

fokusering på eleven som individ och där exempelvis åtgärder som är knutna till eleven är 

centrala. Pedagogerna lyfte även fram betydelsen av att arbeta med hela gruppen kring 

exempelvis klassrumsklimat och att ett sådant arbete gynnar elever i socioemotionella 

svårigheter. 

Nyckelord: Pedagogisk utredning, socioemotionella svårigheter, åtgärdsprogram, didaktik, och 

delaktighet. 
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Förord 

Jag vill börja med att rikta ett särskilt tack till de pedagoger som medverkade i min 

undersökning. Det var genom Era berättelser som det framkom intressant och aktuellt resultat 

att diskutera och reflektera omkring. Jag vill även tacka min handledare Jari Linikko och mina 

kurskamrater för stöd och konstruktiva frågor under arbetets gång. Sist av allt vill jag tacka 

mina närmsta vänner för Era synpunkter samt min familj som har gett mig energi att genomföra 

och slutföra uppsatsen. 

Ulrika Wallman 

Inledning 

Skolan är en plats där vi alla möts oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter. Det är i skolan vi 

alla ska få en chans att utvecklas, känna delaktighet och bli förberedda inför ett framtida liv. 

Alla barn som kommer till skolan har med sig erfarenheter och kunskaper. Skolan ska därför 

möta varje elev där de befinner sig samt visa respekt för dem som människor. Skolans 

pedagoger ska i sitt arbete särskilt värna om de elever som är i behov av särskilt stöd. För att ge 

alla elever det stöd som de har rätt till behöver skolans pedagoger utreda och analysera skolans 

lärmiljö, sitt eget pedagogiska arbete samt möta upp eleven där han eller hon befinner sig. 

Pedagogerna behöver reflektera över exempelvis klassrumsklimat, inlärningsstilar och hur de 

själva agerar som pedagog i förhållande till elever i behov av särskilt stöd. Pedagogerna ska 

även bjuda in elever och deras föräldrar samt låta dem vara en del i det undersökande arbetet 

och skapandet av en utvecklande skolgång. 

I dagens skoldebatt finns en oenighet kring hur skolan arbetar med elever i behov av särskilt 

stöd. Det talas om att dagens skola ofta söker diagnostiska förklaringsmodeller som lägger 

svårigheterna hos eleven och där resurser läggs på att skapa särlösningar kring elever i behov av 

särskilt stöd (Nilholm, 2011). Det finns emellertid en förhoppning att om skolans pedagoger 

utreder och reflekterar kring elevens lärmiljö och skolsituation kan närma sig målet att skapa en 

skola för alla. En skola där alla elever kan få det stöd de har rätt till och samtidigt vara en del i 

sin klass samt känna samhörighet och delaktighet. I det arbetet kan specialpedagogen komma att 

ha en central roll eftersom det ligger i specialpedagogens yrkesroll att handleda och stötta de 

pedagoger som i sin vardag arbetar med elever i behov av särskilt stöd samt arbeta för en skola 

för alla. Detta är några huvudfunderingar som kommer att behandlas i föreliggande uppsats vars 

syfte är att undersöka några pedagogers uppfattningar av pedagogisk utredning vid 

upprättandet av åtgärdsprogram för elever i socioemotionella svårigheter. 
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Perspektivval 

Föreliggande rapport har en kvalitativ ansats utifrån ett sociokulturellt perspektiv med en 

relationell syn på skolans uppdrag kring elever i behov av särskilt stöd. Inom det sociokulturella 

perspektivet har språket en central roll. Det är genom språket vi förstår och samspelar med vår 

omgivning samt skapar oss en meningsbild av vår tillvaro. Inom det sociokulturella perspektivet 

är det vidare centralt hur sociala verksamheter fungerar och kommer till samt samspelet mellan 

individ och grupp. Allt lärande sker i en särskild situation där eleven kan se på ämnen och 

förhållanden inom undervisningen på ett varierat sätt. Det är därför viktigt att ställa sig frågan 

hur bekant rummet och situationer är för eleven. Vidare utvecklas våra individuella 

kompetenser i interaktion med andra människor. Ny kunskap skapas tillsammans med andra för 

att sedan bli min egen. Kunskapen uppstår således mellan individen och dess omgivning samt 

genom kreativa processer människor emellan (Marton & Booth, 2000; Strandberg, 2006; Säljö, 

2000). 

Synen på barnet och dess förmåga brukar beskrivas utifrån Vygotskys teori om barnets 

proximala utvecklingzon som innebär att skolans pedagoger måste finna var och ens 

utvecklingspotential samt genom ett professionellt arbete stödja barnet att komma vidare i sin 

utveckling i ett socialt sammanhang. Den proximala zonen ligger i gapet mellan vad eleven 

redan behärskar och det mål vilket är elevens nästa möjliga utvecklingsmål (Säljö, 2000; 

Wennergren & Rönnerman, 2006). Om det ska ske behöver pedagoger i skolan inte bara studera 

eleven och dess utvecklingspotential utan även bli medveten om sin egen undervisning eftersom 

elever behöver olika typer av undervisning för att nå skolans mål. Den medvetenheten kan 

pedagogen exempelvis utveckla genom att reflektera över sin undervisning tillsammans med 

andra pedagoger. För att det ska bli möjligt måste det finnas tid för handledning och reflektion 

eftersom många pedagoger kan känna sig osäkra på sin egen kompetens och då i synnerhet 

kring elever i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2001; Säljö, 2000). 

Ainscow (2000) stöder det ovan beskrivna resonemanget kring elevens utveckling och anser att 

elever lär i ett sampel med andra människor och att det är betydelsefullt att skolans pedagoger 

skapar lärsituationer där eleverna lär av varandra i en problemlösande kultur. En varierande och 

kreativ miljö med en lyhörd pedagog är betydelsefullt för att utveckla elevens kreativitet samt 

en god lärmiljö (Liedman, 2011). Gindis (1999) gör därtill gällande att skolan skapar 

svårigheter hos barnet om det inte får vara del i ett socialt sammanhang där eleven får öva på 

färdigheter som exempelvis fatta beslut, argumentera och planera.  

Det relationella perspektivet kan förklaras som ett synsätt där eleven ses i relation till sin 

omvärld. Att elevens svårigheter skapas i samspelet mellan individen och dess omgivning. Det 

är därför viktigt för barnets psykiska utveckling och lärande att det möts av en positiv kontakt 

där kommunikation, omsorg och lärande står i fokus. En positiv relation är grunden för 

utveckling och lärande. Här har barnets föräldrar en viktig roll och det är således betydelsefullt 

att skolan får med sig dem i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Aspelin, 2005; Assarson, 

2009b; Rye, 2009). Pedagogen ska vidare i en dialog med sina elever skapa en öppen relation 

och bli delaktig i elevens personlighet (Persson, 2008). 

Ahlberg (2001) talar vidare om ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv som bygger på 

elevens delaktighet i sitt lärande. Inom detta perspektiv är det centralt att å ena sidan studera och 

utveckla skolans organisation och verksamhet å andra sidan synliggöra eleven och dess behov. 
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Syfte 

Syftet är att undersöka några pedagogers uppfattningar av pedagogisk utredning vid 

upprättandet av åtgärdsprogram för elever i socioemotionella svårigheter.  

Frågeställningar  

Vilka faktorer anser pedagogerna är väsentliga vid en pedagogisk utredning av elever i 

socioemotionella svårigheter? 

Hur ser elevernas delaktighet ut i den pedagogiska utredningen enligt pedagogerna? 

Hur ser föräldrarnas delaktighet ut i den pedagogiska utredningen enligt pedagogerna? 

I vilken mån uppfattar pedagogerna att den pedagogiska utredningen är ett stöd för elever i 

socioemotionella svårigheter? 

Hur ser kopplingen ut mellan den pedagogiska utredningen och åtgärdsprogram? 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer begreppet socioemotionella svårigheter att förklaras för att klargöra 

eventuella oklarheter kring begreppet. Vidare kommer det specialpedagogiska fältet att förklaras 

för att ge en bild av det spänningsfält som pedagogerna i skolan befinner sig i och måste arbeta 

utifrån samt en inblick i läran om didaktik och bedömning. Bakgrunden kommer ytterligare att 

ge en bild av vad aktuell forskning säger om den pedagogiska utredningen i skolan och de 

åtgärdsprogram som utarbetas utifrån den. Slutligen kommer områden som identitets skapande, 

inflytande och delaktighet att belysas. 

Begreppsdefinition 

Socioemotionella svårigheter är ett svårdefinierat begrepp eftersom det finns många 

uppfattningar i samhället kring denna form av svårighet. Det kan vara exempelvis 

beteendestörning, anpassningssvårigheter och psykosociala svårigheter. Det kan vidare vara 

någon form av diagnos som hyperaktivitet och depressiv störning (Ogden, 2001). När det talas 

om socioemotionella svårigheter i skolan då avses exempelvis svårigheter som att anpassa sig, 

följa skolans regler, finna motivation och tilltro till sig själv men även att en elev anses stökig 

och har sociala problem (Ahlberg, 2001; Ogden, 2001; Persson, 2008).  Rye (2009) vidgar 

begreppet och talar vidare om depression hos barn och ångestsymtom samt olika typer av 

beteenden hos barn som kan upplevas som störiga av omgivningen exempelvis passivitet, 

aggressivitet och trotsighet. Socioemotionella svårigheter är den orsak som Persson (2008) 

lyfter fram som det vanligaste skälet till att elever får specialpedagogiskt stöd i skolan. Skolans 

strävan att normalisera elever drabbar denna elevgrupp extra hårt då de inte anses passa in i 
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skolans normalbild av en elev (Assarson, 2009a; Persson, 2008). Denna tanke stöds av Rye 

(2009) som likt Persson (2008) anser att barn i socioemotionella svårigheter är den grupp barn i 

behov av särskilt stöd som ökar mest och består av ca 15-20% av barnpopulationen. Därtill 

framhålls vikten av att tidigt stötta barnens föräldrar och förskola samt skola så att de på bästa 

sätt kan bemöta dessa barn eftersom de svårigheter som de yngsta barnen befinner sig i tenderar 

att kvarstå i ungdomsåren och vuxenlivet om barnet inte får stöd i tidiga år (Rye, 2009). I skolan 

kan arbetet kring elever i socioemotionella svårigheter skapa en svår situation kring samarbetet 

mellan hem och skola. Den svåra situationen kan bero på en misstro hos pedagogerna att 

föräldrarna är otillräckliga i sin föräldraroll samt att föräldrarna på liknande sätt inte litar på 

skolans pedagoger eller känner en skuld att deras barn befinner sig i socioemotionella 

svårigheter. För att skapa ett lyckat samarbete måste skolans pedagoger se föräldrarna som en 

resurs och arbeta för tillit och gemensamt ansvarstagande (Holmberg m.fl., 2005; Lahdenperä, 

1997). 

I uppsatsen definieras elever i socioemotionella svårigheter på följande sätt. Elever som har 

svårt att finna en tilltro till sig själv och sin förmåga. De avser även de elever som kan uppfattas 

stökiga och säregna av sin omgivning samt kan befinna sig i en svår social situation (Ahlberg, 

2001; Ogden, 2001; Persson, 2008). 

Det specialpedagogiska fältet 

I skolans specialpedagogiska fält verkar flera synsätt och perspektiv samtidigt. Inom forskning, 

skoldebatt och genom de pedagoger som företräder ett visst perspektiv finns en strävan att det 

perspektiv som de utgår ifrån ska få företräde i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. För 

att förstå det specialpedagogiska fältet och bli medveten om att det finns olika sätt att förhålla 

sig till elever i svårigheter finns det ett par grunder som bör klargöras (Assarson, 2009a). Inom 

specialpedagogiken talas det om tre dominerande paradigm, sociologiskt, psykomedicinskt och 

organisatoriskt (Skidmore, 2004). Utifrån elevens perspektiv kan de två första paradigmen 

förklaras som å ena sidan den sociala modellen som förespråkar att skolan söker brister i den 

miljö som omger eleven. Elever i svårigheter ses då inte som att eleven har individuella 

svårigheter utan något som skapas i sociala konstruktioner mellan individen och dess omvärld. 

Å andra sidan den psykomedicinska modellen som intar ett individperspektiv vilket innebär att 

svårigheterna finns hos eleven och att skolan ska kompensera elevens svårigheter på individnivå 

(Ahlberg, 2001; Gustavsson & Myrberg, 2002, ICF, 2001; Isaksson, 2009; Skidmore, 2004). 

I den nya lärarutbildningen finns en betoning på den biologiska förklaringsmodellen där elevens 

tillkortakommanden förklaras som skador som uppstått på grund av biologiska defekter 

(Assarson, 2009b). Isaksson (2009) anser av den orsaken att den nya lärarutbildningen blir 

motsägelsefull när den fokuserar på det individuella perspektivet samtidigt som 

specialpedagogisk forskning tyder på att individuella stödåtgärder i stor utsträckning inte gynnar 

elever i behov av särskilt stöd. Utan att det är delaktighet, ett bra klassrumsklimat där alla är 

betydelsefulla och en god kontakt mellan skola och hem är framgångsfaktorer i det 

specialpedagogiska arbetet kring elever i behov av särskilt stöd (Göransson, 2011;Tetler, 2004; 

Skolverket, 2001b). Asp Onsjö (2008) anser därtill att de särskiljande lösningarna kan leda till 

att många elever inte når skolans kunskapsmål eftersom de inte deltar aktivt i skolans 

verksamheter. 
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Inom det ovan nämnda organisatoriska paradigmet förklarar Skidmore (2004) barnet utifrån en 

mer sammansatt modell där olika faktorer såsom elev, skola och samhälle samspelar. Skolans 

organisation kan inom detta paradigm ses som å ena sidan som en problemlösande organisation 

där pedagogerna söker flexibla lösningar för att skapa en inkluderande verksamhet där elever i 

svårigheter får stöd i sin klass. Denna organisation skapar enligt Tetler (2004) flexibilitet i 

klassrummet där alla elever känner delaktighet i den sociala gemenskapen. För att skapa 

flexibilitet och delaktighet i klassrummet är det betydelsefullt att pedagogerna har en samsyn 

kring eleverna och har en relation till varandra samt kan fördela arbetet utan att det uppstår 

spänningar mellan pedagogerna (Nilholm & Alm, 2011). Denna tankemodell kan jämföras med 

det ovan beskriva kommunikativa relationsperspektiv som innebär att det sker ett samarbete på 

skilda nivåer såsom kommun, skolledning, arbetslag och elev (Ahlberg, 2001). 

Skolan kan å andra sidan inom det organisatoriska paradigmet vara en resultatinriktad och 

särskiljande organisation där skolans pedagoger ser avvikelser och där stor del av stöd som ges 

till elever i behov av särskilt stöd sker i grupper utanför klassen (Heimdal Mattson, 2001; 

Skidmore, 2004; Skrtic, 2005). Det är betydelsefullt att pedagoger i skolan blir medvetna om det 

specialpedagogiska fältet. De kan på så sätt få ett mer kritiskt förhållningssätt och skapa fler 

möjligheter när en elev möter svårigheter i skolan. Vilket är betydelsefullt eftersom pedagoger 

möter en mångfald av elever där varje elev som börjar i skolan är unik. 

Ett dilemma som kan uppstå för pedagoger och dess elever är när skolan ska föra alla elever till 

ett och samma mål samtidigt som de ska lyfta fram olikheter som en resurs i skolan (Assarson, 

2009a; Assarson, 2009b; Isaksson, 2009). Emanuelsson (2006) hävdar att en skola för alla är på 

väg att försvinna eftersom det redan i tidiga skolår sker en differentiering av de elever som inte 

klarar kraven och därför ges undervisning i särskild grupp. Ökningen av diagnoser kan också 

ses som ett tecken på att skolan söker svar på hur de ska hantera de elever som inte når skolans 

uppställda mål (Hjörne & Säljö, 2008). Ett alternativ enligt Emanuelsson (2006) skulle vara att 

alla elever har sina individuella arbetsplaner och att alla arbetar mot skolans strävansmål. På så 

sätt anser han att alla elever är godkända. 

Didaktik 

Pedagogens undervisning kan vara en avgörande faktor om en elev ska lyckas i skolan och det 

är därför betydelsefullt att de pedagoger som arbetar i skolan har goda didaktiska kunskaper. 

Det är vidare en anledning varför didaktik och även bedömning är en del i studiens bakgrund. 

Inom didaktiken finns en välkänd triangel där de olika spetsarna som förenar triangeln står för 

innehåll, lärare och elev. Det den didaktiska triangeln belyser även att de olika delarna kan 

förhålla sig till varandra (Hopmann, 2011). Vidare när didaktik lyfts fram i skolans 

undervisningssammanhang brukar det talas om att den besvarar frågan vad det vill säga 

innehållet i undervisningen. Jank och Meyer (2011a) anser emellertid att det är en alldeles för 

snäv definition och vill ge en mer nyanserad förklaring av begreppet didaktik. De anser att när 

det talas om didaktiska frågeställningar kan pedagoger i skolan ställa sig följande frågor om 

exempelvis sin undervisning; 

Vem som ska lära sig? 

Vad man skall lära sig? 

När man ska lära sig? 
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Med vem man ska lära sig?  

Var man ska lära sig? 

Hur man ska lära sig? 

Genom vad man ska lära sig? 

Varför man ska lära sig? 

För vad man ska lära sig?   (s 17-18, Jank & Meyer, 2011a ) 

 

Ett annat sätt att kortfattat beskriva begreppet didaktik är Uljens (2011) innehållsrika mening; 

I praktiskt-pedagogisk verksamhet är det alltid någon (vem?) som någon gång (när?) 

någonstans (var?) och av någon anledning (varför?) undervisar någon (vem?) i något (vad?) på 

något sätt (hur?) mot något mål (vilket?) för att denna genom någon typ av verksamhet 

(vilken?) skulle nå någon form av kompetens (vilken?) för att kunna förverkliga sina intressen 

nu och i framtiden. (s 168, Uljens, 2011) 

Uljens (2011) har därutöver valt att utveckla begreppet skoldidaktik eftersom den enligt honom 

avser den didaktik som syftar på att utveckla teorier och behandla undervisnings- och 

fostransverksamheter i den allmänna skolan. Inom skoldidaktiken ryms således både 

undervisningssituationer och mer fostransrelaterade situationer som exempelvis skolutflykter, 

raster och pedagogiska luncher (Uljens, 2011). 

Har pedagogen en didaktisk kompetens och förstår hur många faktorer som kan påverka 

undervisningen kan det vara en hjälp när exempelvis pedagogerna i skolan ska vidareutveckla 

sin egen och andras undervisning (Jank & Meyer, 2011b). Skoldidaktiska modeller kan enligt 

Uljens (2011) vidare ses dels som en forskningmodell men även som en reflektionsmodell i 

pedagogernas arbete med att utveckla sin undervisning. En mer nyanserad och 

problematiserande syn hos pedagogen kan leda till en djupare förändring och på sikt även till 

nya didaktiska teorier. Pedagoger som har en didaktisk kompetens kan dessutom lära sig att 

skilja på tillfälliga didaktiska trender och mer användbara teorier och modeller som kan vara ett 

stöd i undervisningen (Uljens, 2011). Det får inte bli så att pedagogens kompetens ses som en 

nådegåva som de föds med eller att pedagogens bristande kompetens läggs hos den enskilda 

eleven om denna inte kan ta till sig pedagogens undervisning. I stället ska den pedagogiska 

verksamheten bygga på en medveten handling av pedagogen som följs upp genom en reflektion 

och utvärdering (Kroksmark, 2011). Förutom det ska den pedagogiska planeringen ske på skilda 

nivåer såsom nationella läroplansmål, lokala mål och i den situationsbundna planeringen som 

sker kontinuerligt av både pedagog och elev. Undervisningen påverkas ytterligare av det 

pedagogiska mötet i skolan där pedagogens syfte och handling möter elevens syfte och 

aktiviteter. Här är det betydelsefullt att pedagogen tar till sig elevens inlärningserfarenheter och 

låter eleven visa vilken hjälp han eller hon behöver. Likt planeringen sker även pedagogens och 

elevens utvärdering i flera nivåer. Det sker dels en mer kontinuerlig utvärdering under arbetets 

gång dels en utvärdering efter avslutat arbete (Uljens, 2011). 

Den teoretiska kunskapen är som det nämnts ovan betydelsefull men även de rutiner som 

pedagoger utvecklar i sin undervisning eftersom rutiner kring enklare moment kan leda till att 

pedagogen kan fokusera på att utveckla andra mer komplexa områden i sin undervisning. 

Samtidigt som en alltför rutinartad undervisning kan vara ett hinder i utvecklingen av 

pedagogiska undervisningsmetoder (Jank & Meyer, 2011b). I ett samhällsperspektiv är det 

dessutom viktigt att skolans pedagoger har goda teoretiska kunskaper så att de kan möta 
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politikers oftast kategoriska åsikter om skolan. Kan pedagogerna inte bemöta dessa åsikter kan 

följden bli att det är politiker och inte pedagoger styr skolans utveckling (Kroksmark, 2011).  

Bedömning 

När en elevs arbete och arbetsinsats ska värderas sker en bedömning. Den kan ske på olika sätt 

och de två dominerande bedömningsmetoderna är dels en formativ bedömning av eleven dels en 

summativ bedömning av eleven. Med formativ bedömning avser den form av bedömning som 

är en del i elevens lärande. Den formativa bedömningen sker genom exempelvis loggbok, 

portfölj och utställningar. Inom formativ bedömning sker lärarens bedömning tillsammans med 

eleven. Pedagogen ger eleven feedback på genomfört arbete och efter det bestämmer de 

tillsammans hur eleven ska gå vidare (Lindström & Lindberg, 2009). 

Formativ bedömning är ett mål och kunskapsrelaterad bedömningssätt till skillnad mot 

summativ bedömning som är en normrelaterad bedömning. Inom summativ bedömning är det 

dessutom pedagogen själv som bedömer. Vidare är syftet med summativ bedömning att 

pedagogen vill kontrollera elevens kunskaper. Denna form av bedömning sker oftast genom 

skriftliga prov efter avslutat arbetsområde (Lindström & Lindberg, 2009).  

Bedömning kan även vara en del i undervisningen och utformandet av varierande 

inlärningsmetoder. Då blir bedömningen inte bara ett sätt att utvärdera elevens kunskaper utan 

ett sätt att utveckla pedagogens arbete tillsammans med eleverna (Remesal, 2011). Pedagogens 

övertygelse och föreställning av bedömning är avgörande om det ska ske ett långsiktigt och 

utvecklande arbete kring bedömning i skolan anser Remesal (2011). Vidare belyser hennes 

rapport bedömningens effekt på undervisning och inlärning samt att bedömning kan leda till att 

kvalitén i undervisningen stärks och att skolans pedagoger utvecklas genom kontinuerlig 

bedömning av sin undervisning. Ett annat område som togs upp i undersökningen var 

betydelsen av att samarbeta med elevens föräldrar och involvera dem i skolans arbete (Remesal, 

2011). 

Det är enligt Remesal (2011) avgörande att elever är delaktiga i olika processer och det kom 

fram i hennes rapport att elever bör vara med på möten som berör deras skolgång och få en 

chans att framföra sina åsikter. Det visade sig också att elever är väldigt medvetna om sin 

inlärning och fullt kapabla att utföra en självvärdering. För att skapa en bra inlärningssituation i 

skolan är det av den orsaken betydelsefullt att låta eleven vara en del i bedömningen och 

utvärderingen av deras arbete i skolan (Remesal, 2011). 

Pedagogisk utredning 

När ett åtgärdsprogram ska upprättas ska det alltid ske en pedagogisk utredning innan det 

formuleras eftersom den pedagogiska utredningen är en förutsättning till att formulera mål och 

tydliggöra vilka behov som finns hos eleven och dess omgivande miljö. Utredningen bör starta 

med en problemställning som skolans pedagoger arbetar utifrån. Det är utifrån den elevens 

lärmiljö ska kartläggas och analyseras för att sedan leda till utvärderingsbara åtgärder i elevens 

åtgärdsprogram. Det är betydelsefullt att den pedagogiska utredningen sker omedelbart efter 

uppmärksammande av problem och att det finns en plan för när och hur utvärderingen ska ske 

(Skolverket, 2008). I den nya skollagen som trädde i kraft 2011-07-01 står det följande om 

utredningsarbetet i Kap 3 8 §; 
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Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 

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

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

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

skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 

obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges 

sådant stöd (Kap 3 8 § Skollag 2010:800). 

Den pedagogiska utredningen kan vara allt från en relativt enkel process där de inbladade enkelt 

kan identifiera svårigheterna till en mer komplicerad och detaljerad process. I vissa pedagogiska 

utredningar kanske det visar sig att skolan måste ta in extern kompetens för att kunna stödja 

eleven på bästa sätt. När en elev har socioemotionella svårigheter kan skolan komma att behöva 

ta in extern hjälp som exempelvis en skolpsykolog och kurator (Andréasson & Asplund 

Carlsson, 2009). 

De verktyg som kan användas för att få in ett underlag är exempelvis intervjuer, observationer 

och olika tester. Observationerna kan ske dels utifrån ett pedagogiskt och psykologiskt 

perspektiv dels utifrån ett socialt perspektiv beroende på vad som ska observeras. När en 

utredning genomförs är det betydelsefullt att söka orsaker till svårigheterna på flera nivåer 

såsom elevens utvecklingsnivå, gruppnivå, skolans organisation och styrning. Speciellt viktigt 

är att studera elevens lärandemiljö där exempelvis lärostilar och pedagogens undervisningssätt 

studeras (Ahlberg 2001; Gars, 2009; Skolverket, 2001a; 2008). I läroplanens inledningskapitel 

som gäller alla skolformer står det dessutom att skolan ska skapa en likvärdig utbildning inte en 

likriktad utbildning viket avser att skolan ska sträva efter att anpassa undervisningen efter allas 

behov samt grunda den i elevens erfarenheter och bakgrund (Lgr 11, 2011). 

Wahlund (2002) anser att skolans pedagoger är vana vid att följa sina elevers utveckling men 

måste träna på att utvärdera och utveckla sin egen kompetens. Ett sätt att tillsammans utvecklas 

som pedagoger är att ha handledning där pedagoger tillsammans kan reflektera och lära av sin 

egen verksamhet (Bladini, 2011). Andra metoder som pedagoger i skolan kan använda när de 

vill skapa en lärande organisation är intervjuer, observationer, videoinspelning och loggbok. 

När pedagoger i skolan ska använda dessa undersökningsmetoder är det betydelsefullt att de har 

ett tydligt syfte formulerat samt är varsamma när de ska bedöma varandra så att ingen känner 

sig utpekad. Samtidigt som det är viktigt att arbetet sker eftersom det är genom att undersöka, 

genomföra och utvärdera skolans pedagoger det kan skapas en lärande organisation (Bjorndal, 

2010). Ainscow (2000) hävdar dessutom att pedagoger förfogar över mycket kunskap som inte 

används inom specialpedagogiken exempelvis att ställa frågor som skapar lärsituationer, ge 

eleverna tid att fundera och ge eleverna stöd där de befinner sig. Dyson (2001b) anser därtill att 

det inom specialpedagogiken forskas för lite kring fungerande metoder som kan användas på 

stora grupper elever i stället för att fokusera på individen.  

I Graham och Harwood (2011) rapport beskriver de vidare hur en tilltalande fysisk miljö som 

elever är stolta över kan påverka elevernas inlärning och sättet att agera i förhållande till 

varandra i skolan. Av den anledningen är det angeläget att utreda skolans fysiska miljö i en 

pedagogisk utredning. Det är också viktigt att fundera över skolans sociala fostran eftersom den 

kan påverkas genom att skolans pedagoger arbetar aktivt med social fostran under exempelvis 

raster. På så sätt får eleverna träna på sociala regler i ett sammanhang tillsammans med 

vägledande pedagoger (Graham & Harwood, 2011). På liknande sätt kan pedagogerna samtala 
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om sociala händelser genom seriesamtal där eleverna genom bilder får reflektera över sitt 

agerande i sociala situationer (Andersson, 2000). 

Det är även angeläget att ta del av det som eleven och dess föräldrar vill tillföra. Det bör ske 

under hela arbetsprocessen det vill säga både i den pedagogiska utredningsfasen, i analysen och 

i utarbetandet av åtgärdsprogram samt vid utvärderingen. Det kan ske genom att pedagogen 

talar med och inte till eleven samt ställer frågor och är genuint intresserad av det eleven 

förmedlar. Arbetet kring elevens åtgärdsprogram och den pedagogiska utredningen ska ses som 

ett lagarbete i skolan där elever och föräldrar är en del i arbetet (Ahlberg, 2001; Asp Onsjö, 

2006;2008; Skolverket, 2001a). 

I sin avhandling talar emellertid Asp Onsjö (2006) om pedagogernas första samtal kring elevens 

åtgärdsprogram som ett så kallat backstage samtal där de pedagoger som arbetar kring eleven 

samtalar om elevens svårigheter. I detta samtal anser hon att pedagogerna förhandlar och 

finslipar argument inför mötet med eleven och dess föräldrar. De genomför enligt henne ett 

fasadarbete. Samtalet med eleven och dess föräldrar kallar hon för ett frontstage samtal. I det 

samtalet är mycket redan framförhandlat och pedagogerna försöker få med eleven och dess 

föräldrar på det som redan är fastslaget. På så sätt skapas ingen riktig dialog där alla är delaktiga 

(Asp Onsjö, 2006). Det i sin tur kan leda till att de åtgärder som sätts in inte ger resultat 

eftersom eleven inte är delaktig i skapandet av åtgärdsprogrammet och dess tillhörande åtgärder. 

Det har också visats att trots genomgripande utredningar har de åtgärder som sätts in i 

åtgärdsprogram varit av liknande karaktär exempelvis undervisning i liten grupp och 

färdighetsträning (Skolverket, 2001). Det är därför av stor vikt att se varje enskild elev och söka 

svar vad som kan föra han eller henne framåt samt bjuda in eleven och dess föräldrar till en 

dialog (Strandberg, 2006). 

Åtgärdsprogram 

Ett åtgärdsprogram kan definieras som en dokumentation och en planläggning som görs i skolan 

kring elever i behov av särskilt stöd (Persson, 2008). Åtgärdsprogrammet ska vara ett kortfattat 

dokument som beskriver de beslutade åtgärderna med tillhörande kortsiktiga och långsiktiga 

utvärderingsbara mål. Det ska finnas positiva förväntningar på eleven och en delaktighet samt 

kompetens på skolan att genomföra åtgärderna (Skolverket, 2008). 

Historiskt nämndes begreppet åtgärdsprogram redan i SIA-utredningen (SOU1974:53) men det 

dröjde nästan tjugo år tills åtgärdsprogram blev ett krav i skolan. Tanken stärktes i kommande 

läroplaner efter SIA-utredningen då det ställdes ökade krav på skolan att arbeta integrerat. 

Kravet utökades ytterligare i Lpo-94 där det talas om alla elevers rätt till delaktighet (Eriksson 

Gustavsson, 2011; Lpo-94). 

I dag är det en skyldighet att upprätta ett åtgärdsprogram om exempelvis en elev riskerar att inte 

nå skolans mål. Åtgärdsprogrammets syfte är att utreda, analysera och skapa åtgärder samt 

utvärdera skolans verksamhet och vilka behov eleven har. De pedagogiska åtgärderna ska ske på 

olika organisationsnivåer såsom klassnivå, skolnivå och kommunnivå. De specifika åtgärderna 

ska vidare ske på individnivå, gruppnivå samt i den grupp av pedagoger som arbetar omkring 

eleven. Ytterligare ett syfte med åtgärdsprogrammet är att säkerställa att elever som är i behov 

av särskilt stöd får de stöd de har rätt till (Asp Onsjö, 2008; Skolverket, 2001a; 2008). En annan 

funktion som åtgärdsprogrammet fyller i dagens skola är att vara ett underlag till att få resurser 

till den enskilda eleven och klassen (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). 
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Åtgärdsprogrammet är till skillnad från den individuella utvecklingsplanen tidsbegränsad och 

ska alltid föregås av en pedagogisk utredning (Skolverket, 2008). I den nya skollagen som 

trädde i kraft 2011-07-01 står det följande om åtgärdsprogram i Kap 3 9 § 

Ett åtgärdsprogram ska utredas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det 

framgå vilka behoven är, hur de tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 

utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska 

ges i en annan elevgrupp eller enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får 

rektor inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Om utredning enligt 8 § visar att 

eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektor har överlåtit 

beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas (Kap 3 9 § 

Skollag 2010:800) 

Arbetet bör som det framgår av lagtexten bygga på ett gemensamt arbete där elever i behov av 

särskilt stöd har rätt att känna delaktighet i arbetet kring åtgärdsprogrammet. Det kan ske genom 

att skolan kontinuerligt samtalar och bjuder i elever och deras föräldrar till en dialog 

(Skolverket, 2008). Vidare bör pedagogerna fokusera på elevens utvecklingsmöjligheter mot 

målen i stället för att fokusera på elevens tillkortakommande. Arbetet kring åtgärdsprogrammen 

ska dessutom ha en mer formativ uppgift (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). 

Assarson (2009b) anser emellertid att pedagoger som arbetar med elever i behov av särskilt stöd 

i stor utsträckning fokuserar på att diagnostisera och testa eleverna i all välmening då de vill att 

alla elever ska nå skolans kunskapsmål. Det i sin tur leder till ökad dokumentering och 

skapande av elever i behov av särskilt stöd samt en undervisning som fokuserar på 

standardiserade tester i stället för ett kreativt skapande. Denna tanke stöds av Hjörne (2009) som 

anser att skolans elevhälsoteam kategoriserar eleverna efter individuella svårigheter såsom 

exempelvis omogen, svag och lättdistraherad. Dessa svårigheter finner pedagogerna exempelvis 

i olika diagnosbeskrivningar som finns i dagens skola. Eleven förhandlas på sätt fram av 

pedagogen genom de diagnoser som finns samt genom andras skriftliga och muntliga 

berättelser. Oftast söks även diagnoser som en förklaringsmodell till varför eleven inte passar in 

och når skolans mål. Skolan ser då inte på den miljö som finns runtomkring eleven och vad som 

kan förändras för ökad måluppfyllelse och delaktighet. Den medicinska modellen får i detta fall 

tolkningsföreträde framför en pedagogisk förklaringsmodell (Assarson, 2009b; Hjörne & Säljö, 

2008). Åtgärdsprogrammet skrivs då i ett speciellt sammanhang och har en strävan efter att 

förändra eleven och normalisera eleven. Det sker en normativ styrningsprocess i arbetet kring 

åtgärdsprogram (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). 

Vidare har det visat sig att det inte alltid är en omfattande dokumentation som leder till ett väl 

fungerande åtgärdsprogram utan att det är de åtgärder som är väl förankrade och enkla i sin 

utformning som i allmänhet fungerar bäst. Det har även visat sig att de som behärskar 

skolspråket har företräde i den kultur som råder i dagens lokalstyrda skola där det blir allt mer 

centralt att förhandla fram exempelvis en elevs tillkommande genom samtal och dokument 

(Assarson, 2009a; Asp Onsjö, 2008; Holmberg m.fl., 2005). Som dokument anser Andréasson 

och Asplund Carlsson (2009) att åtgärdsprogram är en språklig handling. Pedagogerna får i och 

med det ett språkligt övertag eftersom de är sakkunniga inom området. Det kan leda till ett 

tolkningsföreträde i åtgärdsprogrammet och ett maktövertag eftersom de är experterna och 

föräldrar kan då uppleva att de ska göra som pedagogerna säger eftersom de vet bäst 

(Andréasson & Asplund Carlsson, 2009; Asp Onsjö, 2008). Denna tanke styrks av Hofvendahl 

(2006) som introducerar begreppet förpappring som till stor del handlar om att en social 
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verksamhet i allt större utsträckning låter deltagare komma till tals genom papper och att mycket 

av verksamhetens genomförande sker genom att man granskar och jämför. Här lyft elevens 

utvecklingssamtal fram som ett exempel och att det inte sker genom en öppen och deltagande 

dialog. Samtalet sker i stället genom olika typer av dokument. Utvecklingssamtalet blir då ett 

skriftligt informationssamtal där eleven och dess föräldrar inte är aktivt delaktiga (Hofvendahl, 

2006). Jönsson & Tvingstedt (2002) anser emellertid att elever i skolan är medvetna om sina 

svårigheter och inte har svårt att tala om sin skolsituation. Samtidigt som Gars (2009) hävdar att 

de elever i skolan som får åtgärdsprogram ofta upplever formuleringarna kring dem som person 

som kränkande. 

Viktigt att beakta att åtgärdsprogram är en offentlig handling och det är därför av största vikt att 

inte beskriva eleven utifrån kategoriserande termer eller i metaforer såsom svag och har ingen 

inre motor (Asp Onsjö, 2008; Hjörne & Säljö, 2008). Av den anledning bör den pedagogiska 

utredning som ligger till grund för åtgärdsprogrammet hållas skilt från det åtgärdsprogram som 

arbetas fram tillsammans med eleven och dess föräldrar. Pedagoger i skolan bör dessutom öva 

sig i att skriva värderingsfria åtgärdsprogram som kan användas som praktiska redskap i den 

dagliga verksamheten. Allt för ofta kan det ses i åtgärdsprogram att eleven diskrimineras och 

diskuteras fram på ett oreflekterat sätt där elevens personlighet står i fokus (Andréasson & 

Asplund Carlsson, 2009; Persson, 2008; Skolverket, 2008).  

Identitetsskapande 

För en elev i behov av särskilt stöd kan identitetsskapandet i skolans miljö präglas av en oro att 

inte räcka till och inte tro på sin förmåga. Det har dessutom visat sig att de elever i skolan som 

får en diagnos riskerar att identifiera sig med diagnosen och se sig själv utifrån diagnosen 

beskrivningsmodell. Eleverna kan därtill bli bemötta utifrån sin diagnos av omgivningen och att 

undervisningen kring eleven formas utifrån diagnosens förklaringsmodell. Denna identitet kan 

följa eleven genom hela livet (Alberg, 2001; Hjörne, 2009). Becker (2010) vill likaså belysa att 

elever i behov av särskilt stöd ibland väljer en alternativ identitet och att eleverna hellre vill ses 

som en stökig och bråkig elev än en elev i behov av särskilt stöd. Det i sin tur kan leda till att 

eleven inte får det stöd den har rätt till och en social utslagning. Dovemark (2004) menar 

dessutom att eleverna genom sin diagnos blir ansvariga för sina svårigheter och att skolans 

pedagoger på så sätt kan avsäga sig sitt ansvar. Det är därför viktigt att skolans pedagoger trots 

att en elev har fått en diagnos ska utreda elevens pedagogiska behov (Skolverket, 2008). Skolan 

borde av den anledningen ha tydliga mål hur de kan arbeta med eleverna självförtroende, 

självkänsla och motivation (Vernesson, 2007). 

Andréasson (2007) har i sin avhandling kommit fram till att elevers identiteter i åtgärdsprogram 

dels framkommer genom förmågor och färdigheter dels genom personliga egenskaper. Hon 

anser dessutom att pojkar och flickor diskuteras fram olika i åtgärdsprogram. Flickor tenderar 

enligt henne oftare bli beskrivna utifrån personliga egenskaper samtidigt som pojkar i större 

utsträckning beskrivs utifrån sina förmågor och färdigheter. Lahdenperä (1997) belyser 

ytterligare ett problem där elever med utländsk bakgrund kategoriseras utifrån sin bakgrund. I 

sin avhandling fann Lahdenperä (1997) exempelvis att begreppet invandrarelev användes som 

underlag när skolor söker resurser. Här kategoriserades eleverna utifrån sin etniska bakgrund 

och kulturtillhörighet. Det fanns likaså en klar tendens att skolan ansågs behöva kompensera 

eleverna och deras föräldrars tillkortakommande i stället för att komplettera varandra 

(Lahdenperä, 1997; Wahlund, 2002). Allt för ofta bedöms elevens personliga egenskaper i 
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exempelvis åtgärdsprogram vilket inte leder till utveckling och det finns inget stöd för ett sådant 

bedömningsarbete i skolans läroplan (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). 

Inflytande och delaktighet 

Skolan har ett ansvar att lyssna på elever i behov av särskilt stöd dels hur de upplever det stöd 

som han eller hon får i skolan dels hur det ska utformas i framtiden (Skolverket, 2008; Isaksson, 

2009). I Lgr 11 (2011) står det ytterligare att alla elever ska mötas med respekt för sitt arbete 

och sin person samt att skolan ska arbeta för elever och föräldrars rätt till inflytande i skolans 

arbete. En elev som känner delaktighet i sin skolvardag och upplever att hon eller han får vara 

med att bestämma också känner sig motiverad vilket kan leda till ökad trivsel och 

måluppfyllelse. Känslan av delaktighet och att pedagogerna på allvar lyssnar på eleven i en 

öppen dialog kan leda till verklig förändring i praktiken utifrån elevens röst (Ferguson, 2011). 

Denna tanke stöds av Asp Onsjö (2006) som anser att ökad delaktighet och en öppen dialog 

skapar möjligheter till att exempelvis skapa en fungerande verksamhet och ökad måluppfyllelse 

kring elever i behov av särskilt stöd. I sin avhandling nämner hon begreppet dialogisk praktik. 

Den innebär att dialogen har en stor betydelse och att det ska finnas en öppen kommunikation 

mellan hem och skola där elever och deras föräldrar får ett reellt inflytande i samtalet kring 

åtgärdsprogrammet (Asp Onsjö, 2006). Enligt Asp Onsjö (2006) kan en elevs delaktighet ske på 

flera plan, rumsligt, didaktiskt och socialt. Hon anser ytterligare att en elev kan vara didaktiskt 

delaktig samtidigt som eleven är socialt exkluderad det är därför betydelsefullt enligt henne att 

utreda hela elevens skolsituation för att skapa inkludering på alla plan. En ökad delaktighet 

innebär inte att eleven och dess föräldrar ska ha ökat ansvar och det är därför angeläget att 

skolan inte fråntar sig ansvaret för eventuella åtgärder (Skolverket, 2008). Inkludering och 

delaktighet kan inte heller ses som ett konstant begrepp utan som en ständigt pågående process 

som berör både eleven och dess omgivning. 

Metod 

I metodavsnittet kommer det att presenteras en allmän del kring studiens valda metod och en del 

som fokuserar på studien. Metoddelen kommer att ske under rubrikerna; Val av metod, Intervju, 

Dokumentanalys, Databehandling, Urval, Etiska aspekter, Genomförande, Tillförlitlighet och 

Metoddiskussion. 

Val av metod 

Val av metod ska alltid ligga till grund i undersökningens syfte. I föreliggande undersökning är 

syftet att undersöka några pedagogers uppfattningar av pedagogisk utredning vid upprättandet 

av ett åtgärdsprogram för elever i socioemotionella svårigheter. Det leder valet av metod till en 

kvalitativ semistrukturerad intervju med tillhörande intervjuguide. Då studiens syfte var att 

fånga några pedagogers uppfattningar kring pedagogisk utredning valdes en mer strukturerad 

och kvantitativ metod bort (Bryman, 2009). 
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Intervju  

Metoden i undersökningen är således en kvalitativ halvstrukturerad forskningsintervju där det 

genom intervjuguidens frågeområden ges möjlighet till en öppenhet i intervjun samtidigt som 

det kan ske en viss styrning och jämförbarhet. Den kvalitativa intervjun bygger på att 

intervjuaren försöker ta del av och förstå den skildring som respondenten förmedlar. Det ställer 

krav på intervjuaren att vara en kunnig och strukturerad person samtidigt som det ställs krav att 

intervjuaren är känslig och öppen inför det som förmedlas. Metoden innebär en relativt låg grad 

standardisering, det vill säga graden hur frågorna och situationen ser lika ut eftersom det är 

respondenten som styr samtalet inom varje frågeområde (Bjorndal, 2010; Bryman, 2009; Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

Syftet med intervjun är således att låta respondenten ge beskrivningar av sin upplevda 

verklighet som sedan analyseras och tolkas för att skapa mening kring undersökningens syfte. 

Vidare innebär det att intervjuaren försöker förstå ett område från den levda vardagsvärlden ur 

respondentens perspektiv och få en djupare och mer varierad kunskap omkring studiens syfte 

(Eliasson, 2005; Trost, 2005). Det är därför betydelsefullt att skapa en intervjusituation där 

respondenten uppmanas att berätta och beskriva utifrån de valda frågeområdena i intervjuguiden 

(Bjornal, 2010; Patel & Davidsson, 2011). 

När en intervju ska genomföras är det angeläget att ta ställning till vem som ska intervjuas samt 

intervjuplats och tidsomfattning (Trost, 2005). Det är dessutom viktigt att intervjuaren är väl 

förberedd genom att ha övat in exempelvis ett par inledande frågor, uppföljningsfrågor och 

sonderande frågor i anslutning till de stora frågeområdena i intervjuguiden. Intervjuaren måste 

också vara uppriktigt intresserad och bekräfta det som sägs samt på ett tydligt sätt visa att han 

eller hon lyssnar. Det ska ske samtidigt som intervjuaren måste ha ett tydligt fokus och inte 

ryckas med eftersom det är genom intervjun oklarheter kring studiens syfte ska klargöras. Det är 

också angeläget att notera eventuella händelser under intervjun, känslor som uppstår och sådant 

som kommer fram efter slutförd intervju. I analysen ska även miljön som intervjun genomfördes 

i beaktas samt vilka roller som finns i intervjun (Bryman, 2009; Patel & Davidsson, 2011; Trost, 

2005). 

Trost (2005) anser att den som intervjuar ska försöka skapa en subjekt – subjekt relation med 

respondenten och inte skapa en maktsituation eftersom det kan leda till ett mer bristfälligt 

resultat. Han talar vidare om två relationer, dels intervjuarens relation till respondenten, dels 

respondentens relation till intervjuaren. Det är också betydelsefullt som forskare att inse att det 

är svårt att få tillträde till den sociala verkligheten samt att det finns många faktorer som kan 

påverka resultatet. Det kan vara forskarens personliga preferenser och språknivå i 

intervjufrågorna samt om respondenter censurerar sina uttalanden och är försiktig med vad som 

kommer fram under intervjun (Alvesson och Deetz, 2000). 

Som det tidigare nämnts ska intervjuaren vara väl förberedd eftersom det är lättare att skapa en 

mer avslappnad känsla som i sin tur kan leda till en innehållsrikare intervju. Ett sätt att vara väl 

förberedd är att genomföra en pilotstudie för att på så sätt pröva frågeområdena med tillhörande 

frågor för att sedan utvärdera och förbättra intervjun innan den första intervjun (Kvale & 

Brinkman, 2009). Vidare bör intervjuaren inte vara rädd för tystnad eftersom den ger 

respondenten en möjlighet att stanna upp och reflektera. Det även bra att vid analysen notera 

vad respondenten inte talar om och varför vissa områden uteblev (Kvale & Brinkman, 2009; 

Patel & Davidsson, 2011). 
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För att skapa ordning i det insamlade materialet bör intervjun spelas in för att sedan 

transkriberas. Analysen och tolkningen ska ske löpande men det är först när allt material har 

transkriberats den slutliga analysen och tolkningen kan ske. En löpande transkribering i 

anslutning till intervjun ska alltid göras dels av tidsskäl dels i utbildande syfte då intervjuaren 

kan lära sig av sina egna misstag när de synliggörs i transkriberingen. Intervjuerna och 

transkriberingen kan då ses som en utbildande process där forskaren lär sig att bli bättre på att 

intervjua dels bekantar sig med materialet inför den slutliga analysen och tolkningen (Bryman, 

2009; Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2005). I analysen görs sedan ett försök att förenkla och 

klassificera den transkriberade texten för att på så sätt kartlägga och tydliggöra mönster i det 

insamlade materialet. Vidare ska det även göras ett försök att förklara dessa mönster samt 

bedöma deras konsekvenser (Bjordal, 2010).  

Dokumentanalys 

Som ett komplement till intervjumaterialet i undersökningen samlades det även in dokument vid 

fyra intervjuer som beskriver arbetsgången vid en pedagogisk utredning. Bryman (2009) 

framhåller fyra kriterier som forskaren ska följa när han eller hon ska använda sig av skrivet 

material i sin undersökning. De fyra kriterierna som dokumenten ska granskas efter är följande; 

Autencitet som ställer frågan om dokumentet är äkta; Trovärdighet som ställer frågan om 

dokumentet är utan fel och ändringar; Representativitet ställer frågan om dokumentet är 

representativt för sin kategori; Meningsfullhet ställer frågan om dokumentet är tydligt. Det är 

även viktigt att ha i åtanke att dokumenten är objektiva det vill säga det är någon som har skapat 

dokumenten (Bryman, 2009). Dokumenten i föreliggande rapport är så kallat officiella 

dokument från en privat källa och har som uppgift att ge en kompletterande bild av det som 

framkommer under intervjuerna samt stödja det respondenterna framhåller (Bryman, 2009). 

Databehandling 

Den transkriberade texten som producerades utifrån intervjuerna granskades utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Analysen i föreliggande uppsats är inspirerad av Grounded Theory 

(Starrin, 1996). Av tids – och resursskäl kunde metoden inte följas helt utan fungerade mer som 

en plattform för att skapa ordning och mening i det insamlade materialet. Grounded Theory är 

en induktiv teori som härleder slutsatser från empiriska erfarenheter. Den innebär att forskaren 

inte utgår från någon bestämd teori utan att det är insamlad data som styr utvecklingen i arbetet. 

Forskaren ska vidare arbeta utifrån öppna frågor och inte göra klart hela sin litteraturbakgrund 

innan undersökningen är genomförd. Det innebär emellertid inte att forskaren ska vara påläst 

inom området men att alltför mycket kunskap inom området kan skapa förutfattade meningar i 

exempelvis tolkningsarbetet. För att skapa en öppenhet måste forskaren finna en tilltro till sin 

egen förmåga att tolka materialet. När analysen av det insamlade materialet sker söker forskaren 

efter kategorier och egenskaper i underlaget. Där en kategori kan vara exempelvis begreppet 

möte och där egenskaper beskriver begreppet möte på ett mer begripligt sätt genom exempelvis 

ord som fasta mötespunkter, tid att samtala och här kan åtgärdsprogram förankras. Dessa 

kategorier och egenskaper kommer fram när forskaren ser ett mönster när händelser i data 

analyseras. Inom Grounded Theory ska forskaren analysera första intervjun före den andra 

genomförs eftersom de är data som styr utvecklingen av exempelvis intervjuguidens innehåll 

men som nämnts ovan har det inte skett av tids- och resursskäl (Starrin, 1996).  
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I uppsatsen söktes det i den öppna kodningen efter intressanta meningar och satser som sedan 

fick ligga till grund för resultatdelens teman. Samtidigt som de söktes efter kategorier och 

egenskaper skrev det även memos som innebär att forskaren antecknar exempelvis frågor och 

tankar som kommer upp i tolkningsarbetet. 

De koder som söktes var substantiva koder som beskriver disciplinbundna och vardagliga 

begrepp utifrån studien syfte. Exempel på disciplinsbundna begrepp i undersökningen är 

styrdokument och åtgärdsprogram. Exempel på vardagliga begrepp i undersökningen är möte 

och samtal. När det hade framkommit tydliga kategorier ägde det även rum en selektiv kodning 

i data för att söka stöd till kategorierna. Inom Grounded Theory finns även begreppet teoretiska 

koder och de sammanbinder de substantiva koderna med varandra. I föreliggande uppsats skulle 

de teoretiska koderna vid en utveckling av arbetet vara exempelvis en substantiv teori omkring 

den pedagogiska utredningen. Den substantiva teorin skapar nämligen en mer begränsad teori 

inom ett mindre område. Den utgår dessutom från respondenternas upplevelser i sin 

vardagsvärld. Följer forskaren metoden ska han eller hon samla in data tills det bedöms ha 

uppstått en mättnad men som det nämnts ovan kommer det inte att ske av tids – och resursskäl 

(Starrin, 1996).  

I en kvalitativ analys ska forskaren således söka efter teman och ställa samman materialet 

samtidigt som forskaren söker efter kontraster och sådant som skiljer sig åt. Genom att gå från 

helhet till delar och sedan skapa en helhet igen kan forskaren se teman och skapa ett 

begreppsligt sammanhang i det insamlade materialet. Det genomfördes ingen kvantitativ analys 

genom exempelvis frekvenstabeller eller diagram eftersom detta är en kvalitativ studie (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Vidare talas det om vikten att forskaren ska förhålla sig nyfiken till det insamlade materialet och 

är kreativ i sin analys och tolkning. Samtidigt som det är viktigt att hela tiden hålla sig till de 

etiska reglerna, inte övertolka sitt material och alltid referera till källor. När materialet ska 

rapporteras är det dessutom betydelsefullt att göra analysen och tolkningarna till ett levande 

material för läsaren (Backman, 2008; Trost, 2005). 

Utöver den transkriberade texten analyserades även de insamlade dokumenten som ett antal 

respondenter samtalade kring under intervjuerna. Dokumenten analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys där det i söks efter mönster, trender och ståndpunkter i dokumenten (Bryman, 

2009). Dokumenten analyserades och jämfördes dels med varandra dels med den transkriberade 

texten för att skapa intressanta teman. Dessa dokument kan således ses som ett stöd till 

respondenternas uppfattning av den pedagogiska utredningen och som ett komplement till 

resultatdelen då de lyfte andra delar än det som framkom under intervjun. Då det är ett 

begränsat antal dokument genomfördes ingen innehållsanalys där det skapas kvantitativa 

resultat genom exempelvis ett kodningsschema (Bryman, 2009). 

Etiska aspekter  

När en intervju ska genomföras är det viktigt att ta hänsyn till vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer och dessa principer är följande; 

Informationskravet där forskaren ska informera berörda personer om den aktuella forskningens 

syfte. I undersökningen gjordes det genom att respondenterna fick ta del av studien syfte och 

min bakgrund dels skriftligt via email och muntligt innan intervjun.  
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Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om deltagare i undersökningen ska försäkras 

största möjliga konfidentialitet och att eventuella personuppgifterna ska förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I undersökningen gjordes det dels genom att informera 

respondenterna skriftligt via email och muntligt innan intervjun om deras rättighet samt att det 

material som ligger till grund för undersökningen enbart användas till studien och raderas efter 

examination. Dessutom avidentifierades respondenterna i resultatdelen genom att alla kallas för 

pedagoger oavsett utbildning och att alla pedagoger har fiktiva namn i resultatredovisningen. 

Samtyckeskravet där deltagande i undersökning har rätt att under hela undersökningen få 

bestämma över sin medverkan. I undersökningen fick respondenterna ta del av denna rättighet 

dels skriftligt via email och dels muntligt innan intervjun.  

Nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningsändamål. I undersökningen har det insamlade materialet enbart använts som grund till 

uppsatsens resultatdel och respondenterna fick denna information dels skriftligt via email och 

dels muntligt innan intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det är vidare betydelsefullt att ställa sig frågan om det är etiskt riktigt att genomföra studien. De 

frågor och syfte som är kopplade till föreliggande studie är relativt neutrala och borde således 

inte skapa obehag hos respondenterna. Intervjuerna upplevdes snarare som givande av 

respondenterna och ett par av dem gav utryck för en uppskattning att de fick tala omkring 

studiens syfte. Svårigheten ligger kanske inte i samtalet som i undersökningen upplevdes som 

positivt av flertalet av respondenterna utan i resultatredovisningen. Här kan respondenternas 

uppfattningar tolkas på skilda sätt och det kan leda till att respondenterna upplever sig 

missförstådda eller utpekade. Syftet i studien är formulerat så att intervjuerna inte behöver 

beröra enskilda elevers svårigheter utan har fokus på den pedagogiska utredningen. På så sätt 

behövde ingen enskild elev bli utpekad genom utlämnande av deras åtgärdsprogram. 

Kvale & Brinkman (2009) liknar det etiska arbetet i en undersökning som ett moraliskt företag 

där forskaren genom hela arbetet måste ta hänsyn till skilda etiska aspekter. Vidare är det 

angeläget som forskare att visa omtanke och uppskattning för de personer som ställer upp i 

undersökningen och behandla dem och inkommit material med respekt. I undersökningen 

gjordes det genom att tacka respondenterna för visat intresse och deltagande. Det fanns även en 

strävan att behandla respondenternas åsikter med respekt. Det ägde rum genom att exempelvis 

ha respekt för de åsikter som kom fram, genom att inte övertolka materialet för att skapa 

utstickande resultat och återkomma till respondenterna om det framkom oklarheter i materialet. 

Urval 

Urvalet av de respondenter som deltog i studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Fyra 

av de sex respondenterna i undersökningen blev uppsökta genom kontaktpersoner vilka är 

bekanta med intervjuaren. Respondenterna blev således tillfrågade av kontaktpersonerna om de 

ville delta i studien. Två av de sex respondenterna blev tillfrågade av sin rektor, som kontaktas 

via mail, om de ville delta i undersökningen. Samtliga respondenter fick ta del av studiens 

missiv antingen skriftligt eller muntligt före intervjun (se Bilaga 1). När respondenterna hade 

tackat ja togs det kontakt med samtliga respondenter för att upprätta en första kontakt samt boka 

en tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats. 

Skolorna är belägna i olika typer av område såsom innerstaden i en storstad, förort till en 
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storstad och en skola som ligger i en mindre ort i Mellansverige. Respondenterna representerar 

dessutom olika yrkeskategorier, lärare i grundskolan och specialpedagoger i grundskolan. 

Urvalet som är gjort kan kallas ett målstyrt urval av respondenter där studiens syfte och tillgång 

till respondenter styr urvalet (Bryman, 2009) 

Genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes skrevs delar av rapportens bakgrund fram eftersom det är 

betydelsefullt att intervjuaren har grundläggande ämneskunskaper i det område som ska 

undersökas (Kvale & Brinkman, 2009). Den litteratur som lästes in framkom genom sökning i 

Stockholm universitets databaser exempelvis ERIC, LIBRIS men även andra sökmotorer som 

Google och Google scholar. De sökord som användes var exempelvis pedagogisk utredning, 

pedagogisk kartläggning, åtgärdsprogram, bedömning och delaktighet. Litteraturen till 

bakgrunden framkom även genom råd från kurskamrater och handledare samt genom att söka 

efter sådan litteratur som andra forskare refererar till i sina avhandlingar, rapporter och böcker. 

Flertalet av respondenterna blev kontaktade av personliga kontaktpersoner på de olika skolorna 

och blev tillfrågade om de ville delta i underökningen. De fick även tillgång till 

undersökningens missiv där de bland annat kunde läsa om de forskningsetiska principerna. Två 

pedagoger blev tillfrågade genom rektor om de ville delta i undersökningen. Deras rektor hade 

då först fått en förfrågan via mail. När respondenterna hade tackat ja till att bli intervjuade 

kontaktades de via telefon och mail. Vid denna kontakt bokades tid och plats för intervjun. 

Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats antingen under skoldagen eller 

efter skoldagens slut. Intervjulokalerna var i två fall respondentens klassrum, i tre fall mindre 

arbetsrum och i ett fall personalrummet. Val av plats gjordes av respondenten och att de valde 

sin arbetsplats kan dels bero på praktiska skäl eftersom en del av respondenterna skulle fortsätta 

att arbeta efter intervjun dels att respondenterna ansåg det som tidsbesparande att genomföra 

intervjun på deras arbetsplats. 

Intervjuerna hade sin utgångspunkt i en intervjuguide med tillhörande frågeområden (se Bilaga 

2). Intervjuguiden var skapad utifrån studiens syfte och innehåller ett antal öppna frågeområden 

med tillhörande frågor. Dessa frågor var inga direkta frågor som ställdes till alla respondenter 

under intervjun utan ett stöd för intervjuaren. Respondenterna gavs i stället möjlighet att själva 

styra innehållet inom varje temaområde. Bryman (2009) skriver att den som ska intervjua måste 

vara följsam och flexibel under intervjun när det genomförs en kvalitativ intervju. Trots det 

ägde det rum en viss styrning eftersom intervjun förväntades ge svar på studiens syfte. Av den 

anledningen ställdes även direkta frågor och strukturerade frågor till respondenten under 

intervjuerna. Intervjuerna pågick i ca en timma och spelades in på mobiltelefonens röstmemo 

för att sedan transkriberas. De inspelade intervjuerna lades sedan in på dator för att säkerställa 

en kopia. Alla inspelningar kommer att raderas efter det att uppsatsen är godkänd. Det gäller 

även annat material som kan avslöja respondenternas identitet. Transkriberingen ägde rum i 

anslutning till intervjuerna dels för att minnet från intervjun är som starkast efter intervjun dels 

för att analys och tolkning ska ske löpande under hela intervjuprocessen samt att det är lärorikt 

att transkribera intervjuerna inför nästa intervju. På så sätt kan intervjuaren dra lärdom av 

eventuella misstag under intervjuerna och förbättra intervjuerna och frågorna inför nästa 

intervjutillfälle (Bryman, 2009; Trost, 2009). 
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Enligt Bryman (2009) är det av vikt att den som ska intervjua behärskar tekniken eftersom en 

bandspelare kan skapa stress hos respondenten vilket i sin tur kan leda till ett bristfälligare 

material. Av den anledningen genomfördes en mindre pilotstudie där tekniken och de olika 

frågorna prövades. Efter genomgångna intervjuer ägde det rum en övervägning om det är etiskt 

riktigt att ta del av det material som framkom när bandspelaren stängts av och det togs ett beslut 

att inte ta med det i resultatredovisningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare blev 

respondenterna tillfrågade under intervjuerna om det gick återkomma om det uppstår oklarheter 

eller om materialet måste kompletteras med ytterlige någon fråga. Samtliga respondenter var 

positiva till ytterligare frågor om det uppstod oklarheter under arbetet med resultat och analys. 

De transkriberade texterna analyserades sedan utifrån ovan beskrivna analysmetod. Först 

uppmärksammades vad respondenterna hade sagt genom markering och skrivna kommentarer 

kring intressanta uttal och svar. Dessa markerade satser, meningar eller kommentarer fick sedan 

ligga till grund för resultatdelens tre huvudteman och dess tillhörande underteman. Under 

analysarbetet framkom nya frågor till samtliga respondenter. De handlade om pedagogernas 

praktiska arbete i vardagen med elever i socioemotionella svårigheter. De nya frågorna som 

väcktes under resultatanalysen skickades till samtliga respondenter via mail. Det kom in svar 

från flertalet av respondenterna på dessa kompletterande frågor. 

När resultatdelens tre teman med tillhörande underteman slutligen skulle utarbetades användes 

den markerade och kommenterande transkriberade texten, skrivna dokument som lämnat ut 

under intervjuerna samt svar på nya frågor och genom den allmänna upplevelsen av intervjun. 

Analysen gick från helhet till delar till att sedan skapa en helhet igen i resultatdelens tre 

huvudteman med tillhörande underteman. För att skapa en trovärdighet i varje tema finns 

respondenternas röster med genom citat samt hänvisning till skrivna dokument. Dessa citat är i 

några fall direkt avskrivna utifrån transkriberingen. Vid flertalet av citaten har det emellertid 

tagits bort något utfyllnadsord för att öka läsbarheten samt av etiska skäl eftersom det kan 

upplevas som besvärande av respondenterna att läsa sitt talade språk. Ett exempel på det är 

följande; 

Transkriberad test: 

hur det funkar vid skrivsituationer äum ja är det så att det inte är någon kunskapslucka 

Skriven text i resultatdelen kan då se ut på följande sätt: 

hur det funkar vid skrivsituationer är det så att det inte är någon kunskapslucka 

Vidare kommer intervjuarens m, ja osv tas bort för att öka läsbarheten i resultatdelens citat. Ett 

exempel på är följande: 

P ja så på matten går det jättebra 

I m 

P ja då måste man ju börja fundera är det för att det är svårt alltså ta bort det man måste beta av  

Det utdraget blir på följande sätt i resultatdelen: 

ja så på matten går det jättebra då måste man ju börja fundera är det för att det är svårt alltså ta 

bort det man måste beta av  

När texten är tagen mitt i ett uttalande från pedagogen kommer det att föregås av ... för att 

markera att det har sagts något före alternativt efter citatet. Valet att förändra texten beror dels 
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på att öka läsbarheten för läsaren dels på att inte genera respondenterna samt att analysen inte 

kommer att fokusera på pauser och utfyllnadsord. Redovisningen fokuserar på vad 

respondenterna framhöll som centralt kring den pedagogiska utredningen inte hur de förmedlar 

sin uppfattning av den pedagogiska utredningen det vill säga när de tvekar, har längre pauser 

osv. Samtidigt som det togs viss hänsyn till avvikande uttal och längre pauser om det påverkade 

resultatet. 

De dokument som tillhandahållit på ett flertal av intervjuerna analyserades därtill enskilt i en 

dokumentanalys. Det ägde rum genom att dokumenten analyserades i förhållande till studiens 

syfte och problemställning dels enskilt och i jämförelse med varandra dels i förhållande till 

intervjuerna och den transkriberade texten. Samtliga dokument som ingår i analysen har 

betraktats genom de fyra ovan nämnda kriterier som skrivet material bör genomgå om de ska 

användas i en undersökning (Bryman, 2009).  

Tillförlitlighet 

En kvalitativ studie genomgår inte samma tillförlitlighetstest som det oftast görs när en 

kvantitativ studie har genomförts då forskaren studerar studiens validitet och reliabilitet 

(Bryman, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) talar i stället om att studera undersökningens 

kommunikativa validitet. Forskaren ställer sig då frågor som hur det har kommunicerats, varför 

undersökningen genomförts och vem som har deltagit. Även maktordning och sanning i det som 

har framkommit diskuteras. För den kommunikativa validiteten är det betydelsefullt att läsaren 

kan värdera tolkningens tillförlitlighet och det sker exempelvis genom en utförlig 

metodbeskrivning och genom direkta citat från respondenterna. 

Dessutom framhåller Kvale och Brinkmann (2009) trovärdigheten i undersökningen 

generaliserbarhet det vill säga om det resultat som framkommer kan appliceras på liknande 

situationer. I samband med det talar Trost (2005) om studiens trovärdighet och med det menar 

han att forskaren på ett tydligt sätt ska beskriva undersökningen för läsaren så att den kan få en 

egen uppfattning om trovärdigheten i undersökningen. Läsaren ska kunna följa hela 

arbetsprocessen hur forskaren har arbetat och handlat genom undersökningen samt sin egen roll 

i undersökningen. Tillförlitligheten är således inget som kan framskivas under ett avsnitt utan 

något som ska genomsyra hela arbetet kring rapporten och att forskaren måste vara tydlig i 

exempelvis beskrivningen av metod, genomförande samt ha tydliga referenser i sin bakgrund. 

Tillförlitligheten är något som inte bara forskaren kan fastställa utan det är varje läsares uppgift 

att inta en kritisk ställning när en rapports tillförlitlighet ska bedömas (Kvale & Brinkmann, 

2009; Trost, 2005) 

Metoddiskussion 

En svaghet i undersökningen och framskrivandet av föreliggande rapport är att arbetet har skett 

under en kort tidsperiod. Det har föranlett till att exempelvis urvalet är begränsat och att de 

pedagoger som deltog i studien är målstyrt utvalda eftersom valdes ut av de kontaktpersoner 

som arbetade på respondenternas skolor och av rektor. Av tidsskäl genomfördes ingen analys av 

det textmaterial som framkommer och dokumenteras i en pedagogernas utredning samt 

textanalys av framskrivna åtgärdsprogram. Det fanns emellertid etiska skäl till att inte 

genomföra en textanalys då de blottlägger varje enskild individ. Vidare fanns det bara ett 
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begränsat utrymme att skicka fler kompletterande frågor till respondenterna. Trots det 

avgränsade urvalet söktes respondenter från olika skolor och med olika professioner för att få ett 

så varierat underlag som möjligt (Bell, 2008; Kvale & Brinkman, 2009). Samtliga intervjuer 

genomfördes på respondenternas arbetsplats och det kan ha påverkat resultatet. Dels genom att 

pedagogerna blev stressade av att sitta en timme på arbetstid och bara prata när det finns så 

mycket annat som fordrar uppmärksamhet och tid. Dels genom att det vid två intervjuer ägde 

rum avbrott eftersom det kom in kollegor i rummet under intervjun. Det kan då vara svårt att 

hitta tillbaks till samtalstråden och intervjun kan bli ytlig och osammanhängande. I en av dessa 

intervjuer förekom ingen direkt påverkan men i den andra intervjun blev kvalitén påverkad av 

ett flertal avbrott från respondentens kollegor. Vidare kan respondenterna ha svarat mer 

tillrättalagt när de sitter på sin arbetsplats eftersom regler och viljan att följa exempelvis 

styrdokument ”sitter i väggarna”. Intervjupersonen representerar dessutom en värld där 

respondenterna kanske tror att pedagoger ska tänka på ett visst sätt och det kan ha påverkat 

deras svar (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2005). 

Intervjuarens erfarenhet kan likaså ha påverkat resultatet och kvalitén i intervjun. Vissa delar i 

intervjuerna kan vara mindre väl genomförda på grund av bristande vana hos intervjuaren. 

Vidare kanske urvalet av frågor har lett respondenterna i deras samtal om den pedagogiska 

utredningen och har således valt att inte ta upp vissa delar då de kanske upplevde att det inte 

efterfrågades. Här kan de dokument som tillhandahölls av fyra respondenter vara ett 

komplement vad den pedagogiska utredningen innehåller samt hur den ska genomföras 

(Bryman, 2009). En del som inte framkom tydligt i undersökningen var pedagogernas 

undervisning och möjlighet till utveckling men det kommer ändå att diskuteras längre fram 

eftersom det är ett intressant och betydelsefull område i förhållande till studiens syfte. 

Intervjuaren strävade efter att ha en vänlig och öppen inställning till respondenterna vilket kan 

leda till att respondenten känner sig trygg och öppnar sig i intervjun trots att intervjuerna 

genomfördes på respondenternas arbetsplats. Dessutom hade intervjuaren läst på sig i ämnet 

före intervjuerna samt övat in följdfrågor och tränat på tillhörande tekniken. Val av teknik var 

dessutom en positiv faktor eftersom en mobiltelefon kan upplevas mindre hotfull i jämförelse 

med en diktafon. Intervjuaren lärde sig därtill av sina misstag vid transkriberingen och 

uppmärksammade de misstagen vid exempelvis nästa intervjutillfälle och vid skrivarbetet kring 

resultat och analys (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2005).  

Resultat och analys 

Resultatet kommer att presenters utifrån tre huvudteman; Organisation kring en pedagogisk 

utredning, Den pedagogiska utredningen i praktiken och Delaktighet, med tillhörande 

underteman samt en separat redovisning av de insamlade dokumenten. Resultatdelens teman har 

framkommit som det tidigare nämnts genom en noggrann genomgång och analysering av den 

transkriberade texterna samt skrivna dokument som inkommit från pedagogerna och den 

sammantagna upplevelsen av intervjuerna. Varje tema kommer att inledas med ett par 

vägledande ord samt avslutas med en kort sammanfattning. Resultatet kommer vidare att stödjas 

av pedagogernas röster genom citat från intervjuerna. De pedagoger som deltog i 
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undersökningen är som det nämndes i metoddelen tre lärare i grundskolan samt tre 

specialpedagoger i grundskolan. De har en varierad yrkeserfarenhet men samtliga har arbetat i 

skolan ett flertal år. De undervisar och arbetar med elever i år1-6. Vilket det nämnts tidigare 

kommer respondenterna av etiska skäl få fiktiva namn och kallas för pedagoger oavsett 

utbildning för att inte röja deras identitet och för att öka läsbarheten i resultatet. I resultatet 

kommer det dessutom inte att ske en kvantitativ jämförelse eftersom undersökningen är 

kvalitativ. Resultatet kommer i stället att fokusera på vad pedagogerna lyfte fram i förhållande 

till studiens syfte och problemställningar samt eventuella nya infallsvinklar. 

Definition av begrepp 

Då begreppet socioemotionella svårigheter och pedagogisk utredning kan upplevas olika 

ombads respondenterna förklara sin definition av begreppen. Nedan följer en sammanfattning 

hur respondenterna upplevde de båda begreppen. 

Socioemotionella svårigheter 

Begreppet socioemotionella svårigheter ansågs av de flesta pedagoger vara svårigheter som kan 

knytas till det social interaktion. Det kan yttra sig i elevens kontakt med kamrater, när eleven 

ska samspela med andra och hitta sin plats i gruppen. Dessutom kan det visa sig i hur eleven 

klarar av tillrättavisningar, visar empati och hur eleven kan koncentrera sig under exempelvis 

lektioner. Ett par av pedagogerna hänvisade även till de elever som har diagnosen Asbergers 

syndrom och ADHD när de talade om elever i socioemotionella svårigheter. En pedagog 

nämnde att det var två olika grupper av elever som hon tänkte på när hon hörde begreppet dels 

elever med diagnos exempelvis Asbergers syndrom dels de elever som har det svårt med sociala 

kontakter och har en svår social livssituation. Ingen av pedagogerna associerade direkt till de 

elever som har inlärningssvårigheter i exempelvis svenska. 

Pedagogisk utredning 

Begreppet pedagogisk utredning kände alla pedagoger till men en del kallade det för pedagogisk 

kartläggning. De flesta pedagoger särskilde den pedagogiska utredningen som de gör på skolan 

med den utredning som eleven genomgår vid en extern utredning för diagnos. Den pedagogiska 

utredningen de gör på skolorna var enligt de flesta pedagogerna inte lika omfattande som den 

som genomförs på exempelvis BUP eller i ett resursteam. I resultatdelen kommer pedagogiskt 

utredning innefatta det arbete pedagogerna gör på skolorna och begreppet pedagogisk utredning 

kommer att användas även när respondenterna talar om pedagogisk kartläggning. På fyra av de 

sex skolorna hade de skrivna dokument på hur en pedagogisk utredning ska se ut och vad den 

ska innehålla. På de två resterande skolorna talade pedagogerna om en form av utredning där 

pedagogen själva funderade och talade med exempelvis kollegor, eleven och dess föräldrar utan 

att följa en skriven ordning för det arbetet. 

Sammanfattning av Definition av begrepp 

Då respondenterna hade olika syn på begreppet socioemotionella svårigheter och pedagogisk 

utredning kommer även deras svar utifrån frågeguiden att färgas av deras definition av 

begreppen och det avspeglas i om de har fokuserat på exempelvis diagnoser och deras skrivna 

dokument. Det är intressant att de tillfrågade pedagogerna har olika syn på ett sådant vanligt 
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begrepp i skolan som socioemotionella svårigheter. Det som blev synlig är hur betydelsefullt det 

är att prata om olika pedagogiska begrepp för att utveckla ett fungerande yrkesspråk där skolans 

pedagoger kan förstå varandra. Pedagogerna behöver inte söka konsensus men det är viktigt att 

de har en förståelse för att vi kan se olika på ett och samma begrepp samt få upp ögonen för sin 

egen syn. 

Organisationen kring en pedagogisk utredning 

Resultatdelens första tema handlar om den organisation som omger den pedagogiska 

utredningen och heter Organisationen kring en pedagogisk utredning. Till det första temat finns 

tre underteman för att få en tydligare bild av organisationen kring den pedagogiska utredningen. 

Första temats underteman är Struktur och ansvar, Resurser samt Styrdokument. 

Vid en pedagogisk utredning tittade samtliga pedagoger på hur eleverna fungerar i skolan. 

Flertalet av pedagogerna talade om att bena upp elevens skolsituation för att få syn på olika 

delar. Pedagogerna studerade då inte bara elevens kunskaper utan försökte även få en bild av 

hela elevens skolvardag. Arbetet med den pedagogiska utredningen beskrevs som ett arbete där 

pedagogerna dels kollar upp vad som funkar och inte funkar för eleven dels vilka ämnen som är 

lätta respektive svåra för eleven samt vad det kan bero på. 

..då tänker jag att man liksom benar upp så gör jag när jag gör en pedagogisk utredning att jag 

benar upp varje del vad kan jag göra vad kan jag förändra hur ser det ut (paus) alltså hur ser 

alla situationer ut för det här barnet vad funkar vad funkar inte vilka ämnen funkar vilka 

funkar inte varför funkar de här ämnena varför funkar inte de här ämnena varför funkar det 

jättebra på idrotten men inte alls att jobba i matteboken alltså då kan man ju tänka sig att det 

skiljer sig ganska mycket (Vera) 

Flertalet av pedagogerna talade vidare om vikten att studera eleverna i olika situationer för att ta 

reda på i vilka situationer det fungerar för eleven. De talade dels om betydelsen av hur eleven 

låg till i förhållande till skolans kunskapsmål dels hur eleven ligger till kunskapsmässigt i 

förhållande till sin ålder. 

ja om det står så här va att Pelle han kommer inte igång att jobba han kan sitta en hel timme 

och stirra rakt fram fastän jag säger till flera gånger och alla andra sätter igång att jobba så gör 

inte Pelle det vad ska jag göra det fungerar inte på svenskan däremot tycker han det är kul på 

matten ja så på matten går det jättebra ja då måste man ju börja fundera är det för att det är 

svårt alltså ta bort det man måste beta av här är det svårt kolla hur läget är ja sen läser han som 

han ska i åldersspannet skriver han som han ska i åldersspannet och så vidare och sen får man 

ju liksom börja med att observera och vara med i klassen och se hur det funkar vid 

skrivsituationer är det så att det inte är någon kunskapslucka.. (Lena) 

De flesta pedagoger undersökte även andra faktorer som kan påverka elever som befinner sig i 

socioemotionella svårigheter. Det kan vara exempelvis medicinska faktorer såsom syn och 

hörsel samt andra påverkansfaktorer i elevens skolmiljö tillexempel placering i klassrummet.  

..så ja är det något medicinskt ser han inte är han närsynt alltså för det finns ju det också ja och 

då kan ju skolsyster kolla synen är han väldigt ljudkänslig märker man att han kanske sitter på 

ett ställe där kanske bordet som är precis vid dörren och så fort dörren öppnas så ska man 

kolla där är det rätt placering i klassrummet är man jättemisstänksam och måste bara kolla vad 

alla gör då kanske man inte ska sitta längst fram för oftast sätter man ju sånna här barn längst 

fram för man tycker men en del dom gillar inte alls det för dom måste ju kolla hela tiden och 

så ska dom sitta längst bak då kan det funka jättebra behöver du lurar ja fungerar det inte med 

lurar näe hä då kanske du tappar koncentrationen när du ska lyssna på fröken ja då kanske du 

ska ja då kanske fröken ska ställa sig precis i jämte när hon ska prata eller prata enskilt och ta 
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instruktionen igen du kanske behöver en skriven instruktion en lapp där det står så du vet ja du 

kanske glömmer direkt du har kanske dåligt arbetsminne ja sånna elever då glömmer man ju 

bort vad man skulle göra då.. ja man hörde inte jo man hörde men man kommer inte ihåg 

det..(Lena) 

För att klara av att bena upp och få en tydligare bild använde sig de flesta av pedagogerna någon 

form av skrivna dokument med givna områden att studera. Dessa var i de flesta fall framtagna 

av skolans elevhälsoteam. På de skolor som det inte fanns gemensamma dokument fanns det en 

liknande idé men att det förekom på pedagogens egna initiativ. Detta arbete beskrevs då mer 

som ett tankearbete som ägde rum i pedagogens egna reflektioner kring elevens skolsituation. 

I det lägger jag allt från det som jag tänker på den enskilda läraren då sitter hemma och 

funderar på vad är det som fungerar för den här eleven vad är det som inte fungerar.. alltså 

analyserar hela situationen runt hela eleven (Sara) 

Vidare talade ett par pedagoger om en historisk utveckling i skolan där det har blivit mer 

påtagligt hur skolan ska arbeta kring barn i behov av särskilt stöd samt att tydligheten har 

förbättrat arbetet med eleverna och ökat samarbetet med elevens föräldrar. 

Struktur och ansvar 

En pedagogisk utredning startade på samtliga skolor genom att någon kände en oro inför en 

elevens situation i skolan och det var i de flesta fall klassläraren eller mentor som satte igång en 

utredning. Klassläraren eller mentorn är dessutom den person som oftast har ansvar för att 

utredningen sätts igång, genomförs och eventuellt följs upp av ett åtgärdsprogram. Klassläraren 

eller mentorn kan emellertid få stöd av specialpedagogen eller specialläraren och det ansåg 

flertalet av pedagogerna var ett viktigt stöd. De menade att det var betydelsefullt att ha någon att 

samarbeta och bolla sina idéer med. 

.. ja jag tycker att man bollar idéer med specialpedagogen hela tiden att man tänker för vi har 

ju ett nära samarbete ja ett väldigt nära samarbete kring de här barnen så kan det ju va nån som 

tycker att ja att det kan ju va lite sådär och ja då kan ju specialpedagogen titta på det på eleven 

lite .. (Lisa) 

På de skolor som inte klassläraren eller mentor hade ansvar är det specialpedagogen eller 

specialläraren som ansvarar för utredningen i samråd med klassläraren eller mentor. Som det 

nämndes tidigare har flertalet av skolorna en skriven ordning av hur en pedagogisk utredning 

ska se ut och innehålla. Den ordningen fanns enligt flertalet av pedagogerna för att skapa en 

bättre struktur i arbetet kring utredningen och eleven. Samtliga pedagoger nämnde också någon 

form av mötesforum där de kunde ta upp barn i behov av särskilt stöd. Ett av dessa forum var 

elevvårdskonferenser där pedagoger kan få prata av sig angående sin oro kring eleven samt att 

ett flertal kompetenser är samlade och kan fundera tillsammans med pedagogen hur de kan 

arbeta vidare kring eleven. 

.. att komma till ett forum där de sitter en massa folk med en massa olika kompetenser och så 

får man sitta där och bara ösa ur sig och så får man ju egentligen inte alltså ofta kommer man 

ju på själv vad det är då för det handlar ju om det att man vill ju bli ju bli lyssnad på och känna 

att det här går inte det här går inte och sen nästan i affekt men får man då sitta prata och sen 

får man liksom lite förslag då hur man kan göra och ja allt det här då tror jag man får en annan 

syn (Lena) 

På en skola hade de tre forum i veckan där dagordningen såg likadan ut för att skapa en struktur 

kring mötena. En av dessa fasta punkter var elevhälsa vilket skapade utrymme för oroliga 

pedagoger att samtala med kollegor alternativt förmedla eventuella åtgärder i åtgärdsprogram. 



 24 

.. man har samma dagordning oavsett möte så har man samma dagordning  och på den 

dagordningen finns en punkt som heter elevhälsa och trygghetsteam och det är liksom det 

första att när jag som enskild pedagog är orolig för ett barn så är det en punkt där det ska föras 

upp och då kan man ventilera sin oro där och vad man i arbetslaget tillsammans kan göra det 

kanske räcker att flera tittar ja på samma sak och då tycker nånting  man kan ju hjälpas åt vilka 

åtgärder man nu tar till (Karin) 

Fasta mötesforum ansåg flertalet av pedagogerna som betydelsefulla i det fortsatta arbetet att 

samla in underlag till utredningen men även i framskrivandet av åtgärdsprogram och förankring 

av dessa. Andra forum utöver elevvårdskonferenser som pedagogerna nämnde var 

arbetslagsträffar och klasslagsträffar samt yrkeshomogena möte. 

I den pedagogiska utredningen använde sig således den ansvariga pedagogen av skolans övriga 

kompetenser såsom skolsyster, specialpedagog, speciallärare, kurator, skolpsykolog, assistenter, 

andra pedagoger kring eleven och övrig personal som exempelvis vaktmästaren. Dessa personer 

blev oftast muntligen tillfrågade om deras syn på eleven dels under ovan nämnda möten dels på 

exempelvis raster. Flertalet av pedagogerna ansåg att det var viktigt att få in en nyanserad bild 

av eleven samt vid ett senare tillfälle delge alla om eventuella åtgärder. De ansåg vidare att det 

kunde vara svårt att genomföra dessa samtal och det berodde enligt pedagogerna på att de inte 

fanns tid att genomföra dem. Enligt de flesta pedagogerna tar det ca 1-2 veckor att genomföra 

en pedagogisk utredning och då genomförs det arbetet på raster, eftermiddagar och under möten 

den veckan. Är det material som ska skickas hem eller att pedagogen lämnar blanketter till 

kollegor får man enligt ett par pedagoger räkna med att det tar ca 3-4 veckor innan de har fått in 

allt material. 

Resurser 

När den ansvariga pedagogen ska genomföra en pedagogisk utredning fanns det inga givna 

extra resurser att tillgå utan det är ett arbete som ska ske på ordinarie arbetstid. I vissa fall kunde 

emellertid den ansvariga pedagogen få stöd av en annan pedagog för att komma vidare i arbetet 

samt få möjligheten att skriva upp övertid om utredningen är omfattande eller om det är 

brådskande fall. 

Efter en genomgången utredning ledde den pedagogiska utredningen i flertalet av fallen fram till 

ökade resurser. Det kunde vara resurser i form av exempelvis fler timmar där personal från 

fritidshemmet gick in i klassen och var en resurs till eleven eller klassen, resurshjälp i form av 

stödtimmar från resurspedagog och att eleven fick gå iväg och arbeta med specialpedagogen 

alternativt specialläraren. I vissa fall när den pedagogiska utredningen skickades iväg till 

exempelvis kommunens resurscentrum kunde den leda till extra ekonomiska resurser utöver 

skolpengen eller stöd av en assistent. Andra resurser som flertalet av pedagogerna nämnde var 

skolkurator och skolpsykolog. Dessa kompetenser var enligt ett par pedagoger extra viktiga för 

elever i socioemotionella svårigheter eftersom de har en annan kompetens och kontaktnät än 

skolans pedagoger. Kurator var en av de kompetenser som framhölls som särskilt viktig i för 

elever i socioemotionella svårigheter dels genom kuratorns praktiska arbete med eleverna dels 

kuratorns kompetens och kontaktnät. 

Vi har fått kuratorn för vi har inte haft kuratorn på 100% förrän i år då förut var det 50% och 

det känns jättebra ett stort stöd då när det gäller sociala frågor så har vi ju inte så mycket 

kunskap både det här när det gäller anmälansskyldighet och sånna saker ja lite tuffare bitar  så 

där har ju kuratorn en helt annan bakgrund kuratorn har andra kontakter  ja kuratorn vet vad 

man vänder sig i vissa frågor där tycker jag det är väldigt mycket värt att ha kuratorn och 

sjuksyster som kommer runt på tisdagar när vi har a-lag och de kommer varannan vecka och 
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sen kan vi ju maila och ringa dem men då kommer de förbi då berättar vad de håller på med 

och om vi håller på med nått…(Sara) 

På ett par skolor låg den pedagogiska utredningen som grund för resurstimmar och stöd från 

resurspedagog, specialpedagog och speciallärare. 

.. jag måste få hjälp av en speciallärare och för att jag ska få det på den här skolan måste jag ha 

en pedagogisk utredning och ett åtgärdsprogram (Vera) 

Ett par av pedagogerna beskrev att det fanns en öppenhet i skolans organisation att fördela de 

resurser som finns på skolan. Den resursfördelningen kunde ske genom samtal på 

arbetslagsmötet och under elevvårdskonferenser. 

Vi har ju samverkanspersoner till varje klass men det är ju så att det kan ju va en klass som är 

liten eller som fungerar väldigt bra och så kör det ihop sig i nån annan och då försöker vi ju 

stötta och ja det är ju sånt som vi kan göra på arbetslagsmötet (Lisa) 

Styrdokument 

Samtliga pedagoger ansåg att det är de nationella styrdokumenten och de lokala planerna som 

styr deras arbete kring elever i socioemotionella svårigheter. De pedagoger som uttalade sig om 

den nya läroplanen menade på att den pedagogiska utredningen och elevens rätt till stöd hade 

förstärkts i Lgr 11. Ett par pedagoger framhöll att beslutanderätten kring exempelvis 

åtgärdsprogram låg hos föräldrarna samt att de hade fått en ökad möjlighet att överklaga om de 

inte var nöjda med skolans arbete. 

..ja dels har vi ju att rektor som måste skriftligen besluta att nu ska vi skriva ett 

åtgärdsprogram och i samma veva lämna över en blankett till föräldrarna att ja det här får man 

överklaga föräldrarna har ju rätten att både besluta att inte skriva ett åtgärdsprogram och att 

skriva ett åtgärdsprogram däremot kan de inte motsäga sig att nej de där åtgärderna får ni inte 

vidta eller göra så vi har ju den rätten då….(Karin) 

Ett par pedagoger framhöll också att det säkert kommer att ske en extra granskning från 

Skolverket av elevhälsan i och med den nya skollagen. 

....eftersom begreppet elevhälsa stärks och det tycker jag är jättebra och jättespännande och det 

måste jag ju förhålla mig till ja vissa saker jag måste kunna i skollagen på ett sätt och ja vi 

kommer ju att bli granskade alldeles säkert utifrån den nya skollagen utifrån elevhälsan av 

skolverket så jag tycker att det är tydligare och på det sättet enklare men samtidigt kräver det 

ju mer också.. (Karin) 

En pedagog tog också upp dilemmat med ökad måluppfyllelse i skolan och dess läroplan 

eftersom den ställer högra krav på att alla elever att de ska nå skolans kunskapsmål. 

.. det känns ju lite så här att alla ska få vara olika och alla ska få lära sig på olika sätt men de 

har tappat bort att alla får lära sig på olika tid känns det som och det här att alla ska vara 

framme vid samma mål och samtidigt (Sara) 

Sekretessen kring den pedagogiska utredningen och åtgärdsprogrammet följdes av samtliga 

skolor genom att låsa in dokumenten, skilja på utredning och åtgärdsprogram samt tänka på 

språket i åtgärdsprogrammen. Ett par pedagoger ansåg dessutom att skolans pedagoger måste 

vara försiktig vad som skrivs i mötesprotokoll eftersom de också är allmänna handlingar. 

Sammanfattning av Organisationen kring en pedagogisk utredning 

Det som visade sig i de tidigare citaten i resultatredovisningen var att pedagogerna betonade 

dels att finna elevernas kunskapsnivå i skolans ämnen i förhållande till målen i läroplanen dels 

att genomföra en annan utredning exempelvis medicinsk. Generellt kan det skönjas att 
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pedagogerna hade ett fokus på det medicinska och emotionella i sin uppfattning om den 

pedagogiska utredningen. En anledning till det kan vara undersökningens syfte eftersom den 

fokuserar på elever i socioemotionella svårigheter. Vidare framkom att flertalet av pedagogerna 

hade ett dokument att arbeta utifrån och att det skapade en tydlighet i arbetet med den 

pedagogiska utredningen. Genom pedagogernas framställning kring den pedagogiska 

utredningen visade det sig i resultatet att de skolor som hade ett gemensamt dokument kan få in 

ett bredare underlag i sin pedagogiska utredning. Det kan också utläsas att de fyra skolor som 

hade ett dokument kring den pedagogiska utredningen inte hade någon liten undervisningsgrupp 

samtidigt som de två övriga skolorna som inte hade ett skrivet dokument hade en liten 

undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd. Arbetet med den pedagogiska 

utredningen sker oftast i samråd mellan klassläraren och specialpedagogen och det förklaras 

genom att pedagogerna behöver någon att samtala och bolla idéer med. För att underlätta arbetet 

med den pedagogiska utredningen ansåg flertalet av pedagogerna att det var betydelsefullt att 

det fanns fasta forum varje vecka där frågor kring elevhälsan kunde lyftas dels för att få en 

nyanserad bild dels för att spara tid. Den pedagogiska utredningen skapade möjligheter till 

resurser och det kan vara en av drivkrafterna till arbetet. Samtliga pedagoger ansåg att de följer 

olika styrdokument när de fick frågan under intervjun samtidigt som det bara är vid ett fåtal 

tillfällen pedagogerna självmant refererar till skilda styrdokument. 

Den pedagogiska utredningen i praktiken 

I den tidigare delen av resultatet framkom hur den pedagogiska utredningen ser ut i sin helhet 

samt organisationen kring den. I följande avsnitt som är resultatdelens andra huvudtema 

kommer det att lyftas fram olika metoder för att få in ett underlag i den pedagogiska utredningen 

och vad pedagogerna undersöker samt vad arbetet kan leda till. Huvudtemat som heter Den 

pedagogiska utredningen i praktiken har följande underteman; De olika delarna i en pedagogisk 

utredning, Vad utredningen kan leda till och dess meningsfullhet, Faktiska åtgärder och 

konkreta metoder samt Förankring och utvärdering. Avsnittet kommer likt föregående tema att 

avslutas med en kort sammanfattning. 

Arbetet med den pedagogiska utredningen började i de flesta fall med att det samlas in befintligt 

skrivet material kring eleven och det kan vara exempelvis IUP och tidigare tester. De 

kompletteras sedan genom samtal med eleven, dess föräldrar och personal som arbetar kring 

eleven. I några fall talade även pedagogerna om att observera eleven i olika skolsituationer samt 

ta reda på deras emotionella upplevelse av olika situationer i skolan. På en skola ägde det rum 

en mer omfattande utredning av elevens syn genom ett enkätmaterial där eleven och dess 

föräldrar fick ge sin bild av situationen samt en perceptionsprofil på eleven. Perceptionsprofilen 

fungerar så att eleven får bedöma exempelvis luktsinnet kopplat till matsalen och hörselsinnet 

kopplat till klassrummet för att på så sätt finna vilka situationer som känns svåra för eleven. 

.. den ska visa vilken plats vilken situation ja den ska visa vad är det i matsalen är det att man 

inte ser ska man byta plats eller är det att man ska byta plats så att det inte luktar så mycket 

från maten ja den blir väldigt konkret och det är ju det konkreta man måste komma åt känner 

jag (Karin) 

Vilket tidigare nämnts är samtalet kollegor emellan samt samtal med föräldrar och elever 

centralt i insamlandet av material till den pedagogiska utredningen. En annan metod som ett par 

pedagoger nämnde var observationer. De observationer som genomfördes var bland annat 
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planerade observationer där exempelvis specialpedagogen kom in i klassen och studerade 

eleven. I andra fall kunde det vara klassläraren som bad fritidspedagogerna att hålla lite koll på 

eleven och se hur det fungerade under exempelvis den fria leken. Ingen av skolorna talade om 

att de observerade de undervisande pedagogerna i förhållande till eleven som befinner sig i 

socioemotionella svårigheter. 

De olika delarna i en pedagogisk utredning 

Samtliga pedagoger nämnde att de studerar eleven på individnivå och hur individen integrerar 

med sin omgivning. I de flesta fall när det görs en pedagogisk utredning av elever i 

socioemotionella svårigheter fokuserade pedagogerna utredningen på exempelvis hur elevens 

relation till kamraterna ser ut och elevens koncentrationsförmåga under exempelvis lektionerna. 

Fokus i undersökningen låg exempelvis på att ta reda på vad som funkar och inte funkar samt 

elevens styrkor och svagheter för att hitta lämpliga åtgärder till elevens åtgärdsprogram. Det 

kunde ske genom att pedagogen studerade och samlade in underlag hur eleven fungerar i olika 

miljöer och situationer. Genom den pedagogiska undersökningen försökte pedagogerna finna 

svaret vad som låg bakom elevens problembeteende. 

..jo det sociala så att säga hur har den här eleven det med kamrater egentligen är det därför den 

är så sur och arg för att den aldrig får va med och leka med nån och hur kommer det sig vet 

inte han hur han tar kontakt eller är det nått annat som man har missat på nått och så vidare 

och så vidare och det tror jag verkligen skulle ja att man tittar på dom bitarna i en pedagogiska 

utredningen (Anna) 

I de skrivna dokumenten framgick det också att pedagogerna ska fundera över elevens förmåga 

att börja och sluta ett arbete, elevens motivation, elevens förmåga att planera samt elevens 

skolprestationer och elevens sociala samspel med sin omgivning. Flertalet av pedagogerna 

nämnde även att de genomförde olika typer av screeningar och tester på eleverna för att finna 

deras kunskapsnivå. Dessa screeningar och allmänna tester var något som samtliga elever på 

skolan fick genomföra. 

Föräldrarna spelar enligt samtliga pedagoger en avgörande roll i den pedagogiska utredningen 

då de enligt dem kan ge sin och ibland en kompletterande bild av eleven. I nästan samtliga fall 

samlades föräldrarnas syn in genom samtal mellan föräldrar och pedagoger. Pedagogen använde 

sedan deras syn och åsikter när åtgärdsprogrammet med tillhörande åtgärder utarbetades. På en 

skola som tidigare nämnts skickade pedagogen hem ett enkätmaterial som föräldrar och eleven 

fyllde i hemma och sedan lämnade tillbaks till skolan. 

Utöver individnivå studerade de flesta pedagoger hur de kunde förändra elevens situation på 

skolnivå. Det kunde då handla om att utreda resursfördelning av personal och ta tillvara på 

skolans kompetenser samt hur det kan göra ändringar i scheman för att underlätta för eleverna. 

Flertalet av pedagogerna utredde likaså arbetet på gruppnivå där de exempelvis funderade över 

frågor som klassrumsklimat, hur eleven blir bemött av kamrater och gruppstorlek samt hur den 

är sammansatt.  

Vad utredningen kan leda till och dess meningsfullhet 

Flertalet av pedagogerna belyste nyttan med den pedagogiska utredningen när de ska skriva ett 

åtgärdsprogram. De beskrev att den pedagogiska utredningen var ett betydelsefullt redskap för 

att få ett så brett underlag som möjligt till de åtgärder som skrivs in i elevens åtgärdsprogram. 

Vidare kunde utredningen leda till att dessa åtgärder blev ett fungerande verktyg i det dagliga 
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arbetet med eleverna. Meningen med den pedagogiska utredningen var således enligt flertalet av 

pedagogerna att den gav ett bra underlag till elevens åtgärdsprogram. 

Jag tycker den påverkar väldigt mycket för det är ju den som är grunden för 

åtgärdsprogrammet det är ju utifrån den som man vet vad man ska prioritera vad man ska ja 

vad som är bra att prioritera vad som funkar och inte funkar ja jag tycker det är ganska bra 

med en pedagogisk utredning det tar ju jättemycket tid men det tar ju jättemycket ork men 

(skratt) men man drar ju lite på det när man vet att man ska skriva en pedagogisk utredning 

men när jag väl har gjort den så känner jag ju att det är oftast ganska bra för då liksom ser man 

ju ganska tydligt på vad jag ska lägga krut liksom (Vera) 

Den pedagogiska utredningen kunde även lyfta fram vad som redan har gjorts i arbetet med 

eleven och vad skolans pedagoger behöver utveckla.  

.. ja och sen kan det ju här tyckas vara väldig omfattande men det är ju nån vitts med det här 

då att man har det här då ja för ibland kan det ju vara så att ja gud jag tycker inte jag har gjort 

nånting men skriver man ihop ett sånt här då upptäcker man att man har ju faktiskt gjort 

ganska mycket lärarna.. ja redan i sitt eget jobb då ja när de har med sig det där då så 

diskuterar man vidare då hur man ska gå vidare  då kan det ju bli så att jag ska gå in och titta 

eller skolpsykologen ska gå in och göra nån aktivitet eller om skolsköterskan ska gå in för det 

kan ju vara nått medicinskt fundering ja det kan ju såklart vara en kombination också (Lena) 

Pedagogerna gav dessutom flera exempel på när den pedagogiska utredningen hjälpte eleverna i 

vardagen. Där exempelvis en elevs svårigheter tillsammans med kamraterna vändes till något 

positivt. 

Ja det tycker jag absolut det tar ju jättemycket tid men det tillför ju verkligen nått för man får 

ju nån struktur i det hela för jag hade en elev som ända från förskoleklassen hade enorma 

svårigheter med det här med kompisarna och som var en given ledare så kan den eleven växa 

och inte bli översittare eller kontrollant så kommer den eleven att bli en ledare…en enorm 

förmåga om man använder den rätt men i den här leken så var det ju katastrof varje dag… och 

ja det fortsatte ju i ettan också men vi jobbade med våran skolpsykolog och på 

specialpedagogens  inrådan så började vi med sociala berättelser (Lisa) 

På en av de skolor där de inte hade dokument att arbeta utifrån vid en pedagogisk utredning 

önskade pedagogen som intervjuades att de skulle arbeta fram skrivna dokument som alla skulle 

arbeta utifrån. Anledningen till det var att pedagogen ansåg att skolans pedagoger på så sätt 

kunde utveckla ett yrkesspråk och att det genom det kunde samtala om eleverna på ett 

konstruktivt och professionellt sätt. 

…ja alltså jag kan nog tycka för mycket som jag sa innan och förut så hör jag det här att han är 

jobbig och det här.. och att han fattar ju ingenting och det är ju inte proffsigt det är ju inte det 

och man kan behöva gnälla av sig och få säga sånna här vardagliga saker det tror jag väl men 

ja enligt Goffmans teori då så mår vi lite bättre av det.. men om man ska jobba ordentligt så 

måste man ju ringa in saker och ting både det som är krångligt och inte funkar och om man 

ska jobba proaktivt så måste man ju också veta vad är de starka sidorna vad är det som bär och 

utgå från det positiva så det är bra för allting att ringa in allting och jag tror nog att en skola 

ska ha det så inte nödvändigtvis dom behöver skickas till BUP eller (SJUKHUS NAMN) eller 

nått basteam eller ja lång väntetid.. stor affär.. långa resor.. förskräckta föräldrar liksom.. 

skolan …ja nu återvänder jag till proffsigheten ja skolan kan ju vara proffsig och klara ut 

sånna saker (Anna) 

Faktiska åtgärder och konkreta metoder 

De åtgärder som framkom i de flesta åtgärdsprogram efter en pedagogisk utredning är konkreta. 

Att åtgärderna är konkreta framhöll ett par pedagoger som en förutsättning för att det ska gå att 

följa upp och utvärdera. Under intervjuerna gavs flera praktiska exempel på olika konkreta 

åtgärder och vad de kunde leda till. 
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…det svåraste är att formulera vad man vill uppnå att det blir utvärderingsbart och på kort 

sikt…ja man kan ju inte vara konkret nog tycker jag det kan ju vara att man skriver att målet 

ska vara att man kan sitta och jobba i 15 minuter och hur ska vi nu klara av det och ja så 

punktar man ner det så att den här då ska ju inte va ett dugg svår för en eleven nånstans 

oberoende ålder eller vad han befinner sig och också komma med vad kan jag göra då jag hade 

en kille då och han ska vända på timglaset då när han ska börja jobba och ja vad är väl det då 

men det är en jätteviktig åtgärd för det är ju första steget för honom att ha nu ska jag sitta och 

jobba här nu då och ja han har själv valt det (Karin) 

En metod som beskrevs av flertalet av pedagogerna för att arbeta med elever som befinner sig i 

socioemotionella svårigheter är sociala berättelser där eleven genom streckgubbar kan få en 

visuell bild av vad som exempelvis hände i en konflikt med kamraterna. 

…ja då ritar vi ju upp händelserna enligt den här modellen och hur kunde vi gjort i stället 

(Anna) 

Utöver sociala berättelser lyfte ett par pedagoger fram att de behöver träna eleverna att läsa av 

kamraters kroppsspråk eftersom det kan vara svårt för elever i socioemotionella svårigheter att 

läsa av kamraterna. En annan metod som lyftes fram var att arbeta med belöningar där eleven 

blir belönad om han eller hon klarar av de kortsiktiga målen i åtgärdsprogrammet. Det arbetet 

kan ske i samverkan med föräldrarna där pedagogen stämmer av med eleven och föräldrarna hur 

exempelvis dagen har varit och om det har fungerat bra kan eleven få poäng till sin 

belöningstavla som de har hemma. Ytterligare en metod som framkommer är att pedagogerna 

och eleven arbetar med tecken för att undvika att verbalt tjata på eleven. Då visar pedagogen ett 

tecken till eleven när han eller hon inte följer det som pedagogen och eleven har kommit 

överens om i exempelvis åtgärdsprogrammet. 

Flertalet av pedagogerna beskrev vidare att elever i socioemotionella svårigheter behöver tydlig 

struktur i sin skolvardag. Det kan i vissa fall leda till större omorganisationer. En pedagog 

berättade hur de hade skapat en mindre undervisningsgrupp för de elever som behövde extra 

tydlighet och en lugnare miljö att arbeta eftersom grundklassen bestod av 88 elever. 

..nu i år har vi gjort det lite speciellt här så nu har ju jag genom att vi gjorde vår stora 

omorganisation och jag visste att den här gruppen då med 88 elever det är ju en klass med 88 

elever och i den gruppen visste jag ju sen tidigare att det var väldigt många som behövde 

struktur med eller utan diagnoser så då gjorde vi en sån grej redan från början att vi 

diskuterade hur ska vi göra bäst för de här eleverna så att det blir lugnt och bra från början så 

då blev det så att alla dom som jag jobbar mest med skulle va mina mentorsbarn och ha sin 

hemvist här inne (det rum som pedagogen arbetar i och som vi sitter i) och genom det här har 

det stöd genom planering och struktur och trygghet och ja det var målet (Sara) 

Ett par av pedagogerna framhöll därtill vikten av att eleven måste utredas så att pedagogerna vet 

vad eleven behöver träna på eftersom åtgärderna kan se väldigt olika ut och ska vara 

individuella. En anledning till varför det var så betydelsefullt att veta vad eleven behövde träna 

på var att eleven skulle träna extra hos specialpedagogen eller specialläraren. 

..arbetet när de går iväg till studion får de jobba specifikt med dom sakerna och då kanske ge 

gör dom saker som vi gör här men tränar mer på just den punkten liksom så där ja där sker ju 

det största arbetet.. (Vera) 

Ett par pedagoger beskriver även olika typer av förebyggande arbete på gruppnivå såsom 

livskunskap, kompissamtal, samspelsövningar, rollspel, arbete med att utvärdera exempelvis sin 

skoldag, värdegrundsarbete och strukturerade lekar. Dessa strukturerade lekar kunde gå till så 

att eleverna fick ett schema vem de skulle leka med under vissa bestämda raster så att ingen elev 

behövde känna sig utanför. 
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…ja då kan man ju ha ett system då där man säger att ja att idag ja som ett schema vilka man 

ska leka med på rasten helt enkelt att nu har du lekt med den idag den rasten och hur 

fungerade det bara för att alla ska få lära känna alla ingen ska få bli utanför ja det är ett 

jättebra system (Lena) 

Arbetet på gruppnivå är betydelsefullt eftersom det enligt att par pedagoger skapar rätt 

förutsättningar när skolan ska utveckla en fungerande skolvardag för elever i socioemotionella 

svårigheter. Att det enligt dem ska ske ett aktivt värdegrundsarbete på gruppnivå eftersom det 

gör det lättare för elever i socioemotionella svårigheter att utveckla en social kompetens, 

självkännedom, samt ökad impulskontroll och hantering av starka känslor. För att få ett 

fungerande arbete på gruppnivå ansåg en pedagog i undersökningen att skolans pedagoger 

måste få möjligheten att utvecklas tillsammans genom exempelvis reflektiva samtal i grupp. 

Förankring och utvärdering 

Flertalet av pedagogerna beskrev vikten att förankra de åtgärder som skrivs fram i 

åtgärdsprogrammet dels hos föräldrar och elever dels hos den personal som arbetar kring eleven. 

Det kan ske genom att ansvarig pedagog skickar ett mail till övrig personal, genom samtal med 

berörda personer eller att de tar upp det som en punkt på ett möte. Förankringen av 

åtgärdsprogrammet och dess tillhörande åtgärder ägde oftast rum under arbetslagsmöten. 

Vi har ju våra arbetslagsmöten och där har vi ju en punkt som heter elevhälsa och där kan vi ju 

det kan ju va så att just de här barnen som har det stökigt på rasterna de hamnar ju oftast där 

och då informerar man ju att ja den eleven får man ju ta på ett visst sätt eller ja den ska man 

hålla lite uppsikt över och ja då får ju alla se och vi har ju skolkataloger som vi alla har fått att 

man får ha lite koll på vissa precis som att man får ha lite koll på att vissa har allergier och så 

men ja då är ju arbetslagsmötet ett bra forum (Lisa) 

En pedagog ansåg att det är viktigt att genom en planerad arbetsgång förankra arbetet hos 

berörda pedagoger och arbeta aktivt med de åtgärder som finns i elevens åtgärdsprogram. 

..fram med papperna och stäm av punkt för punkt så därför har jag möte med ja det blir ju hon 

som är hennes huvudlärare då och assistenten (paus) en gång i veckan varje tisdag ska vi 

stämma av det här för då står det exempelvis att föräldrarna är väldigt noga med att flickan får 

sociala kontakter varje dag och som kanske inte sker helt naturligt men att hon får det genom 

grupparbeten och sånna saker så där har vi skrivit in att ja det blir assistenten som ska skriva 

upp varje dag har det vart nått pararbete har det vart nått grupparbete så att det inte faller i 

glömska så att föräldrarna kan se det att på avstämningarna då att ja det jobbas med det här att 

ja då var dom så här många och det gick det på det här sättet…(Anna) 

Det framkom likaså att den pedagog som var ansvarig för den pedagogiska utredningen oftast 

var den person som skulle säkerställa att alla arbetade mot de fastställda målen och åtgärderna i 

elevens åtgärdsprogram. 

De åtgärder som fastställs ska enligt samtliga pedagoger vara utvärderingsbara samt att de delas 

upp i kortsiktiga och långsiktiga mål. Tid för utvärdering är något som samtliga pedagoger lyfte 

fram som en central del för att åtgärdsprogrammet ska bli ett fungerande verktyg. Tiden för 

utvärdering varierar på de olika skolorna allt från två veckor till fyra månader. 

En annan viktig tanke som ett par pedagoger lyfte fram i talet om utvärderingen är att pedagoger 

och föräldrar måste fundera över om eleven verkligen kan klara av vissa moment eller om 

eleven ska få tillgång till olika typer av hjälpmedel för att nå skolans mål. Dessa hjälpmedel kan 

vara exempelvis miniräknare, timglas och talböcker. 

..ja jag har haft en elev som inte för sitt liv inte någonsin kunde för sitt liv klara av sju minus 

fem och måste räkna med fingrarna ja all subtraktion från tio och nedåt och så men som kunde 
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lösa ja var jättesmart för övrigt då va och hade han då inte fått ha miniräknare då hade han ju 

inte kommit vidare då hade han ju suttit där med tio minus fem sju minus fem i evigheters 

evigheter då för han kan ju inte bara lära sig det men däremot kan man ju ha andra 

matematiska tänk och ja så kan det ju vara vissa delar som man inte kan och då finns det ju 

hjälpmedel och ja det ser man ju då i och med att man benar upp med kartläggning och 

åtgärdsprogram tror jag (Lena) 

Vidare lyfte en pedagog betydelsen av att ge elever i behov av särskilt stöd möjligheten till 

alternativa redovisningsmetoder så att alla får en chans att förmedla vad de har lärt sig. 

Jag tänker på de äldre eleverna att oberoende av diagnos eller inte diagnos ja även om det 

gäller dyslexi så har du rätt till annat redovisningssätt av dina kunskaper till en muntligt ja vi 

har varit väldigt frikostiga med det och satt resurser på det att ja jag satt i vårat och gjorde 

väldigt mycket muntligt i matten vissa bitar alltså sånna bitar man kan verkligen säga att det 

viktiga är att du har kunskaperna och hitta ett sätt som dom kan visa det på då att inte va så 

styrd (Sara) 

Sammanfattning av Den pedagogiska utredningen i praktiken  

I det praktiska arbetet med den pedagogiska utredningen försökte pedagogerna få en bild av 

eleven genom exempelvis samtal och i viss mån observationer. I de flesta fall fanns ett fokus på 

eleven som individ och vad eleven har för styrkor och svagheter. Samtliga pedagoger lyfte fram 

den pedagogiska utredningen som något positivt och givande i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd särskilt i arbetet med åtgärdsprogram. De åtgärder som framkom i pedagogernas 

framställning om åtgärdsprogram var i många fall väldigt konkreta och det är enligt 

pedagogerna en förutsättning till att det ska fungera. Metoder som används i arbetet med 

eleverna är exempelvis seriesamtal och belöningssystem. Det framkom vidare att pedagogerna 

ansåg det svårt att arbeta med åtgärdsprogram och dess åtgärder om de inte är ordentligt 

förankrade eller följdes upp av ansvariga pedagoger. Det kunde emellertid anas en viss misstro 

till arbetssättet eftersom den pedagogiska utredningen tog mycket tid och ork från pedagogen.  

Delaktighet 

Resultatdelens sista huvudtema är Delaktighet med följande undertema; Eleven, Föräldrar, 

Pedagogerna och Rektor. Avsnittet kring delaktighet kommer dels att belysa olika personers 

delaktighet och i vilken utsträckning de är delaktiga dels inom vilka områden de olika 

personerna är delaktiga i. 

Eleven 

Elevens delaktighet bestod i de flesta fall av att ansvarig pedagog samtalar med eleven och 

frågar hur den tycker det fungerar i olika skolsituationer. Deras syn framkom sedan i skrivna 

dokumenten såsom elevens åtgärdsprogram. Eleven sitter oftast inte med under själva mötet och 

det kunde enligt pedagogerna bero på att de inte är mogna för det, att eleven tycker det är 

jobbigt att sitta med på mötet eller att föräldrarna inte anser att eleven ska vara med på mötet. 

Eleverna fick i stället ge sin syn på saken före mötet och ta del av mötet efteråt genom sina 

föräldrar eller ansvarig pedagog. För att verkligen fånga elevens röst använde en av 

undersökningens pedagoger ett omfattande enkätmaterial som skickades hem till eleven och 

dess föräldrar. Enligt pedagogen var materialet ett arbetssätt som i hög grad gav eleven en chans 

att göra sin röst hörd. 
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..här kommer elevens röst och den är spännande och jätteviktig och den ska ju komma fram i 

den pedagogiska kartläggningen och det som är att det blir så tydligt och ett jättebra material 

att ringa in att vad är att vad är bekymmer och hur ska vi jobba för att lösa dom och så har 

man då en delaktighet redan från scratch.. (Karin) 

Elevens röst kommer som det nämnts ovan inte in direkt under mötet men ett par av 

pedagogerna ansåg ändå att elevens röst fanns med genom den pedagogiska utredningen. Hur 

denna ”röst” kom fram kunde följaktligen skilja sig allt från att pedagogerna samtalade med 

eleven när pedagogen hittade tid på exempelvis rasten till att lämna ut ett omfattande 

frågeformulär som eleven skulle besvara samt ett perceptionstest. Dessa samtal handlade i de 

flesta fall om vad eleven tycker är svårt i skolan och vad som fungerar bra i skolan. 

Delaktighet är betydelsefull ansåg samtliga pedagoger i undersökningen och en av 

anledningarna är att om inte eleven är delaktig är det svårt at få med sig eleven i arbetet kring 

exempelvis de åtgärder som skrivs in i åtgärdsprogrammet. 

Utan delaktigheten blir det ju ingenting då faller ju allt det här för är de bara min och mentorns 

verktyg då kan vi ju stånga pannan blodig och det händer ändå ingenting (Karin) 

Ett par pedagoger lyfte även att eleven måste bli medveten om sina svårigheter och på så sätt bli 

delaktig och kunna arbeta med sina svårigheter. Är eleven inte medveten om sin diagnos kan 

den inte arbeta vidare med de svårigheter som en diagnos kan innebära. 

..barnen är mer med på noterna så det är väldigt avgörande och väldigt väldigt viktigt sen 

förstår jag ju också att barnen kan ha olika ålder och mognadsgrad och då är det ju inte bara att 

säga att du ska förstå att du har Asberger och du ska handla därefter men om man kan komma 

nått åt det hållet så är de mer med på noterna jag har ju haft elever som har läst böcker och är 

jätteintresserade och känner igen sig och dom kan ju vara väldigt noga med att vem är jag vad 

ska jag göra nu då ha hänger det ihop så här och visar mig liksom ja de är med på det.. (Anna). 

Elevens delaktighet beskrevs i de flesta fall att eleven fick redogöra för vad som funkade och 

inte funkade för dem. Det var bara vid ett par tillfällen pedagogerna i undersökningen beskrev 

att eleven fick bestämma över organisatoriska förändringar eller uttala sig om vilka pedagoger 

som eleven kände förtroende för och varför samt vilken undervisningsform som de föredrog. 

Föräldrar 

Samtliga pedagoger framhöll föräldrarna som viktiga informatörer i den pedagogiska 

utredningen dels för att de kan ge en annan bild av eleven dels att pedagogerna ansåg att de 

måste få med sig föräldrarna i det kommande arbetet kring de åtgärder som utarbetas i elevens 

åtgärdsprogram. De åsikter som föräldrar framför är det ansvarig pedagog som skriver ner i den 

pedagogiska utredningens dokument alternativt mötesanteckningar. Föräldrar är oftast inte med 

i framskrivandet av elevens åtgärdsprogram men får i de flesta fall ändå komma med åsikter 

kring det som står i åtgärdsprogrammet. Det kunde ske genom att föräldrarna fick läsa ett utkast 

till åtgärdsprogrammet och komma med åsikter kring det innan det skrevs klart inför mötet 

kring åtgärdsprogrammet och för godkännande genom underskrift. 

..och så sa jag att det här är inget färdigt åtgärdsprogram utan det här är ett förslag att utgå 

ifrån så gick vi igenom punkt för punkt.. strök över  å la till så (paus) och sen så sa föräldrarna 

att vi måste få läsa det här om och om igen och känna efter och eventuellt komma på att ja.. 

det är jättebra sa jag…så då mailade jag över så som jag skrev ut det efter ändringarna på 

mötet.. och så kom dom med synpunkter som jag kokade in i punkterna och då skrev dom 

tillbaka att nu är vi nöjda med det så nu när vi ses i nästa vecka kommer dom väl att skriva på 

det här då.. (Anna) 
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Eller genom att pedagogen skrev åtgärdsprogrammet efter mötet och sedan lät föräldrar och 

elever gå igenom det i lugn och ro hemma samt ges möjlighet att komma med eventuella förslag 

på förändringar. På så sätt menade pedagogen att föräldrar och elever kunde påverka innehållet 

och ta del av det som beslutats. 

... jag brukar ju göra så att jag sen skriver det på kvällen (åtgärdsprogrammet) sen skickar jag 

hem det med uppmaning att de ska läsa det och gå igenom det på nytt och fundera och skriv 

ändringar om ni vill för det är ju alltid…öppet för det här är det bara för mig att gå in på 

datorn och ändra är det en formulering är det bara att gå in och ändra och är det nått som 

verkar konstigt ja då skriver man det och det är väl några gånger man har fått tillbaks nått 

någon formulering eller så och jag tycker det är ganska skönt för då sitter dom hemma i lugn 

och ro och tar del av det och det här vi tänkt på och det här är vi med på och även det här att 

det här är föräldrarnas ansvar ja något som dom ska ta ansvar för.. ja det här är mitt ansvar och 

det här är dens ansvar (Sara) 

En av pedagogerna i undersökningen var öppen för att föräldrarna fick komma med åsikter men 

menade att många föräldrar känner sig trygga med pedagogernas arbete och kom således inte 

med egna förslag hur skolan ska arbeta med deras barn. 

.. oftast är de ju ganska trygga då ja att vi vet bäst och sen är det här att det måste ju hänga 

ihop om man har problem då kanske man måste börja med det här med matten att man inte 

börjar här uppe för det kan ju vara så att det som alla kan ja att det saknas luckor här oftast att 

det finns luckor där men och ja då kan man ju inte sikta där ja och då måste man ta det steg för 

steg och det tycker jag att de flesta är trygga med (Lisa) 

Delaktigheten kan också ha sin bakgrund i de bestämmelser som finns i exempelvis skollagen 

eftersom den framhåller att föräldrar ska vara delaktiga i arbetet kring elevernas 

åtgärdsprogram. Flertalet av pedagogerna stöter även på föräldrar som inte anser att deras barn 

befinner sig i svårigheter. Pedagogerna ansåg att det kan ställa till bekymmer för eleven och att 

det är grundläggande att få med sig föräldrarna på längre sikt. Pedagoger som arbetar med 

elever i socioemotionella svårigheter måste dessutom enligt pedagogerna vara ödmjuka inför 

föräldrarna eftersom de inte vet vad familjen har gått och går igenom. Ett par pedagoger 

framhöll då vikten av att sakta bygga upp ett förtroende och arbeta utifrån att lyfta fram eleven 

så föräldrarna ser svårigheterna. En pedagog tog upp en annan synvinkel och det var att 

föräldrarna kan känna en sorg att deras barn befinner sig i svårigheter eller kanske ska genomgå 

eller har genomgått en utredning. Ett par pedagoger ansåg dessutom att föräldrarna kan skylla 

på exempelvis skolan och kamrater i sin sorg över att deras barn är annorlunda. 

… jag skulle nog kunna tycka att det är väldigt mycket upp till föräldrarna hur de ser på barnet 

på deras problem och på barnets diagnoser i regel är det ett ganska stort sorgearbete för 

föräldrarna och de kan säga att jag visste inte ens att det fanns sånna här barn  som mitt barn 

och så kan de ju skylla på klassläraren och de kan ju skylla på kamraterna och de kan skylla på 

rektor och de kan skylla på skolsystemet i sin sorg och det kan ta väldigt lång tid innan dom 

tar till sig att mitt barn är annorlunda (Anna) 

Vidare ansåg ett par pedagoger att det är betydelsefullt att pedagoger i skolan måste vänta in 

elever och föräldrar tills de är mogna att ta till sig information om exempelvis en diagnos samt 

att prata med dem om att vi alla är olika och behöver stöd på olika sätt. Ser man exempelvis 

dåligt behöver man glasögon och hör man dåligt behöver man hörapparat. Elevernas och 

föräldrarnas motstånd och anklagande mot skola, kamrater och pedagoger kunde enligt dem 

oftast bero på en sorg och det är därför viktigt att möta dem där de är och bekräfta deras känslor 

här och nu enligt ett par pedagoger. 
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Pedagogerna 

Det framkom tidigare i resultatredovisningen att det är antingen klassläraren, mentorn, 

specialpedagogen eller specialläraren som har ansvaret för den pedagogiska utredningen och det 

är vidare den personen har störst inflytande på utredningen. Det är den ansvariga pedagogen 

som bjuder in och samlar in övriga personers syn. I nästan samtliga fall samlades underlaget in 

genom att ansvarig pedagog samtalade med berörda personer och sammanfattar deras syn 

skriftligt i den pedagogiska utredningen och tar hänsyn till det när åtgärdsprogrammet utarbetas. 

I vissa fall använde sig pedagogerna av observationer. De bad då oftast någon annan observera 

eleven i olika situationer. Ingen av pedagogerna nämnde att de observerade den undervisande 

pedagogen och dess relation till eleven. Det fanns ändå en öppenhet hos ett par pedagoger för ett 

mer självkritiskt arbete kring pedagogens eget arbete i skolan. 

..men ja det saknar man ju lite man skulle behöva det mer och jag tror att det skulle vara 

jättenyttig att gå in och se och man lär ju sig genom att se på varandra hur de undervisar och 

så (Vera) 

Övriga pedagoger kan exempelvis vara fritidspedagoger, assistenter och resurspersoner. Deras 

delaktighet bestod oftast av att den ansvariga pedagogen frågade om deras syn på eleven och 

dess situation i skolan. Dessa samtal förekom oftast på raster och i de fasta mötesforum som 

fanns på skolorna. 

…om det är sociala grejer som berör ja då måste jag ju prata med fritids och jo jag brukar i 

och för sig fråga till den pedagogiska utredningen och checka av lite dom som är på fritids om 

det är något som de märker av där..(Vera) 

De övriga pedagogerna är i de flesta fall inte med i utformandet av elevens åtgärdsprogram eller 

i mötet med föräldrar. De delges emellertid vad som framkom i åtgärdsprogrammet samt hur de 

ska arbeta med eleven. 

Rektor 

Rektorns roll och delaktighet beskrevs olika av pedagogerna. Allt från en pedagog som var 

osäker om rektor överhuvudtaget läser de framskrivna åtgärdsprogrammen och tog del av den 

pedagogiska utredningen till en pedagog som beskrev rektor som delaktig under hela processen 

både beslutsmässigt men även på möten med föräldrar och vid utformandet av åtgärdsprogram 

och uppföljande möten. 

Sammanfattning av Delaktighet 

Det som framkom under temat delaktighet är att förutom den ansvariga pedagogens röst består 

övriga personers delaktighet i stor del av det som ansvarig pedagog samlar in genom samtal. 

Insamlandet sker på varierat sätt och i olika forum och det borde leda till en skiftande 

delaktighet. Ges exempelvis eleven en chans att i lugn och ro fylla i en omfattande enkät i 

hemmiljö kanske elevens syn kommer fram på ett mer komplext sätt i jämförelse med ett samtal 

före eller under rast. Vidare var det således den pedagog som genomförde den pedagogiska 

utredningen och utarbetade åtgärdsprogrammet som till viss del styr delaktigheten. Övriga 

personer fick visserligen framföra sina åsikter och ta del av exempelvis åtgärdsprogrammet men 

det kan vara så att de redan upplever åtgärdsprogrammet som fastställt och att de bara kan göra 

mindre ändringar i texten. Ett par pedagoger ansåg det centralt att eleven och föräldrar blir 

medvetna om de svårigheter som fanns omkring eleven samt att de måste arbeta med dem. 
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Pedagogerna menade att elevers och deras föräldrars erkännande av svårigheterna var en av 

förutsättningarna till ett fungerande samarbete mellan hem och skola. 

Den pedagogiska utredningens dokument 

Fyra av de sex respondenterna som deltog i studien hade ett arbetsdokument på sin skola som de 

arbetat fram gemensamt i skolans elevhälsoteam. En av respondenterna hade själv varit med och 

arbetat fram dokumentet medan de andra tre hade fått det via rektor alternativt 

specialpedagogen på skolan. Dessa dokument kan ses som ett komplement till pedagogernas 

muntliga utsagor under intervjuerna. En sammanfattande redovisning av dessa dokument 

kommer att ske i följande avsnitt kring Den pedagogiska utredningens dokument och dess 

underteman, Organisationsnivå, Gruppnivå och Individnivå. 

I samtliga dokument som samlades in under intervjuerna framkom det att pedagogerna 

inledningsvis ska presentera eleven genom namn, personnummer, klass och datum. I ett av 

dokumenten är nästa punkt att den utredningsansvariga pedagogen ska formulera ett syfte med 

utredningen och därefter likt de andra ge en kort bakgrundsbeskrivning av exempelvis tidigare 

utredningar och åtgärdsprogram. Förutom de tre kommande huvudområdena; 

Organisationsnivå, Gruppnivå och Individnivå som pedagogerna utredde så nämndes även i två 

fall att pedagogerna skulle utreda om det fanns några miljöfaktorer som kan påverka elevens 

lärande. 

Organisationsnivå 

Det första större utbredningsområdet var organisationsnivå det vill säga områden som 

exempelvis schema, kompetenser och resurser samt hur organisationen anpassar sig till elevens 

förutsättningar och behov. Ett område som resurser studerades även i två fall dels utifrån vilka 

som fanns dels hur dessa kunde användas för att leda till utveckling för eleven. I ett dokument 

stod det bara skolnivå och det fanns ingen tydlig beskrivning med följdfrågor av vad som skulle 

studeras. 

Gruppnivå 

Det andra stora utbredningsområdet var grupp och klassrumsnivå där det enligt ett par 

dokument studerade hur gruppen är sammansatt, hur klimatet ser ut i gruppen dels hur eleven 

blir bemött av kamrater och pedagoger. I ett dokument stod som det nämndes ovan ingen tydlig 

beskrivning av vad som skulle studeras. 

Individnivå 

Det sista utbredningsområdet i den pedagogiska utredningen var individnivå. Här studerade 

samtliga pedagoger vad som fungerar bra respektive mindre bra samt vad det kan bero på enligt 

eleven själv och dess klasslärare eller mentor samt hur det kunde visa sig i 

undervisningssammanhang. När de inledande och mer omfattande frågorna hade besvarat gick 

utredningen in på en mer detaljerad nivå där eleverna beskrevs utifrån termer som förmåga att 

sluta börja och sluta ett arbete, koncentrationsförmåga, uthållighet, elevens fantasi och 

kreativitet samt elevens förmåga till socialt samspel. I ett utredningsdokument gavs även 

föräldrarnas röst en plats genom en del som hette ”Hur uppfattar föräldrarna sitt barns 
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skolsituation”. I ett par av utredningsdokumenten fanns även plats för en bedömning av elevens 

skolresultat i ämnena matematik, svenska och engelska samt en del för övriga ämnen. 

Sammanfattning av Den pedagogiska utredningens dokument 

Det som framkom i dokumenten var att samtliga skolor som har ett dokument utreder elevens 

skolsituation utifrån tre nivåer, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Det som vidare 

var gemensamt i dokumenten var den delen som berörde eleven var den mest omfattande delen. 

En annan gemensam faktor var att det fattades hur den undervisning som eleven deltar i ska 

utredas. Det vill säga en tydlig plan hur pedagogerna kan komma att observeras och utvecklas 

för att på så sätt bemöta eleven på bästa sätt i sin undervisning. Vidare framkom att samtliga 

pedagoger studerar elevens kunskapsnivå i någon form i den pedagogiska utredningen vilket 

inte alltid framkom lika tydligt i pedagogernas tal om den pedagogiska utredningen. Det kan 

delvis bero på syftets karaktär som lägger fokus på elever i socioemotionella svårigheter vilket 

kan leda pedagogerna från skolans kunskapsmål. Samtidigt som vissa av de punkter som 

framkom i dokumenten på motsvarande sätt stöder pedagogernas tyngdpunkt på andra områden 

än skolans kunskapsmål. Det vill säga områden som exempelvis elevens förmåga till socialt 

samspel, koncentrationsförmåga, relationer med kamrater samt motivation och vilja att lära. 

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis när alla delar i redovisningen dras ihop kan det tydas att pedagogerna 

lägger huvudvikten på individen där eleven granskas utifrån sina förmågor och i viss mån 

informella egenskaper såsom förmåga till turtagning, koncentrationsförmåga och förmåga att 

läsa av kamraters kroppsspråk. Samtidigt som det ägde rum ett arbete på gruppnivå för att skapa 

exempelvis ett bra klassrumsklimat och på organisationsnivå för att fördela skolans resurser. På 

ett par skolor utreddes även skolmiljön i den pedagogiska utredningen. Vidare var det genom 

samtal med berörda personer underlaget till den pedagogiska utredningen samlades in. Dessa 

samtal ägde rum inom ordinarie arbetstid. Det kunde få till följd att beroende på organisation 

och stöd från rektor såg samtalen olika ut vilket kan leda till en varierad delaktighet hos 

eleverna och deras föräldrar på de olika skolorna. Gemensamt var emellertid att det är den 

undersökningsansvariga pedagogen som tolkar och dokumenterar det som elever, föräldrar och 

övriga pedagoger framför. Resultatet i den pedagogiska utredningen användes i samtliga skolor 

som underlag för att skapa åtgärdsprogram för eleven och vid fördelning av resurser. Åtgärderna 

som skrevs in i åtgärdsprogrammet ansåg majoriteten av pedagogerna att de ska vara konkreta, 

välförankrade och utvärderingsbara. I processen att skriva åtgärder till åtgärdsprogrammet och 

utvärdera dem framkom det således att både elever och föräldrar var delaktiga. Deras 

delaktighet i andra processer i den pedagogiska utredningen framkom inte lika tydligt. På 

flertalet av skolorna hade de ett skrivet dokument som underlag vid en pedagogisk utredning. 

De dokument som fanns i anknytning till den pedagogiska utredningen ansåg pedagogerna vara 

ett bra redskap för att skapa en struktur och ordning. Vidare var det flera pedagoger som 

menade att det tar mycket tid och ork att arbeta med den pedagogiska utredningen men att den 

har ett värde eftersom den är ett viktigt redskap i arbetet med elever i socioemotionella 

svårigheter. 
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Diskussion 

I skollagen kap 3 8 § står det följande angående den pedagogiska utredningen; 

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

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

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

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

skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 

obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges 

sådant stöd (Kap 3 8 § Skollag 2010:800). 

Vad innebär då denna pedagogiska utredning i praktiken för de pedagoger som deltog i 

undersökningen och den enskilda eleven. Det är en av de huvudfunderingar som kommer att 

finnas med i kommande diskussion kring den pedagogiska utredningen. Andra områden som 

kommer att diskuteras är pedagogernas syn på eleven och åtgärdsprogram, arbete i mindre 

grupp, delaktighet, handledning samt undervisning och reflektion. Diskussionen kommer att ske 

under två huvudrubriker dels Pedagogisk utredning och åtgärdsprogram dels Delaktighet och 

utveckling. 

Pedagogisk utredning och åtgärdsprogram 

Specialpedagogisk forskning visar att elever som befinner sig i svårigheter har ett behov av att 

skolans pedagoger möter dem med omtanke och respekt (Vernersson, 2007). Pedagogerna ska 

vidare enligt det sociokulturella perspektivet möta eleverna där de befinner sig i sin utveckling 

och stötta eleverna i deras skolvardag genom att skapa för dem ett meningsfullt sammanhang 

(Alberg, 2001; Säljö, 2000). Eleverna behöver därtill få möta kompetenta pedagoger som kan 

skapa en fungerande undervisning som lotsar eleverna mot skolans kunskapsmål (Kroksmark, 

2011). Frågan som kan ställas är om den pedagogiska utredningen leder till en bättre 

skolsituation för elever i socioemotionella svårigheter eller om den producerar ännu fler papper 

som ska dokumenteras och förvaras i en pärm. Likt Hofvendahl (2006) påpekade i bakgrunden 

att det har skett en förpappring av skolans arbete och av den orsaken sker det inget verkligt 

arbete med eleverna utan att eleverna förhandlas fram genom olika skrivna dokument och där 

pedagogerna genom sin profession har tolkningsföreträde (Asp Onsjö, 2006; Andréasson & 

Asplund Carlsson, 2009; Hjörne & Säljö, 2008). Den pedagogiska utredningen tillsammans med 

läroplansmål kan eventuellt skapa ett alltför tillrättalagt arbete där det saknas utrymme för 

kreativitet (Assarson, 2009b). Det pedagogiska dokumentationsarbetet som ska genomföras har 

dessutom sin grund i politiska beslut och har av den orsaken inte en direkt pedagogisk 

förankring i skolan arbete. Det kan leda till att den pedagogiska utredningen upplevs som något 

som måste genomföras men att pedagogerna inte ser meningen i arbetet (Kroksmark, 2011). 

Pedagogerna i undersökningen vidhöll emellertid att den pedagogiska utredningen var ett bra 

redskap i deras vardag när de skulle utarbeta elevens åtgärdsprogram. Ett flertal av dem ansåg 

att de genom arbetet med den pedagogiska utredningen dels fann förklaringar till varför eleven 

befann sig i svårigheter dels fann bra och konkreta åtgärder som förde eleven framåt i dess 

utveckling och ledde till ökad måluppfyllelse. Hur vet då pedagogerna att det är en bra åtgärd 

märks det på eleven eller är åtgärderna så konkreta att de i nästan alla fall uppnås av eleven så 
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att det sedan kan skapas nya åtgärder för att nå nästa steg till slutmålet. Kan arbetet med elever i 

socioemotionella svårigheter liknas vid ett broderi där eleverna långsamt genom små stygn 

sakta når målet att skapa en fin tavla. En tavla som föreställer en elev som klarar av att fungera i 

skolan och nå skolans kunskapsmål. Är det genom att behärska mer informella förmågor som 

exempelvis förmåga att läsa av kamraternas kroppsspråk och kunna påbörja, slutföra och byta 

aktivitet elever i socioemotionella svårigheter klarar av sin skolvardag samt delta i 

undervisningen och på så sätt nå skolans kunskapsmål.  

I pedagogernas framställning kring den pedagogiska utredningen och elevens åtgärdsprogram 

talades det följaktligen om betydelsen av att hitta konkreta åtgärder till eleven. Åtgärder som 

eleven själv hade varit med och arbetat fram för att på så sätt förankra dem i det dagliga arbetet. 

I pedagogernas uppfattning om de konkreta åtgärderna kan det tolkas att eleven ses utifrån ett 

individperspektiv och där skolan ska kompensera elevens svårigheter på individnivå samt att 

elevens tillkortakommande kan ha en biologisk förklaringsmodell eller förklaras genom elevens 

hemförhållande (Assarson, 2009b; Gustavsson & Myrberg, 2002, Isaksson, 2009; Lahdenperä, 

1997; Skidmore, 2004). Här kommer inte pedagogens arbete i centrum och det kan bero på 

undersökningens syfte och frågeställningar. De kan ha lett in pedagogerna till att lyfta fram 

individåtgärder och inte det didaktiska arbetet med sin egen undervisning samt formativ 

bedömning av elevens kunskaper. Ett formativt bedömningsarbete som exempelvis 

portföljmetoden kan leda till att eleven utvecklas. Det är vidare en metod där pedagogen har en 

dialog med eleven hur de ska arbeta vidare för att nå nästa steg mot skolans kunskapsmål 

(Lindström & Lindberg, 2009). Sker inte det didaktiska arbetet kan det påverka elevernas 

måluppfyllelse. Inom didaktiken talas det nämligen om betydelsen av att finna bra 

undervisningsmetoder för att klara av att möta den mångfald av elever som finns i skolan. 

Förekommer inte det didaktiska arbetet kommer det att drabba elever i behov av särskilt stöd 

hårdast eftersom de är en grupp av elever som är i störts behov av kompetenta pedagoger som 

kan skapa en bra undervisning (Kroksmark, 2011; Lindström & Lindberg, 2009; Uljens, 2011). 

Det är därför grundläggande att pedagoger i skolan dels studerar didaktikens tre delar innehåll, 

elev och lärare i förhållande till sin undervisning dels ställer de didaktiska frågor som nämnts i 

studiens bakgrund för att utveckla bra lärmiljöer (Hopmann, 2011; Uljens, 2011; Jank och 

Meyer, 2011a). 

Tidigare i bakgrunden framkom det även att pedagogerna enligt det sociokulturella perspektivet 

ska möta eleverna där de befinner sig i sin utveckling och föra dem framåt (Strandberg, 2006; 

Säljö, 2000; Wennergren & Rönnerman, 2006). Denna tanke fanns även med i pedagogernas 

uppfattning om eleverna i den pedagogiska utredningen. Pedagogerna beskrev hur de testar, 

observerar och kollar av sina elever för att finna elevens utvecklingsnivå och möta eleven där 

den befinner sig. Pedagogerna talade som det nämnts ovan emellertid lite om formativ 

bedömning och hur den kan leda till utveckling eftersom den synliggör elevens inlärning och 

pedagogens undervisning. En elev som befinner sig i svårigheter ska visserligen på samma sätt 

arbeta med sig själv men det är orätt om skolan lägger det största ansvaret på eleven utan att 

först granska sig själv som undervisande pedagog (Kroksmark, 2011; Uljens, 2011). Ska det 

arbetet ske måste det finnas ett öppet klimat på skolan samt en vilja och tid för pedagoger att 

stötta varandra. Här har rektor en avgörande roll eftersom det är han eller hon som skapar de 

rätta förutsättningarna för en lärande organisation (Lgr 11; Kap 3 8 §, 9 § Skollag 2010:800). 

Pedagogerna i undersökningen hade enligt dem ett öppet klimat kollegor emellan samt att det 

fanns en öppenhet att exempelvis omfördela tillgängliga resurser vilket är en förutsättning till en 
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pedagogisk utveckling (Ahlberg, 2001; Gars, 2009; Ogden, 2001; Skolverket, 2001a; 2008). 

Vidare borde elever i socioemotionella svårigheter få möjligheten att möta andra professioner 

som exempelvis kurator och skolpsykolog då de kan komplettera pedagogens arbete. Ett par av 

undersökningens pedagoger lyfte också vikten av externt stöd eftersom de kompletterade 

pedagogens arbete med eleverna. 

Delaktighet och utveckling 

Det talas både i skollag och inom specialpedagogisk forskning om elevens delaktighet och hur 

grundläggande känslan av delaktighet är för elevens motivation och känsla av tillhörighet 

(Aspelin, 2005; Assarson, 2009b, Persson, 2008; Rye, 2009; Skolverket, 2008). Lyssnar skolans 

pedagoger på de elever som befinner sig i socioemotionella svårigheter eller får de bara frågor 

som exempelvis vad tycker du är svårt i skolan? Undersökningen visade på ett varierat sätt att få 

in elevens röst i den pedagogiska utredningen och det borde ge ett varierat resultat och en 

varierad grad av delaktighet. Flertalet av pedagogerna gav även ett uttryck för att eleverna inte 

deltog på mötet kring åtgärdsprogrammet eftersom de inte var mogna för det och att föräldrar i 

flera fall inte vill att deras barn skulle vara med på mötet. Forskning visar emellertid att elever 

är kapabla och ska vara en del i utvecklandet av en fungerande skolvardag (Jönsson & 

Tvingstedt, 2002; Remesal, 2011; Uljens, 2011). Det är därför betydelsefullt att bjuda in 

eleverna och föra en dialog med dem under hela arbetsprocessen kring den pedagogiska 

utredningen. Eleverna får antingen vara med på de vuxnas villkor på deras möten eller får 

pedagogerna anpassa möten efter elevens mognadsnivå. Det som därtill kom fram i 

undersökningen var att bara ett fåtal pedagoger talade om eleven som betraktare där eleven 

exempelvis fick uttala sig om vilka vuxna de känner störst förtroende för och hur de vill 

förändra skolans lärmiljö och undervisning. Enligt forskning är det viktigt att det sker eftersom 

en inkludering av elevens röst kan leda till praktisk förändring utifrån elevens tankar (Ferguson, 

2011). 

Den bild av eleven som skrivs fram av undersökningens pedagoger i pedagogisk utredning är 

framkommen genom hörsägen från pedagoger, föräldrar och eleven själv. Pedagogerna såg 

således eleven och dess föräldrar som en informationsresurs i arbetet med den pedagogiska 

utredningen (Holmberg m.fl.,2005). Det som kan ifrågasättas är hur nyanserad bilden är som 

framkommer? Är det en bild som kommer fram ur de situationer där eleven inte fungerar i 

skolan. Att pedagoger, eleven själv och dess föräldrar tänker på alla de tillfällen när allt gått fel 

och allt känns misslyckat. Eller är det en mer nyanserad bild av eleven som framkommer. Att 

den pedagogiska utredningen kring eleven även lyfter alla de där bra situationerna när allt känns 

rätt och lusten finns hos eleven samt en känsla att vara en lyckad människa. Får pedagogerna en 

chans att stanna upp i dessa ögonblick och reflektera över vad som gjorde att allt kändes bra och 

vad skolan kan göra för att skapa fler liknande situationer (Bladini, 2011; Vernesson, 2007; 

Remesal, 2011). Enligt pedagogerna i undersökningen var det svårt att hitta tid till den 

pedagogiska utredningen vilket kan leda till en begränsad möjlighet till reflektion. 

I bakgrunden talades det vidare om ett backstage samtal där pedagogerna talar tillsammans 

innan möten med föräldrar vad samtalet och dokument ska innehålla och där föräldrar och 

elever kan uppleva att mycket redan är framförhandlat när de samtalar med pedagogerna. 

Samtalet med dem blir i stället ett så kallar frontstage samtal där allt ska förankras och 

godkännas (Asp Onsjö, 2006). Pedagogerna i undersökning framhöll emellertid vikten av att 
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delge och bjuda in föräldrar i exempelvis framskrivandet av åtgärdsprogrammet och i 

utvärderingen. Det som inte framkom lika tydligt var deras delaktighet i utredningsfasen där det 

talades om samtal men inte hur dessa ledde till delaktighet i utredningsfasen. 

Pedagogerna ansåg att det ägde rum ett arbete på gruppnivå där strävan exempelvis var att skapa 

ett bra gruppklimat. Genom värdegrundsarbetet ville pedagogerna skapa en miljö där eleverna 

bemöter varandra med respekt och där alla elever har en naturlig plats i gruppen. Vilket stöds av 

aktuell forskning (Göransson, 2011;Tetler, 2004; Skolverket, 2001b). Det stöds dessutom av det 

sociokulturella- och relationella perspektivet där det framhålls betydelsen av att skolans elever 

får mötas i en relation och att det är i samspelet med andra vi lär oss (Marton & Booth, 2000; 

Strandberg, 2006; Säljö, 2000). För elever i socioemotionella svårigheter blir det extra 

betydelsefullt att mötas för att utveckla en social kompetens. Dessa elever behöver kamrater 

som visar förståelse och som visar hur man fungerar i en social gemenskap. Ett gott 

klassrumsklimat kan ge en möjlighet för elever som befinner sig i socioemotionella svårigheter 

att lättare hantera exempelvis ett vredesutbrott. Styrkan från förstående kamrater och 

handlingskraftiga pedagoger kan hjälpa eleven att kontrollera sin ilska. Det är i den goda 

relationen eleven växer och att det är i samspelet med andra en positiv utveckling sker. 

Målinriktade förändringar i undervisningen och ett medvetet arbete med exempelvis 

klassrumsklimat kan på det sättet förändra förutsättningarna för den enskilda eleven i 

socioemotionella svårigheter (Ahlberg, 2001; Ainscow, 2000; Kroksmark, 2011; Tetler, 

2004;Uljens, 2011). Ytterligare en reflektion som kan göras är om det vore annorlunda för 

eleven om den pedagogiska utredningen hade fokus på elevens färdigheter i skolämnena samt 

den kringliggande miljön och den undervisande pedagogen. Det skulle kunna leda till att vissa 

svårigheter kan arbetas med utan att peka ut den enskilda eleven. 

Möter elever i en mindre undervisningsgrupp samma typ av stöd från sina kamrater eller är det 

lugnet och den tydliga strukturen som får dem att utvecklas och i så fall växer sig eleverna i den 

lilla gruppen sig så starka att de kan klara av att möta den stora gruppen och ett vuxet liv i 

framtiden. Den pedagogiska tanken som kan utläsas från ett par pedagogers uppfattningar kring 

den lilla undervisningsgruppen är att eleverna behöver lugnet och strukturen i den lilla gruppen 

för att sedan klara av att gå i en vanlig klass. En reflektion som kan göras är följaktligen om 

eleverna kan finna stöttning i den lilla gruppen eller om de behöver befinna sig i sin vanliga 

klass från början och där möta förståelse och stöttning från sin omgivning (Gindis, 1999). Det 

som vidare kan utläsas är att det kan ske en normativ styrningsprocess i arbetet i den lilla 

gruppen för att få dessa elever att passa in i den större gruppen i stället för att arbeta för att vi 

alla ska fungera tillsammans och att vi alla är olika. Kan det vidare vara så att de pedagoger som 

strävar efter att alla elever ska gå i samma klass ställer allt för stora krav på de elever som 

befinner sig i socioemotionella svårigheter och att det är svårt för dem att finna en fungerande 

skolvardag i en stor klass. Den lilla undervisningsgruppen kan dessutom ses om ett pedagogiskt 

verktyg för att planera och strukturera arbetet kring elever i socioemotionella svårigheter i 

stället för en dokumenterad pedagogisk utredning där pedagogerna finner lösningar i klassens 

lärmiljö. 

Problemet är därför om pedagogerna ges en chans att reflektera över olika situationer i elevens 

skolgång, kring lärmiljön och sin egen roll som pedagog (Uljens, 2011). Rektor är den person 

som har det yttersta ansvaret för att skapa en väl fungerande skola för alla (Kap 3 8 §, 9 § 

Skollag 2010:800). Ger rektorerna de verktyg och den tid som pedagogerna behöver för att 

skapa en skola för alla? I undersökningen var det bara ett fåtal pedagoger som lyfte fram rektor 
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som ett stöd i arbetet kring den pedagogiska utredningen och det borde påverka pedagogernas 

arbetssituation och möjlighet till utveckling och reflektion. Det borde leda till att pedagogerna 

inte ges möjlighet att skapa optimala inlärningssituationer där varje elev får möta utmaning och 

lust i undervisningen (Marton & Booth, 2000; Strandberg, 2006; Säljö, 2000). 

Pedagogerna i undersökningen talade också om vikten att få mötas och ha fasta forum för 

samtal. Ett par pedagoger talade om att de fick handledning och att det i detta 

handledningsforum fanns tid för reflektion. Handledning är dessutom något som lyfts fram i 

bakgrunden som en framgångsfaktor i skolans arbete men elever i behov av särskilt stöd 

eftersom det kan vara ett sätt att tillsammans utvecklas som pedagoger och lära av sin egen 

praktik (Bladini, 2011; Kroksmark, 2011). 

Vidare var det ingen som det nämnts tidigare i diskussionen av pedagogerna som författade den 

pedagogiska utredningen själv utan samtliga sökte åsikter från andra pedagoger, hos föräldrar 

och eleven. Det arbetet borde leda till att öka antalet samspelstillfällen där det finns tid för 

reflektion och samtal. Det borde vidare skapa en verklig dialog (Asp Onsjö, 2006; Skolverket, 

2008). Tid är emellertid något som flertalet av pedagogerna beskriver som något som aldrig 

räcker till vilket kan leda till mer forcerade samtal där pedagogerna snabbt ska finna svar. 

Samtidigt som forskning visar att ett mer kvalitativt samtal och didaktiska funderingar kan leda 

till att pedagogerna utvecklas och det i sin tur kan till fler tillfällen där eleven lyckas och 

utvecklas (Asp Onsjö, 2006; Bladini, 2011; Uljens, 2011). 

Studiens specialpedagogiska relevans 

I diskussionen kommer det fram vissa resultat som kan vara värdefulla att skolans pedagoger tar 

till sig och reflekterar omkring. De är exempelvis vikten av att skapa delaktighet och en dialog 

mellan hem och skola. En dialog där allas röster är värdefulla och tas tillvara. Denna dialog är 

framför allt viktig i arbetet med elever i behov av särskilt stöd eftersom alla vuxna runtomkring 

eleven behöver arbeta mot ett och samma mål samt ta del av varandras erfarenheter och känna 

ett förtroende för varandra. Misstro och vanmakt får således inte ta över samarbetet mellan hem 

och skola och därför är delaktighet och en dialog extra betydelsefullt i arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd. Det är dessutom angeläget att skolans pedagoger ges möjlighet att 

reflektera över sin undervisning för att på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för elever i 

socioemotionella svårigheter. För att det ska ske måste pedagogerna genom rektor ges tid och 

möjlighet till gemensam reflektion eftersom det är i dessa kommunikativa och reflekterande 

möten elever och pedagoger kan utvecklas tillsammans. De dokument som skrivs i skolan ska 

dessutom vara ett verktyg i skolans vardag för elever och pedagoger. Av den anledningen är det 

avgörande att de åtgärder och mål som finns i åtgärdsprogrammet är väl förankrade och 

konkreta eftersom eleven själv ska kunna ta del av dokumentet samt arbeta tillsammans med 

sina pedagoger för ökad måluppfyllelse och en fungerande skolvardag. För att det ska ske måste 

pedagogerna ges möjlighet att genomföra en pedagogisk utredning där elever och föräldrar är en 

del i det arbetet. 
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Vidare forskning 

När en undersökning genomförs kan det dyka upp områden som var oväntade eller som väcker 

nya frågor. Nedan kommer det att presenteras ett par intressanta frågeställningar för vidare 

forskning. 

Hur ser sambandet ut mellan skolans arbete kring den pedagogiska utredningen och ett 

fungerande arbete kring inkludering? 

Hur ser elevens och föräldrarnas delaktighet ut i den pedagogiska utredningens utredningsfas?  

Hur sker tolkning av det material som kommer in i den pedagogiska utredningen och vilka är 

delaktiga i den processen? 

Hur ser elever i socioemotionella svårigheter på sig själva och sin skolgång samt deras tankar 

kring en skola för alla? 

Hur ser den nuvarande lärarutbildning ut ger den blivande pedagoger den didaktiska och 

pedagogiska kompetens som de behöver för att möta den mångfald av elever som finns i dagens 

skola? 
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Bilaga 1 

Missiv 

Hej 

Mitt namn är Ulrika Wallman och jag går sista terminen på Specialpedagogiska programmet på 

Stockholms universitet. Som en avslutande del i min utbildning ska jag skriva uppsats på avancerad 

nivå. Underlaget till min studie kommer att vara intervjuer av pedagoger i grundskolan. Syftet med 

studien är att undersöka ett par pedagogers uppfattningar av pedagogisk utredning vid upprättandet 

av ett åtgärdsprogram för elever i socioemotionella svårigheter. Jag vill därför komma i kontakt med 

lärare som har genomfört eller håller på att genomföra en utredning vid upprättandet av 

åtgärdsprogram för elever i socioemotionella svårigheter. Intervjun kommer att ta ca 1h och kommer 

att spelas in för att på bästa sätt ta tillvara på pedagogernas/lärarnas uppfattningar. Intervjuerna 

kommer att ske v41-45. 

Studien följer de fyra forskningsetiska principerna som innefattar informationskravet vilket innebär att 

de lärare som deltar i undersökningen får information om mig som undersökare samt studiens syfte. 

Konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter som lämnas av de lärare som deltar garanteras 

största möjliga anonymitet. Samtyckeskravet som innebär att de lärare som är med i undersökningen 

själva får bestämma över sin medverkan samt nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter 

endast får användas i undersökningen och kommer att makuleras efter examination. 

 

Jag hoppas att ni har intresserade pedagoger (lärare) på er skola som vill delta i min undersökning. 

 

Med vänliga hälsningar  

Ulrika Wallman 
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