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Sammanfattning:  
En skolgång med bra kvalitet, oavsett om du har en diagnos som påverkar skolgången eller inte, 

är en viktig skyddsfaktor i livet. Elevernas olika förutsättningar påverkar arbetet i skolan och 

en diagnos från en medicinsk expert har ofta en större tyngd i samhället (och skolan) än en 

pedagogisk. Den här studien syftade till att undersöka vilka rekommendationer som gavs från 

medicinska experter till lärare, som arbetade i grundskolan, i samband med utredningar av 

elever, undersöka hur dessa formulerades i skrift samt hur rekommendationerna kan förstås i 

förhållande till skolans förutsättningar och författningar. Det var en kvalitativ studie, med 

tematisk analys, där rekommendationerna från medicinska experter samlades in från totalt 18 

utredningar. Resultatet omfattade en stor mängd rekommendationer som tematiserades som 

individorienterade rekommendationer, skolans hela värld, miljö, språk, skolan och hemmet, 

åtgärder utanför skolan samt integrerade påståenden och/eller beskrivningar. Studien belyste de 

rekommendationer som eleverna fått, vilka formuleringar (val av uttryck) som fanns i dessa 

rekommendationer samt möjligheter och svårigheter som dessa rekommendationer kunde skapa 

i skolans verksamhet och i förhållande till de författningar som skolan måste rätta sig efter. De 

ordval och formuleringar som de medicinska experterna använde lämnade ett stort 

tolkningsutrymme. Rekommendationerna kunde vara komplicerade att tolka men kan samtidigt 

vara en tillgång för lärare att använda i sin undervisning. En implikation var att 

rekommendationerna tillsammans blir ett pedagogiskt upplägg till lärare, vilket kan skapa en 

situation där elever med diagnos tilldelas så mycket tid och uppmärksamhet från läraren att 

elever utan går miste om värdefull undervisningstid. Studien var viktig då den fokuserade på 

ett outforskat område och den kan vara av relevans för de professioner som berörs av dessa 

rekommendationer eller samarbetar omkring elever som diagnostiseras.  

 

 

 

 

Nyckelord: inkludering, lärmiljö, experter och rekommendationer 
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1 Inledning  
I denna småskaliga och kvalitativa studie undersöks de rekommendationer som medicinska 

experter inom olika yrkeskategorier ger till skolan (lärare) i samband med elevutredningar. 

Fokus ligger på de rekommendationer som ges, formuleringen av dessa i skrift samt om 

rekommendationerna som ges är förenliga med lagar och förordningar, som skolan måste rätta 

sig efter samt skolors resurser och förutsättningar. Då vi själva arbetat som grundskollärare 

under ett antal år och fått rekommendationer från medicinska experter vid flertalet tillfällen, 

avser vi att titta närmare på dessa rekommendationer, till exempel vad de innehåller, hur det är 

formulerade och om det är personligt anpassade rekommendationer som svarar upp mot 

elevbehov och förutsättningar i klassrum. 

 

I dag påverkas arbetet i skolan av att elever kommer till skolan med en diagnos eller utreds för 

en diagnos under sin skoltid. Antalet barn som diagnostiseras för olika typer av 

funktionsnedsättningar ökar markant (Gillberg, 2014) och det pågår omstridda diskussioner 

kring behovet av alla dessa diagnoser (Skolverket, 2014). Antalet rekommendationer från 

medicinska experter till lärare ökar i takt med att allt fler elever diagnostiseras. Det är viktigt 

att dessa rekommendationer är begripliga och praktiskt tillämpbara. Jakobsson och Nilsson 

(2011) menar att vi människor har ett behov av att kategorisera olikheter för att lättare förstå 

verkligheten. De skriver vidare att diagnosen i sig ofta inte är något nytt för lärare i skola utan 

mer en bekräftelse på något som redan uppmärksammats. Diagnosen kan vara viktig av 

medicinska skäl, det kan krävas medicinering, men även för att föräldrar ska få ett namn på 

något som skapat oro. De kan då lättare hitta information och stöd som kan underlätta vardagen 

för barnet. Dessutom finns det vissa specialskolor, som drivs i statlig regi, där det krävs en 

specifik diagnos för att bli antagen till just den skolan (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2019, ”Ansökan till specialskola”, stycke 2). 

 

Då allt fler elever diagnostiseras ökar även det antal rekommendationer som ska implementeras 

i klassrum. Detta ställer allt högre krav på lärare som ska ta hänsyn till flertalet 

rekommendationer när de planerar sin undervisning. Undervisande lärare behöver planera 

undervisning för en, många gånger stor, elevgrupp och arbeta inkluderande samtidigt som de 

behöver implementera individuella rekommendationer från medicinska experter. 

 

I FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 (2015) lyfts vikten av en bra och likvärdig 

utbildning för alla. Alla länder ska säkerställa att det finns en inkluderande och jämlik 

utbildning. Skolan ska hålla god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.  

 

Vi har inte, trots flera noggranna sökningar, kunnat hitta någon tidigare forskning om 

rekommendationer från medicinska experter till lärare. Därför känns studien viktig att 

genomföra: Studien belyser utmaningar för lärare och möjliga konsekvenser av 

rekommendationer; de kan påverka elever samt det specialpedagogiska och det dagliga arbetet 

i skola. Forskning ska bedrivas för att få fram nya kunskaper som kan leda till utveckling, för 

både individer och samhället (Vetenskapsrådet, 2017).  
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2 Bakgrund  
Bakgrunden till denna studie kommer att inledas med en presentation av de författningar, 

utbildningssystem och styrdokument som grundskolan har att förhålla sig till. Efter det 

presenteras centrala begrepp och därefter kommer en kort beskrivning av vanliga diagnoser 

som elever utreds för samt statistik över hur antalet elever som diagnosticeras har ökat över tid 

i Sverige. Bakgrunden fortsätter med genomgång av inkluderande lärmiljöer, statistik och 

tidigare forskning om experters och diagnosers påverkan på skolors arbete samt beskrivning av 

det teoretiska ramverket.  

 

I skolan idag talas det om “en skola för alla”. Tidigare handlade det främst om att alla elever 

skulle ha rätt att gå i skolan. Det är en självklarhet i dag. Numera handlar det mer om att alla 

elever i skolan ska vara inkluderade och känna en social tillhörighet utöver deras möjligheter 

att nå kunskapskraven. I skollagen (Svensk Författningssamling, [SFS], 2010:800) står det att 

alla elevers lärande ska främjas och varje individ ska ges möjlighet till livslångt lärande. För att 

skapa en likvärdig skola där alla elever ska komma till sin rätt och utvecklas både i sitt lärande 

och sin personlighet ska skolan även anpassa undervisningen till elevernas möjligheter och 

förutsättningar: “Om exempelvis en pedagogisk utredning visar att en elev är i behov av särskilt 

stöd, skall han eller hon ges ett sådant stöd” (SFS, 2010:800, 3kap. 8§). Det finns dock inget 

som tydliggör exakt vad som menas med extra anpassningar eller vad som menas med “behov 

av särskilt stöd”, det är upp till huvudman att bestämma. Det finns exempel på Skolverkets 

hemsida om vad som skulle kunna vara extra anpassningar och ett särskilt stöd (Skolverket, 

2014). Exempel på extra anpassningar är tydliga instruktioner och exempel på särskilt stöd är 

varaktig placering i särskild undervisningsgrupp. Det är viktigt att komma ihåg att i behov av 

särskilt stöd inte måste vara kopplat till mediciniska utredningar eller en diagnos.  

 

När barn och ungdomar utreds, och diagnos eventuellt ska fastställas, sker det ofta på barn och 

ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) som är organiserat av landstinget. Vårdnadshavare 

och skola kan också välja att vända sig till någon av de privata aktörer som finns. En utredning 

kan även göras av psykolog, på den skola eleven går, eller av en läkare (Aspergercenter, 2015). 

Det bör vara ett team som utreder och som består av olika kompetenser, som exempelvis 

psykolog, kurator och specialpedagog. Efter noggranna utredningar, där till exempel elevens 

intelligens eller kognitiva förmåga kartlagts med olika tester och undersökningar, fattas ett 

beslut i samråd mellan de olika professionerna: om diagnos ska ställas eller ej (Aspergercenter, 

2015). 

 

Efter en genomförd utredning förekommer det, inte sällan, att de som utrett ger pedagogiska 

råd, om undervisningen eller miljön i skolan. Dessa rekommendationer skrivs ner och 

förmedlas till vårdnadshavare och skolpersonal. Det kan vara rekommendationer som placering 

av elev i en mindre grupp, stöd från elevassistent eller förslag om organisation eller särskild 

pedagogik. Efter den medicinska utredningen får skolan rekommendationer om 

åtgärder/anpassningar som kan vara till nytta för eleven och som bör/ska/kan appliceras i 

klassrum eller annan skolmiljö. Jensen (2017) påpekar tydligt att det alltid är de nedsatta 

funktionerna som skolan ska kompensera för – inte en eventuell diagnos som eleven har.  
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Den medicinska professionen anses ha större “tyngd” i samhället än den pedagogiska; därför 

upplevs diagnoser och rekommendationer från medicinska experter “väga tyngre” i skolan 

vilket de, enligt Sansum (2017), inte bör göra. En diagnos behöver inte betyda att en elev har 

ett större stödbehov än en elev utan diagnos (Jakobsson & Nilsson, 2011). Det finns alltid en 

risk att skolan ger större uppmärksamhet och prioriterar det som finns utrett och diagnostiserat 

menar Jakobsson och Nilsson (2011). Enligt Gillberg (2014) ökar antalet diagnostiserade barn 

i våra skolor kontinuerligt. Det innebär att fler och fler elever behöver extra anpassningar, 

särskilt stöd eller andra åtgärder – de medicinska diagnoserna upplevs ha stor tyngd och dessa 

elever har ibland enklare att få stöd än andra. För att följa skollagen bör det särskilda stöd som 

sätts in fokusera på att främja lärande och utveckling inom klassens ram (Runström Nilsson, 

2015). 

 

2.1 Författningar och utbildningssystem 

I samhället finns flera lagar, förordningar och politiska beslut som påverkar arbetet i skolan. 

Det finns alltså beslut som är tagna på internationell, nationell och kommunal nivå som 

påverkar lärare, elever och arbetet i skolan. Agenda 2030 med globala hållbarhetsmål och 

skollagen är två av de viktiga texterna som påverkar skolan. Även lärares utbildningsnivå 

påverkar arbetet i skolan.  

 

2.1.1 Agenda 2030   

Under 2018 antog Sverige den handlingsplan FN utarbetat för att skapa hållbar utveckling i 

världen. Det är 17 globala hållbarhetsmål som bland annat syftar till att förverkliga de 

mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och 

våra naturresurser. För elever i skolan betyder det att alla ska ha samma tillgång till utbildning 

och att den lärandemiljö som erbjuds ska vara trygg, inkluderande och ändamålsenlig (UN, 

2015, Goal 4). 

 

2.1.2. Skollagen 

I Sverige råder skolplikt, vilket betyder att alla barn, enligt lag, ska ha rätt till kostnadsfri, 

grundläggande utbildning i allmän skola. Det finns elever som behöver stöd i andra skolformer 

men grunden är att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning i grundskola. Om det bedöms 

att barnet har en utvecklingsstörning och rätt till en plats i grundsärskolan ska en utredning 

göras som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning (SFS, 

2010:800, 7kap. 5§). I övrigt finns inga krav på att elever ska bedömas av psykolog eller läkare 

för att få stöd i skolan. Alla elever ska få den ledning och stimulans de behöver för sitt lärande 

och sin personliga utveckling. Elever med en funktionsnedsättning ska ges stöd som så långt 

som möjligt motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS, 2010:800, 3kap. 3§). Det 

kan vara antingen i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen eller särskilt 

stöd inom den elevgrupp eleven ingår i (SFS, 2010:800, 3kap. 5§, 7§). Det finns inget i 

skollagen som säger att elever som får en diagnos ska ha mer rätt till stöd i skolan eller att det 

från skolan ska ställas krav på att eleven ska utredas av psykolog eller läkare.   
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2.1.3. Lärarlegitimation 

För att vara behörig undervisande lärare i grundskolan finns det krav på lärarutbildning och 

lärarlegitimation (Skolverket, 2019, ”Krav för att få legitimation”, stycke 2). Lärarlegitimation 

utfärdas av skolverket efter en lärarexamen som ger behörighet att undervisa som lärare. För 

att få en lärarexamen finns ett antal kunskapskrav och flera av dessa behandlar hur läraren ska 

arbeta och vilka kunskaper läraren bör besitta vid slutet av utbildningen. Krav finns på lärarens 

förmåga att bedriva undervisning och anpassa den till elevers förkunskaper och erfarenheter. 

Det handlar om att ha kunskap om barn och ungdomars utveckling, lärande och förutsättningar 

samt kunskapen att skapa förutsättningar för alla elevers inlärning och utveckling. Dessutom 

ställs även krav på att kunna utveckla sin egen undervisning och identifiera elever med 

svårigheter och samarbeta runt elever med specialpedagogiska behov.   

 

2.2. Centrala begrepp  

I studien nämns vid ett flertal tillfällen begreppet medicinska experter och med det menas, i den 

här studien, logopeder och skolpsykologer som möter elever vid utredningen. Nedan ges en 

förklaring till de diagnosmaterial som vanligen används vid utredningar och uttrycket 

diagnosglidning som kopplas till det ökande antalet utredningar av elever. Sedan följer en 

beskrivning av de tre diagnoser, som de elever som förekommer i studiens urval, har utretts för: 

ASD, intellektuell funktionsnedsättning och språkstörning.  

 

2.2.1 Diagnosmaterial och diagnosglidning  

Det finns enligt socialstyrelsen en ökning av elever som diagnostiseras av experter. De 

diagnoser studien berör diagnosticeras med hjälp av DSM-5 manualen (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, DSM™) eller ICD-10 (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision). Båda 

diagnosmanualerna används bland annat för att klassificera psykiska funktionsnedsättningar, 

till exempel ASD, intellektuell funktionsnedsättning eller språkstörning (Jensen, 2017). Dessa 

klassificeringar stödjer sig på beskrivningar av symtombilder (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Varken DSM-5 eller ICD-10 ger några specialpedagogiska förslag på åtgärder eller insatser för 

de som diagnostiserats.  

 

När diagnoser diskuteras uppkommer ibland även uttrycket diagnosglidning. Det som oftast 

menas med det uttrycket är att även måttliga eller lindriga symtom diagnosticeras vilket orsakar 

ett krympande normalitetsbegrepp. Det kan i sin tur leda till under- eller överdiagnosticering 

av symtom och feldiagnosticering av patienter (Statens medicinsk-etiska råd, 2015). 

 

2.2.2 ASD (Autism Spectrum Disorder) 

ASD är ett paraplybegrepp som står för Autism Spectrum Disorder. ASD omfattar hela spektra 

från det som tidigare kallats infantil autism (svår) till högfungerande autism (Aspergers 

syndrom). Centralt är att det finns svårigheter inom socialt samspel, verbal och icke-verbal 

kommunikation samt ett specifikt avvikande beteende. Problemen ska vara tydliga och ge ett 

beteendehandikapp. Begåvningen inom ASD varierar från klar utvecklingsstörning till normal 

och till och med hög men ojämn begåvning (Socialstyrelsen, 2010).  
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2.2.3 Intellektuell funktionsnedsättning 
Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som innefattar intellektuella och 

adaptiva funktionssvårigheter (Stockholms läns landsting, 2018, ”Diagnos intellektuell 

funktionsnedsättning” stycke 2). Barn med en diagnos inom autismspektrumet kan även ha 

intellektuell funktionsnedsättning och barn med intellektuell funktionsnedsättning kan ha 

autistiska drag. Ibland kan det vara mycket svårt att skilja mellan dessa båda tillstånd (Lindblad, 

2013). Tre kriterier måste uppfyllas för att diagnos ska kunna sättas: Brister i intellektuella 

funktioner (till exempel: abstrakt tänkande och omdöme). Brister i adaptiv funktionsförmåga 

(personligt oberoende och socialt ansvarstagande). Bristerna har visat sig under 

utvecklingsperioden (Lindblad, 2013). En lindrig intellektuell funktionsnedsättning hindrar inte 

barnet från att lära sig läsa, skriva eller räkna. Studier i de nordiska länderna visar på att 

förekomsten av intellektuell funktionsnedsättning ligger mellan cirka 0,5 och 1,5 procent 

(Lindblad, 2013). För personer med intellektuell funktionsnedsättning finns ofta vissa 

svårigheter att klara sig självständigt i vardagen (Lindblad, 2013). Vidare menar Lindblad 

(2013) att individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter att klara sig 

självständigt i det vardagliga livet. 

 

2.2.4 Språkstörning   
Språkstörningsdiagnos får det barn som har en avvikande språkutveckling (Carlberg Eriksson, 

2009). Även en språkstörning kan påminna om svårigheter inom autismspektrumet. Vid en 

språkstörning finns inte någon nedsatt förmåga till ömsesidigt samspel socialt som inom ASD 

(Stockholms läns landsting, 2007, Skilja mellan olika diagnoser”, stycke 2). Språk delas in i tre 

områden: form (fonologi/grammatik), innehåll (ord/meningar personen förstår och kan) samt 

användning (kommunikation i tal och skrift). En elev med språkstörning kan ha svårigheter 

med ett eller flera av dessa områden. Alla delar är viktiga och beskriver hur väl eleven förstår 

och uttrycker skrivet eller talat språk (Carlberg Eriksson, 2009). En språkstörning finns när den 

språkliga oförmågan är större än väntat med hänsyn till barnets ålder och övriga kognitiva 

fungerande (Carlberg Eriksson, 2009). En språkstörning är inte statisk, den varierar mellan 

olika individer och situationer och kan ändra karaktär över tid. Problemen kan uppstå när eleven 

ställs inför olika utmaningar i skolan och i vardagen, men det är alltid den underliggande 

språkstörningen som är problemet (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018).  

 

2.3 Inkluderande lärmiljö  

I dag är strävan mot inkludering en viktig del i skolans organisation. Vikten av att eleven ska 

inkluderas, oavsett behov, betonas av skollagen: Eleven ska ”ges stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen” och särskilt stöd ”ska ges inom 

den elevgrupp som eleven tillhör” (SFS, 2010:800, 3kap. 5§, 7§), UN (2015) fastställer att 

skolan ska erbjuda ”en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla” 

(UN, 2015, Goal 4). För elever som diagnostiserats med ASD, intellektuell 

funktionsnedsättning eller språkstörning är ofta anpassningar eller särskilt stöd ett måste för att 

kunna prestera i skolan. Isaksson, Lindqvist och Bergström (2010) påpekar att elevers 

skolsvårigheter ofta reduceras till personliga egenskaper och individuella problem snarare än 
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svårigheter orsakade av skolans organisation, lärare eller andra miljöfaktorer. När det handlar 

om elever med rätt att gå i särskola, men som går inkluderande i vanlig grundskola, anser 

Wehmeyer, Lattin, Lapp-Rincker och Agran (2003), att det finns för få anpassningar för att de 

ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. I studien, som berör en annan kontext än svensk 

skola, anser de att kraven som ställs och den bedömning av elever som görs i reguljära klasser 

inte är applicerbara på elever med intellektuell funktionsnedsättning (Wehmeyer, Lattin, Lapp-

Rincker, & Agran, 2003). Moen (2008) tar upp en annan utmaning: Den handlar om lärares 

utmaning att fördela sin tid mellan elever med särskilda behov och de andra eleverna. Moen 

(2008) menar att den tid som lärare behöver lägga på elever med stora behov är tid som måste 

tas från resten av gruppen. Det kan vara svårt att hinna hjälpa alla elever. Havik, Bru och 

Ertesvåg (2015) pekar i sin rapport på det faktum att elever, som själva rapporterar att de har 

behov av särskilt stöd eller anpassningar och upplever att de inte får det, har högre skolfrånvaro 

än andra elever.  

 

I den här studien definieras inkluderande lärmiljö utifrån tre olika aspekter; pedagogisk miljö, 

fysisk miljö och social miljö och de kan i sin tur kopplas till de rekommendationer som 

redovisas.   

 

2.3.1 Pedagogisk lärmiljö och elevers behov 

Den pedagogiska lärmiljön påverkas främst av undervisningens kvalitet, hur den är upplagd 

och fungerar. Framförallt för elever med inlärningssvårigheter behöver skolan erbjuda en miljö 

med hög nivå på undervisningen (Carter & Hughes, 2006). Det betyder, enligt Jakobsson och 

Nilsson (2011), att ha arbetssätt, arbetsformer och klassrumsmiljöer anpassade till elevernas 

behov. Haug (2014) lyfter fram att det finns ett samband mellan inlärningssvårigheter och 

bristande kvalité på undervisningen. Att fysiskt befinna sig i ett klassrum betyder inte att deras 

behov av instruktioner på rätt nivå eller nivåanpassat material automatiskt tillgodoses 

(Wehmeyer, Lattin, Lapp-Rincker, & Agran, 2003). Pedagogisk inkludering innebär även 

anpassningar av uppgifter och förklaringar, att inget i omgivningen distraherar eleven och 

konkret stöd för att starta upp arbete samt att instruktioner bryts ner i mindre, mer avgränsade 

delar (Kutscher, Attwood, & Wolff, 2016). Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) poängterar 

att ett konsekvent beteende från undervisande lärare och tydliga rutiner påverkar lärmiljön 

positivt. Elever med till exempel språkstörning eller intellektuell funktionsnedsättning kan ha 

svårigheter att förstå abstrakta eller komplexa instruktioner (Graham, 2008). För att ytterligare 

förbättra den pedagogiska lärmiljön för dessa elever bör de få veta vad de ska göra, i hanterbara 

steg med tät feedback och ett tydligt spår att följa (Jensen, 2017). För elever med intellektuell 

funktionsnedsättning, kan behovet av instruktioner övergå det som är möjligt att tillgodose i ett 

vanligt klassrum (Wehmeyer, Lattin, Lapp-Rincker, & Agran, 2003). Haug (2014) anser dock 

att, om varje elevs utbildning är anpassad till elevens specifika behov, intresse och förmåga, 

kan vi inkludera alla elever i samma klassrum. En annan pedagogisk utmaning i lärmiljön är 

språklig kompetens. Alla elever har inte förmågan att förstå ord i talat språk eller förmågan att 

verbalt uttrycka tankar och kunskaper (Kutscher, Attwood, & Wolff, 2016). En bristande 

språkförmåga kan yttra sig som hyperaktivitet, inaktivitet eller ouppmärksamhet (Graham, 

2008). Språket måste göras tillgängligt för alla. Den språkliga kompetensen kan också yttra sig 

som svårigheter att skriva eller läsa. Eleverna behöver stöd i form av ordbehandlingsprogram, 
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inläst material samt att muntligt få redovisa sina kunskaper (Kutscher, Attwood, & Wolff, 

2016). Även för elever med en intellektuell funktionsnedsättning är anpassningen av hur 

lärostoff presenteras nödvändig för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen 

(Wehmeyer, Lattin, Lapp-Rincker & Agran, 2003). Skolproblem får inte, enligt Isaksson, 

Lindqvist och Bergström (2010), bli ett personlig problem utan måste ses i förhållande till den 

miljö, organisation och undervisning som eleven möter.    

 

2.3.2 Fysisk lärmiljö 

Den fysiska lärmiljön kan påverka elevers möjlighet till inkludering. Både Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2015) och Jakobsson och Nilsson (2011) menar att ljus och ljud kan påverka 

elever negativt; belysningen bör därför vara anpassad och ändamålsenlig och klassrum bör 

ljudsaneras. För elever med auditiva svårigheter, uppmärksamhetsproblem eller 

inlärningssvårigheter kan god ljussättning och akustikbehandling av lokaler vara nödvändigt 

(Graham, 2008; Jakobsson & Nilsson 2011). Även Manlove, Frank och Vernon-Feagans (2001) 

menar att akustiken i klassrummen är av stor vikt då bakgrundsljud kan störa eleverna vid ord- 

och språkinlärning då det kan vara svårt att uppfatta vad som sägs. Det är extra viktigt att 

ljudmiljön är bra i tidiga år då elevernas språk utvecklas som mest. Utöver ljud och ljus behöver 

skolan även se över den visuella miljön i klassrummet. Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) 

menar att det är lärarens skyldighet att skapa en lärmiljö med väl anpassad stimuli (mer, mindre 

eller annorlunda). Ett klassrum med mycket visuella stimuli kan försvåra för elever med 

koncentrationssvårigheter att behålla fokus på sin uppgift, vilket kan leda till reducerad tid för 

inlärning (Fisher, Godwin, & Seltman, 2014). Till den fysiska miljön hör också 

kompensatoriska hjälpmedel. Kutscher, Attwood och Wolff (2016) talar om datorer, 

ordbehandlingsprogram, visuellt stöd (bilder), taktilt material (att ta på) samt extra tid till 

genomförande av uppgifter.  

 

2.3.3 Social lärmiljö 

Även den sociala miljön påverkar elevers möjligheter till inkludering och hur inkluderande 

miljön kan antas vara. Beaman, Wheldall och Kemp (2007) påpekar att lärare behöver olika 

tekniker för att skapa ett bra socialt samspel i klassrummet samtidigt som de möter de skiftande 

behov som eleverna har. För en inkluderande social miljö måste eleven få stöd i sitt beteende 

och få emotionella behov tillgodosedda (Beaman, Wheldall, & Kemp, 2007). Inkludering i en 

social miljö handlar inte om att vara på samma plats som alla andra utan att ingå i gemenskapen 

på lika villkor (Jakobsson & Nilsson, 2011). För elever med intellektuell funktionsnedsättning 

kan undervisning i vanlig grundskola förbättra deras sociala umgänge (Williamson, McLeskey, 

Rentz, & Hoppey, 2006). Det är dock oklart om deras placering i vanlig grundskola är positiv 

för deras kunskapsutveckling (Williamson, McLeskey, Rentz, & Hoppey, 2006). Även Carter 

och Hughes (2006) anser att elever med funktionsnedsättning har sociala fördelar av att gå i 

vanlig grundskola, men att fördelarna för deras akademiska utbildning inte är lika självklar. Det 

finns också flera utmaningar i klassrummet för undervisande lärare. Några av dessa är enligt en 

undersökning bland annat att elever talar rakt ut utan att räcka upp handen, inte är 

uppmärksamma eller dagdrömmer under genomgångar och lektioner (Sun & Shek, 2012).  
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2.3.4 Övrig påverkan på elevens lärmiljö 

Det finns även andra faktorer som påverkar elevens lärmiljö. Det kan vara tekniska lösningar 

som elever har eller behöver tillgång till. Resurserna finns ofta att köpa in eller hyra men, som 

Wehmeyer (1999) påpekar, finns ibland inte tid för lärare och elever att sätta sig in i funktionen 

av de tekniska lösningarna. Det kan leda till att de inte utnyttjas på bästa sätt eller i värsta fall 

blir ännu ett hinder i elevens utveckling då de inte underlättar för eleven utan tar tid och är svårt 

att använda på ett effektivt och stödjande vis (Tondeur, De Bruyne, Van Der Driessche, 

McKenney, & Zandvliet, 2015). Vidare skriver Tondeur med flera (2015) att lärare behöver 

stöd av arkitekter när de designar klassrum för elevernas åtkomst till teknisk utrustning. 

Ytterligare en av utmaningarna som påverkar elevens lärmiljö är de övriga yrkesgrupper som 

kommer in och påverkar eller har åsikter om vad som ska ske i undervisningen i klassrummet. 

Det kan vara professioner som psykologer/logopeder/specialpedagoger som på något vis är 

knuta till en elev. Carter och Hughes (2006) visar att det finns åsikter hos specialpedagoger och 

resurspersoner på skolor som anser att det största hindret för elevers möjlighet till inkludering 

i skolan är lärarnas brist på kunskaper om elevens individuella utvecklingsplan samt 

otillräckliga kunskaper om funktionsnedsättningar. Förutom de lagar och förordningar skolan 

har att förhålla sig till finns även ett tryck från samhället. Skolan är en institution där många 

vill vara med och påverka. Moen (2008) reflekterar över att politiker, resurspersonal och 

föräldrar hörs mycket oftare i debatten om skolan än vad lärarna gör. 

 

2.3.5 Elevers välbefinnande 

När elever själva beskriver vad som är viktigt för dem i tidiga skolår, det vill säga vad de 

behöver för att må bra och känna sig inkluderade framträder olika synpunkter. Främst är det 

kamratskap och vikten av att känna tillhörighet till en grupp som eleverna nämner som mest 

betydelsefullt. Några andra viktiga aspekter är exempelvis kreativt tänkande, lek och fysiska 

utmaningar men också tillfällen och ställen för återhämtning och avkoppling (Lundqvist, Allodi 

Westling, & Siljehag, 2018).  

 

2.4 Förekomst av diagnoser 

En diagnos är bara en av många olika aspekter av en individ; det finns många fler sidor att ta 

hänsyn till (Jakobsson & Nilsson, 2011). I dag ställs fler diagnoser än tidigare utan att dessa 

egentligen tros ha ökat i sig. Det beror sannolikt snarare på att föräldrar och vårdpersonal har 

blivit bättre på att upptäcka svårigheter som ibland kan vara förknippade med diagnoser 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). En annan orsak kan vara att föräldrar numera upplever att det är 

lättare att få stöd till sitt barn med svårigheter om det finns en diagnos (Gillberg, 2014). I en 

studie från 2017, gjord av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, kunde de tydligt se 

att diagnostiseringen ökar i Stockholms län: 7,7 procent av barnen hade en ADHD diagnos och 

3,1 procent hade en autismdiagnos. Det visade sig att där fanns en ökning med 75% av 

diagnostiserad autismspektrumtillstånd (AST) mellan åren 2007-2011 (Centrum för 

epidemiologi och samhällsmedicin, 2017). Socialstyrelsen som har tittat över hela landet på 

antalet diagnostiseringar skriver i sin rapport följande: 
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Den årliga andelen pojkar i åldern 10-14 år som vårdats i specialistvården med diagnosen 

Autism i barndomen har ökat från 165 till ca 900 per 100 000 de senaste tio åren (2007-

2017). Bland flickor 10-14 år är ökningen från ca 60 till över 300 per 100 000. I båda fallen 

är det ökningar på över 400 procent. Andelen pojkar i samma åldersgrupp som vårdats med 

diagnosen Aspergers syndrom har gått från ca 120 till ca 450 per 100 000, andelen flickor 

från ca 50 till över 160 per 100 000. Det är ökningar på omkring 250 procent 

(Utredare/statistiksamordnare H.Nordin, personlig kommunikation, 27 november, 2018).  

 

I dessa studier har det noterats att antalet flickor som diagnostiseras ökar, men att det 

förmodligen beror på ett tidigare stort mörkertal bland flickor, de har varit svårare att upptäcka 

(Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2017). Det är fortfarande till störst del pojkar 

som utreds och diagnostiseras. Ökningen av diagnostiserade neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) kan enligt Statens medicinsk-etiska råd (2015) bero på 

diagnosglidning. Det kan också finnas större krav från skolan som efterfrågar fler diagnoser för 

att det i sin tur ska legitimera stödinsatser (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 

2017). 

 

2.5 Medikalisering 

Begreppet medikalisering menar Conrad (1992) är en process där icke medicinska problem blir 

behandlade som medicinska problem i termer av sjukdomar eller störningar. Begreppet är ofta 

omskrivet och också omtvistat och definitionen har inte alltid varit tydlig. Det har även ansetts, 

av flera, att begreppet varit överskattat och haft betydande begränsningar (Conrad, 1992).  

 

2.6 Tidigare forskning – specialpedagogiska perspektiv  

Det förefaller inte som att någon tidigare studie har inriktat sig på rekommendationer från 

medicinska experter till lärare. Vi har därför valt snarlik forskning som även den behandlar 

diagnoser, medicinska experter och skolan, men från ett något skilt perspektiv än i denna studie. 

De är av relevans för studien eftersom de tar upp närliggande aspekter av det område som 

studeras. Odenbring, Johansson och Hunehäll Berndtssons (2017) studie lyfter fram hur skolor 

resonerar gällande diagnosiserade elever med beteendeproblematik. Hur och om skolorna tar 

hänsyn till och diskuterar diagnosen när elever beter sig på ett sätt i skolan som kräver insatser. 

Sansum (2017) ger en inblick i hur medicinska experter utifrån påverkar skolan, vilken vikt 

som läggs vid det som experterna bidrar med till skolan och hur det påverkar hur skolan ser på 

eleven som har träffat dessa experter. Isaksson (2009) fokuserar på skillanden som en diagnos 

kan skapa, mellan hur skolan ser på ”normala” och ”avvikande” elever.  

 

2.6.1 De många sidorna som ses hos ADD 

Odenbring, Johansson och Hunehäll Berndtssons (2017) syfte är att undersöka hur skolans 

tjänstemän talar om diagnoser och vilken tyngd en diagnos kan besitta. De har tre 

frågeställningar som handlar om hur personal i elevhälsan talar om diagnoser, vilken tyngd 

dessa diagnoser har när pedagoger på skolan talar om elevers beteende och hur den diagnostiska 

kulturen förenas med skolkulturen för att hantera elever med uppträdande- eller 
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beteendeproblem. De har valt en kvalitativ forskningsansats och genomfört semistrukturerade 

intervjuer med flera olika aktörer inom skolan och analyserat resultaten genom komparativ 

analys: de jämför de tre skolornas sätt att tala om och se på diagnoser. De kom fram till att det 

är stor skillnad på hur de olika skolorna ser på diagnoser och eleverna som diagnostiseras. På 

en av skolorna lades stor vikt vid om eleven hade en diagnos eller inte samt vilket stöd eleven 

borde få, baserat på vilket diagnos som var satt. Diagnoserna användes också som en förklaring 

till elevens beteende eller uppträdande vilket forskarna beskriver som alltför individfokuserat. 

På andra skolor väljs istället ett relationsperspektiv, där fokus ligger på elevens behov och 

beteende utifrån kontexten och mötet med skolans värld. Diagnosen får ingen tyngd i arbetet 

med eleven utan varje elev bedöms och kartläggs utifrån sin situation och sitt stödbehov. I 

slutargumentationen lyfter Odenbring, Johansson och Hunehäll Berndtsson frågan om 

diagnosernas vara eller icke vara och även om de inte väljer sida i frågan, anser de att skolan 

inte bör utgå från diagnosen utan se till elevens svårigheter i skolans kontext och kartlägga 

eventuella problem utifrån sammanhanget och inte en eventuell diagnos.  

 

2.6.2 Diagnoser, skolan och experter 

Sansum (2017) anger att han, med sin studie, avser fördjupa kunskapen om diagnoser samt 

vilken funktion och påverkan de har på aktörerna i skolan. Han har fyra frågeställningar; (1) 

diagnosens funktion i skolan, (2) vilken syn finns på diagnoser bland experter verksamma i 

skolan, (3) hur anser experterna att utvecklingen för diagnoser och skolan kan se ut och (4) 

anser experterna att diagnostisering av eleverna påverkar hur vi ser på normalitet och avvikelse 

i skolan. Sansum använder kvalitativ forskningsansats, tolkande analysmetod och som 

analysförfarande använder han abduktion där forskaren rör sig mellan empiri och teori. Sansum 

har i sin studie, till viss skillnad från denna studie, fokuserat mer på diagnoser som fenomen 

och på hur experter ser på diagnoser. Sansum menar att diagnoser numer anses som självklara 

i skolans värld och att skolan ofta söker förklaringar ur ett medicinskt perspektiv. Experterna 

kunde också ifrågasätta behovet av diagnoser även om de själva såg dem som en självklar del i 

skolans värld. Han kunde också se att föräldrar blir en del av diagnosers existerande; om ”rätt” 

diagnos presenteras för skolan kan eleven enklare få förmåner. Diagnoser har ofta en hög status 

då det är en medicinsk term och den medicinska professionen anses ha företräde framför den 

pedagogiska. Medikalisering nämner också Sansum som ett problem då medicinska diagnoser 

kan minska ansvaret skolan tar när det avser skolsvårigheter. Samt att en konstaterad medicinsk 

problematik kan friskriva eleven från visst ansvar för sitt beteende. Risken finns att arbetet med 

att finna andra möjliga orsaker till problemen i miljön kring eleven inte genomförs.  

 

2.6.3 Spänningen mellan normalitet och avvikelse   

Isakssons (2009) övergripande syfte är att analysera förhållandet mellan normalitet och 

avvikelse när det kommer till elever i behov av särskilt stöd. Han har fyra frågeställningar; (1) 

hur skolan talar om elever i behov av särskilt stöd i officiella dokument, (2) vilka synsätt som 

kommer till uttryck i åtgärdsprogrammen för dessa elever, (3) hur dessa elever identifieras och 

särskiljs samt (4) hur elever och föräldrar uppfattar de stödinsatser som erbjuds. Den metod 

som Isaksson valt är kvalitativ forskningsansats med intervjuer samt kvalitativ innehållsanalys 

av officiella dokument. Isaksson framställer sitt resultat som att elever i behov av särskilt stöd 

skiljs från de ”normala” och det kan leda till stigmatisering för dessa elever. Han anser vidare 
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att det resultat han ser, gällande normalitet och avvikelse i skolan, även är giltigt i det övriga 

samhället. Isaksson kunde i sin studie se att extra färdighetsträning var den vanligaste 

stödinsatsen. Ofta skedde den enskilt eller i mindre grupp utanför klassrummet. Han kunde 

också se att elever med en medicinsk diagnos blev prioriterade vid stödinsats även då det skrivs 

i skolpolitiska dokument att det ej ska påverka samt att stödåtgärderna ofta gavs utanför 

klassrummet. Isaksson belyser också att skolpersonal visade en stor tilltro till externa 

professioners bedömningar. 

 

2.6 Teoretiskt ramverk - specialpedagogiska perspektiv 

Genom att använda en teoretisk utgångspunkt, ett specialpedagogiskt perspektiv, kan 

företeelser i omvärlden studeras (Ahlberg, 2013). Forskningsfältet inom specialpedagogik är 

komplext och mångsidigt och påverkas av att andra professioner än de pedagogiska också är 

delaktiga när elever bedöms vara i behov av särskilt stöd. När det handlar om elever som 

upplever skolproblem har Ahlberg (2013) identifierat fyra perspektiv som belyser hur man kan 

se konsekvenser av och orsaker till elevers svårigheter. Hon beskriver dem på följande sätt: 

Individperspektiv: I ett individperspektiv handlar det om att problemet är förankrat hos eleven. 

Individen har svårigheter och bär på problemet. Alla förklaringar till eventuella skolproblem 

ligger därför hos individen. En diagnos på eleven kan därmed ses som en förklaring, det är ett 

neurologiskt problem i elevens hjärna. En diagnos från en expert kan ha betydelse för elevens 

egen uppfattning om sig själv och även påverka vilket stöd eleven får tillgång till i skolan. 

Ahlberg anser att individperspektivet är för snävt eftersom skolsituationen och kontexten eleven 

befinner sig i också påverkar elevens svårigheter. Fokus inom individperspektivet är att hitta 

metoder som kan stötta eleven och lära eleven att hantera sina utmaningar.  

Organisations- och systemperspektiv: I det här perspektivet söks svar på skolproblemen hos 

skolans organisation och verksamhet. För att eleverna inte ska få problem i skolan ska 

organisationen omkring eleven anpassas och tillrättaläggas (Ahlberg, 2013). För att förstå hur 

barn lär sig och utvecklas måste fokus ligga på barnet i samspel med miljön (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). Det här perspektivet är även det något ensidigt och problematiskt, att bara se 

på organisationen och undervisningsmetoderna undantar andra perspektiv ur helheten (Ahlberg, 

2013).    

Samhälls- och strukturperspektiv: Ett vidare perspektiv som ser bortom individen och skolan 

är samhällsperspektivet, då söks skolproblemens förklaringar hos strukturer och 

maktförhållanden i samhället. Elevens svårigheter belyses genom olika ideologiska 

ståndpunkter, inkludering, rättvisa samt sociala och kulturella sammanhang (Ahlberg, 2013). 

Specialundervisning och diagnostisering kan ses som segregerande åtgärder vilket påverkar 

elevens möjligheter att delta i skolans verksamhet och senare i samhället på ett jämlikt sätt 

(Ahlberg, 2013). 

Relationellt perspektiv: Det relationella perspektivet ser på skolsvårigheter med fokus på 

interaktion och relationer. De skolproblem som uppstår anses bero på det som sker när eleven 

och den omgivande miljön möts (Ahlberg, 2103). Här inkluderas alla perspektiv, individ, 

organisation, samhälle och relationen mellan dessa olika nivåer (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
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Det är i mötet mellan dessa som problem kan uppstå, och även lösas. Det går inte att bara se 

om en specifik specialpedagogisk insats är effektiv i sig, utan att uppmärksamma i vilken 

kontext den fungerar (Ahlberg, 2013).   

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta småskaliga forskningsarbete är att undersöka exempel på rekommendationer 

som kan ges till lärare, som arbetar i skola, i samband med utredningar av elever, att studera 

hur dessa uttryckts i skrift, samt att undersöka om rekommendationerna är förenliga med 

skolans författningar och förutsättningar/praktiska arbete. Frågeställningarna är följande: 

 

• Vilka rekommendationer ges från medicinska experter till lärare i samband med 

elevutredningar? 

• Hur formuleras dessa skriftliga rekommendationer till skolans personal?  

• Hur kan dessa rekommendationer förstås i förhållande till det dagliga arbetets 

förutsättningar i skolorna och dess författningar?  

 

4 Metod 
Under denna rubrik kommer en presentation av studiens upplägg, tillvägagångssätt, 

genomförande och de etiska perspektiv som tagits hänsyn till presenteras. Metoddelen inleds 

med en beskrivning av den forskningsansats som valts och därefter följer det urval som använts 

i studien. Den datainsamlingsmetod som använts redovisas innan en reflektion av studiens 

genomförande och tillförlitlighet presenteras. Sedan följer även en presentation av studiens 

trovärdighet, de etiska överväganden som studien har tagit hänsyn till samt hur 

arbetsfördelningen har sett ut.  

 

4.1 Forskningsansats 
Det här småskaliga forskningsarbetet har en kvalitativ forskningsansats med kvantitativa inslag. 

En kvalitativ forskningsansats passar när en specifik fråga behöver belysas (Creswell, 2013). 

Metoden är vald för att kunna söka förklaringar och undersöka sådant som ger svar på de 

frågeställningar som presenterats. En kvalitativ forskningsansats passar den här studien då fältet 

som granskas inte lämpar sig för att mäta med kvantitativa metoder (Creswell, 2013). Av det 

skälet valdes den kvalitativa forskningsansatsen med en holistisk syn på insamlade data. Vid 

kvalitativa studier, där personuppgifter behandlas, finns alltid en risk att dessa uppgifter kan 

spridas och en eller flera personer då kan identifieras. För att värna elevernas integritet har stor 

vikt lagts vid avpersonifiering och anonymisering av uppgifterna i studien. Arbetet följer inte 

någon specifik metodansats.  

 

4.2 Urval 
Data har samlats in från två olika kommuner och flera olika grundskolor. Det är ett 

bekvämlighetsurval (Creswell, 2013). Eleverna är 18 till antalet och har olika diagnos, ålder 

och kön och har diagnostiserats av olika experter i Mellansverige. Vi har valt att bara ta del av 
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utredningar som är genomförda av legitimerade logopeder1 eller psykologer2 samt en 

överläkare. Totalt har studien rekommendationer från fem logopeder, 12 psykologer samt 

överläkaren. Antalet rekommendationer för varje enskild elev varierar mycket, från fyra till 34 

stycken rekommendationer.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingsmetoden består av inhämtandet av det blad (i det skriftliga utlåtandet, från den 

medicinska experten), som innehåller rekommendationer som ges till elev och vårdnadshavare 

efter utredning och eventuell diagnostisering av elevens utvecklingsrelaterade tillstånd. Vi vet, 

av erfarenhet, att skolor kan få tillgång till det materialet och oftast finns det, i materialet, 

rekommendationer till skolan gällande anpassningar, undervisning eller skolans miljö. Där 

framgår det vilka anpassningar eller särskilt stöd eleven har behov av för att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser i skolan. För att få tillgång till det materialet 

lämnade vi ett missivbrev (bilaga 1) till rektor på respektive skola att ta ställning till. Rektor 

har sedan vidarebefordrat uppgiften att inhämta tillstånd från vårdnadshavare och utlämnande 

av materialet. I missivbrevet finns en kort del som vänder sig direkt till vårdnadshavaren som 

utsedd person (i detta fall skolsköterska eller skolpsykolog) läste upp för dem för att de skulle 

vara medvetna om vilken del av informationen från utredningen som var intressant för studien 

samt att rekommendationerna var helt avidentifierade när de lämnades ut. Några av 

utredningarna har vi fått tillgång till genom samtal med elev och vårdnadshavare. De har då fått 

muntlig information utöver missivbrevet och sedan gett godkännande till att delta i studien. 

Genom tillgång till experternas rekommendationer kan studien redogöra för och återge de 

faktiska omständigheterna. För att skydda elevernas integritet samlades all data in 

avidentifierat, endast experternas profession, rekommendationer och elevens kön framgick 

därefter.  

 

4.4 Analysens genomförande och studiens tillförlitlighet  
Analysen gick till på följande sätt; när samtliga 18 rekommendationsblad samlats in 

genomlästes dessa vid upprepade tillfällen. Därefter klipptes de olika rekommendationerna isär. 

Totalt sett påträffades då 195 olika rekommendationer. Efter flera genomläsningar av dessa 

kodades och grupperades de upp i totalt 27 undergrupper. Efter noggrann genomläsning och 

genom diskussioner kunde dessa sedan grupperas i totalt sju slutgiltiga huvudgrupper. 

Huvudgrupperna namngavs för att spegla det huvudsakliga temat i innehållet i de 

rekommendationer som ingår i gruppen. De 7 huvudgrupperna redovisas i resultatdelen och de 

27 undergrupperna belyses likaså. Samtliga grupper har vid flertalet tillfällen gåtts igenom igen 

                                                
1 Logopedutbildning är en 4-årig universitetsutbildning. Att utreda, ställa diagnoser och behandla svårigheter med kommunikation, språk, tal 

och röst ingår i en logopeds arbetsuppgifter (Svenska logopedförbundet, 2019, ”Utbildning,” stycke 2) Andra viktiga arbetsområden för 

logopeder är att utforma och träna in varierade kommunikationssätt och hjälpmedel vid behov för de barn och vuxna som behöver  det. De 

informerar på skolor och sjukhus om stödåtgärder för elever och arbetar med förebyggande verksamhet för andra professioner inom flera olika 

typer av verksamheter (Svenska logopedförbundet, 2019, ”Utbildning,” stycke 1). 

 
2 Psykologprogrammet är en 5-årig universitetsutbildning där det utöver utbildningen även krävs en 12 månader lång praktik under handledning 

av en rutinerad psykolog innan man kan ansöka om sin psykologexamen hos Socialstyrelsen (Sveriges psykologförbund, 2018, ”Psykologyrket  

Om att studera till psykolog,” stycke 2). En skolpsykolog ska arbeta utifrån ett preventivt och hälsofrämjande arbetssätt exempelvis inom 

elevhälsan. Skolpsykologen kan i skolan även arbeta med konsultation, rådgivning, utredningar och bedömningar (Sveriges psykologförbund, 

2018, ”Pedagogisk psykologi” stycke 3 ). 
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och reviderats omsorgsfullt för att resultatet ska vara så tillförlitligt som möjligt. Analysen är 

genomförd efter inspiration från Braun och Clarke (2006) och innefattar vissa kvantitativa 

inslag. Med det avses att resultaten innehåller beskrivningar av och om vissa rekommendationer 

är vanligt förekommande eller ej; i de fallen har jämförelsen gjorts mellan de 16 original 

rekommendationsbladen, inte de isärtagna rekommendationerna. Analysen innehåller även 

delar där de två yrkesgrupperna träder fram specifikt – avsikten är inte att jämföra dessa två 

professioner utan bara att visa på att deras rekommendationer haft olika eller samma fokus. I 

analysen används citat från samtliga rekommendationsblad. Efter kodning och bearbetning är 

det inte möjligt att särskilja om eleven som fått rekommendationen har fått diagnos inom ASD, 

intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning eller om diagnos ej har kunnat fastställas då 

det i högsta grad är likartade rekommendationer i samtliga 16 bearbetade fall. 

 

En kvalitativ analys av text ger en möjlighet att studera ett fenomen utifrån data, i det här fallet 

formella handlingar vars innehåll kan ge kunskap till en väldefinierad frågeställning (Fejes & 

Thornberg, 2015). För att resultatet ska ha validitet behöver analysen ske på ett tillförlitligt sätt 

och undersöka det som är relevant för studien. Validiteten blir att det finns ett möjligt värde för 

den pedagogiska praktiken, även om resultatet bara speglar en mindre grupp (Larsson, 2005). 

Analysen sker genom att tillsammans gå igenom, sammanställa och koda data. Dessa grupperas 

och kodas för att se om det finns teman som återkommer. Det handlar om att hitta vad som är 

meningsfullt i de mönster och teman som framkommer (Creswell, 2013). Analysmetoden 

kommer inte att leda till någon generalisering av resultaten som gäller för en större grupp, då 

den kohort som studeras inte kan representera hela populationen (Göransson & Nilholm, 2009). 

Analysen handlar också om att vara öppen för att finna ämnen, mönster eller teman som inte 

räknats med. Det är också av vikt att inte inbjuda till förhastade slutsatser som riskerar att 

drabba oskyldiga (Larsson, 2005). För att skydda individerna i utredningarna blir det 

avkontextualiserade återgivningar av rekommendationerna men samtliga citat som används i 

resultat och diskussion är hämtade från de rekommendationer vi fått tillgång till. Då flera av 

källorna ger en likartad bild med till stor del identiska rekommendationer är de tillräckligt 

vederhäftiga för att beskriva en samstämmighet, vilket är tecken på validitet. 

 

4.5 Trovärdighet 
För att upprätthålla en god trovärdighet i en forskningsstudie behöver arbetet följa de riktlinjer 

som finns för vetenskaplig forskning. Projektet ska, i sin helhet, i dokumentationen och den 

redovisande rapporten, präglas av klarhet, ordning och struktur (Vetenskapsrådet, 2017). 

Innehållet ska vara rättvisande och korrekt. Det är också av stor vikt att vara tydlig, kritisk och 

ärlig om hur man bedömer sina felkällor (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

4.6 Etiska överväganden 
Inför en datainsamling till en studie behöver flera etiska aspekter övervägas. Eftersom det här 

arbetet riktar in sig på personer som bland annat diagnostiserats med utvecklingsrelaterade 

tillstånd finns ytterligare skäl att vara noga med de etiska övervägandena. Göransson och 

Nilholm (2009) nämner att vissa sociala kategoriseringar (exempelvis diagnoser) är något som 

kan upplevas som stigmatiserande. För att inte utsätta någon elev för det har materialet, så långt 
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som möjligt, samlats in via skolsköterska/skolpsykolog helt avidentifierat. Genom det följs då 

även individskyddskravet som innebär att: ”Vi ska utföra kvalitativt god forskning med ett 

viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som deltar i forskningen.” (Vetenskapsrådet, 

2017, s.13). Eftersom det är en småskalig forskningsstudie behövs inte någon etikprövning 

enligt etikprövningslagen men det missivbrev som skickas ut har granskats av en handledare 

som även haft kontakt med MDH:s etiska nämnd i ärendet. Efter avslutat forskningsprojekt 

kommer materialet att arkiveras och förvaras inlåst för fortsatt bevarande (Vetenskapsrådet, 

2017). Det som skrivs fram i studien är en tolkning av de data som samlats in och den kommer 

även att belysa och bemöta argument som talar emot våra slutsatser. Vid användning av 

forskning eller formuleringar från andra författare eller skriftliga källor ska dessa redovisas 

(Vetenskapsrådet, 2017).   

 

4.7 Studiens arbetsfördelning 

Vi har skrivit, läst, analyserat och diskuterat den här studien tillsammans. Det har varit ett 

gemensamt arbete att samla in, kategoriserat och koda materialet och gemensamma beslut om 

huvudteman och underteman. Delar av arbetet har skett på var sitt håll för att sedan gå igenom 

och bearbeta material och text tillsammans. Genom samarbetet är det idag för oss själva 

omöjligt att skilja ut enskilda delar som någon av oss skrivit. Ett gemensamt arbete har lett fram 

till denna slutprodukt.  

 

5 Resultat 
Insamlingen av de rekommendationer som logoped eller skolpsykolog har skrivit resulterade i 

utlåtanden om totalt 18 elever och sammanlagt 195 rekommendationer. Två av dessa är helt 

fristående från övriga, då den enda rekommendationen är att eleven bör placeras i särskola samt 

att eleven tillfälligt inte bör gå i skolan alls (dessa två kommer ej att inkluderas i de redovisade 

resultaten nedan då de inte fått ytterligare rekommendationer som kan kategoriseras eller dra 

slutsatser från). I dokumenten finns rekommendationer under rubriken ”rekommendationer”, 

”förslag till åtgärder” eller ”reflektioner kring undervisningen”. Oavsett vad de medicinska 

experterna valt att kalla avsnittet är innehållet mycket likartat. En snabb överblick ger att de 

mest frekventa rekommendationerna handlar om anpassat material och instruktioner, tillgång 

till teknisk utrustning och en lugn, störningsfri lärmiljö. Rekommendationerna ställer också 

stora krav på skolans organisatoriska undervisningsmiljöer och lärartäthet i form av små 

grupper, lugna miljöer och extra vuxenstöd i klassrum och på raster. Några rekommendationer 

är formulerade så att det är svårt att utläsa om det är specifikt avsett för den kartlagda eleven 

eller om det är något som passar alla elever med till exempel språkstörning eller intellektuell 

funktionsnedsättning. Utöver de rekommendationer som ges finns även korta kommentarer, 

beskrivningar av studietekniker samt allmänna påståenden. Vid dessa påståenden framgår det 

inte om det är något den specifika eleven har nytta av eller om det är ett allmänt påstående 

gällande skolans genomförande och upplägg av undervisning. I följande 7 rubriker redovisas 

samtliga teman och de 27 underteman som har framkommit, en översikt över dessa finns även 

i tabell 1. 
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5.1 Individorienterade rekommendationer  

Det första huvudtemat är individorienterade rekommendationer. Det handlar om individuella 

rekommendationer som på ett eller annat sätt direkt berör eleven: de framträder dock som 

generella och relativt opersonliga i vissa fall. Ett sådant exempel är ”eleven bör ha tillgång till 

egen dator”. Ett annat exempel är rekommendationer som ansågs viktiga för just den eleven; 

när de föreslås kan en tydlig koppling till den aktuella eleven ses. ”Kim (fiktivt namn) behöver 

tydliga instruktioner”. De individorienterade rekommendationerna har flera underteman. Det 

första är (1a) bygga på befintlig kunskap. I rekommendationerna förväntas lärarna bygga vidare 

på och använda elevens starka sidor i undervisningen. Att eleven har lättare att ta in kunskaper 

om de knyts till redan befintlig kunskap betonas i rekommendationerna. Exempel på det är 

”Eleven har betydligt lättare att minnas och lära sig sådant som rör hans intressen eller sådant 

han har egen erfarenhet av. Därför bör undervisningen i möjligaste mån göras konkret, 

erfarenhetsbaserad och kopplas till elevens intressen.” samt ”bygg vidare på elevens 

kunskaper”. Det andra undertemat är (1b) anpassade uppgifter. Eleven bedöms inte kunna 

arbeta lika långa pass med materialet som övriga elever eller ens med samma material som 

övriga elever har. Det är 12 av 16 elever som rekommenderas nivåanpassat material och/eller 

en anpassning av uppgifternas längd och/eller omfång. Det kan vara rekommendationer som; 

”eleven behöver en anpassning av nivå och omfång på uppgifter” En av experterna förslår att 

elevens kunskaper kan mätas ”med praktiska prov eller flervalsfrågor istället för öppna svar”. 

Det tredje undertemat är (1c) tidsaspekten. Det handlar om att eleven påverkas negativt av 

arbetspassens längd och behöver kompenseras för det. Här finns i materialet både elever som 

har behov av mer tid och elever som behöver kortare arbetspass. Vissa elever bedöms vara i 

behov av korta arbetspass och frekventa pauser medan andra bedöms behöva utökad tid till 

uppgifter/prov/avslut. För vissa elever rekommenderas även begräsning av hur lång en 

arbetsuppgift får vara, då eleven inte har möjlighet att själv avgöra tidsåtgången till en uppgift 

”varje uppgift bör därför anpassas så att tidsåtgången motsvarar arbetspassets längd”. Det fjärde 

undertemat är (1d) muntliga redovisningsformer som alternativ till det skriftliga. Att eleven bör 

erbjudas möjligheten att genomföra muntliga prov/redovisningar är en vanligt förekommande 

rekommendation såsom ”erbjud muntliga prov alternativt muntlig komplettering av skriftliga 

förhör” och ”vid skriftliga prov bör eleven erbjudas längre skrivtid, muntlig redovisning samt 

att få frågorna upplästa”. Kommentarer om att eleven inte bör bedömas efter sin förmåga att 

skriva utan efter sina kunskaper lyfts in i sammanhanget i samband med rekommendationer om 

muntliga redovisningar. Det femte undertemat är (1e) individuella instruktioner. Samtliga 16 

elever rekommenderas individualiserade instruktioner som bör vara “tydliga”, “fåordiga” 

och/eller “upprepade”. Det sjätte undertemat är (1f) språklig träning (individnivå). Från 

samtliga logopedutredningar har eleverna fått rekommendationer om språklig träning så som 

“massiv språkträning” eller ”samtala om och lek med språket”. Det sjunde undertemat är (1g) 

empati och förståelse för elevens svårigheter. Lärare uppmuntras i rekommendationerna att visa 

förståelse, ge uppmuntran och betonar vikten av att eleven får känna att han/hon kan och lyckas, 

till exempel “ge eleven uppmuntran” och “det viktigaste av allt är att eleven får förståelse och 

respekt för sina svårigheter”. Dessa förekommer ofta ihop med undertemat anpassade 

arbetspass och uppgifter (1b) och dessa sammanfattas då i en enda mening ”Viktigt att eleven 

får uppgifter på rätt nivå som hon kan lyckas med.” eller ”Uppmuntran och uppgifter som han 

kan lyckas med.”. En av de individuella rekommendationerna sticker ut något från mängden då 
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psykologen rekommenderar att eleven får “hjälpa till med praktiska sysslor som han tycker 

om”.  

 

5.2 Skolans hela värld 

Det andra huvudtemat är Skolans hela värld och det handlar om hur skolan bör lägga upp sin 

undervisning, gruppera elever och tillhandahålla lösningar i och utanför klassrummet. Dessa 

syftar till att kompensera för elevens/ers svårigheter. Ett sådant exempel är ”tillgång till konkret 

och visuellt material”. Det första undertemat är (2a) undervisningens upplägg. Fokus ligger på 

vad som bör ske på lektionerna och hur undervisande lärare bör tänka och lägga upp 

undervisningen. Experterna ger förslag som ”varierande arbetssätt”, ”stimulerande och kreativ 

pedagogik” och ”konkret, erfarenhetsbaserad undervisning kopplad till hans specialintresse”. 

Det andra undertemat är (2b) informationsdelning. Att de rekommendationer eleven fått bör 

vara känt av alla pedagoger som möter eleven i och utanför undervisningen. Experterna 

formulerar att ”alla lärare bör känna till elevens svårigheter och hur de kan kompensera för 

dessa i sin undervisning” eller ”alla som undervisar eleven bör känna till vad svårigheterna 

innebär”. Det tredje undertemat är (2c) kompensatoriska hjälpmedel. Det handlar om sådant 

som eleven kan behöva tillgång till under lektionstid för att kompensera specifika svårigheter 

och är ofta av teknisk karaktär. Ungefär hälften av eleverna bedöms vara i behov av tillgång till 

tekniska löningar som dator, talsyntes, inläst material eller miniräknare. En egen dator (eller 

liknande) med talsyntes (ibland namngivna program), stavningsstöd och inläst material är det 

mest frekventa hjälpmedlet som listas. ”Digitala hjälpmedel gör att eleven självständigt kan 

arbeta på samma villkor som elever utan läs- och skrivsvårigheter”. Utöver klart tekniska 

hjälpmedel finns även ”visuellt arbetsminnesstöd”, ”visuellt arbetsmaterial” eller ” bildstöd”. 

Om det är ett stöd som ska ske med hjälp av en dator eller om det är ett komplement som bör 

finnas utöver dator framgår inte. Det fjärde undertemat är (2d) lektionsstruktur i klassrummet. 

Det vill säga hur läraren ska lägga upp strukturen på lektionerna och hur situationen i 

klassrummet bör vara. Flera experter uttalar sig om lektionsstrukturen och det inkluderar bland 

annat “tydliga ramar och rutiner”, “checklistor”, “tillgång till visuellt och konkret material” 

samt ”frekventa pauser där möjligheter ges att röra på sig”. Det femte undertemat är (2e) 

repetition och instruktioner i grupp. Eleven bedöms ofta ha svårt att tillgodogöra sig allmänna 

instruktioner i ett klassrum eller ha svårt med minneskapaciteten. För att avhjälpa det beskriver 

experterna ett behov av repetition; “konstanta upprepningar” och “frekventa 

sammanfattningar”. Det ska noteras att några av dessa rekommendationer träder fram som en 

upprepning av sådant som relaterats till individuella instruktioner (1e): De formuleras likartat 

men utan det individfokus som framkommer i det undertemat. När det handlar om instruktioner 

i grupp är det en samstämmig bild som framkommer från logopeder och psykologer, ”korta”, 

”enkla” eller, liksom i (1e), ”fåordiga” instruktioner. De trycker även på att lärare bör ge ”en 

instruktion i taget” och ”uppdelade instruktioner och moment”. Det sjätte undertemat är (2f) 

utökat lektionsstöd. Här ligger fokus på att eleven behöver extra arbetsminnesstöd för att kunna 

tillgodogöra sig lektionsinnehållet. Experterna ger förslag om att eleven kan ”fota av tavlan 

efter genomgång”, ”spela in genomgången för att lyssna igen senare”, ”få åhörarkopior att 

anteckna på” eller ”färdigskrivna anteckningar eller personligt anteckningsstöd i klassrummet”. 

Det sjunde undertemat är (2g) utökat vuxenstöd. En bedömning görs att eleven har behov av 
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ett utökat stöd av vuxna, i och/eller utanför klassrummet, som inte kan tillhandahållas av den 

undervisande läraren. Experterna rekommenderar 10 av de 16 eleverna utökat vuxenstöd i 

och/eller utanför klassrummet. Det är utlåtanden som “vuxenstöd för att fungera i sociala 

situationer”, “vuxennärvaro även på raster för att förhindra trakasserier”, ”ge vuxenstöd i att 

utveckla en god studieteknik” samt ”stöd och vägledning i det sociala samspelet, speciellt på 

rasterna”. Det åttonde undertemat är (2h) mindre sammanhang. För eleven görs då en 

bedömning att ett sammanhang i helklass inte är att föredra för elevens inlärningssituation. 

Både psykologer och logopeder rekommenderar ibland att elever placeras i mindre grupp; 

“anpassa gruppstorleken om möjligt”, “gärna arbeta i mindre grupp” samt ”fungerar bäst ihop 

med 1-2 stabila barn”.   

 

5.3 Miljö 

Det tredje huvudtemat är miljö. Det temat inkluderar den fysiska och psykiska arbetsmiljön som 

eleverna möter i skolan. Det handlar om ljus, ljud och den psykiska miljön; exempelvis ”lugn 

och störningsfri studiemiljö”. Det första undertemat är (3a) ljus. I den kategorin handlar det om 

den ljussättning som finns i klassrummet och vid elevens arbetsplats. Det är inte många 

rekommendationer som rör ljussättningen. En av experterna förtydligar att ”eleven behöver en 

väl ljussatt arbetsplats”. Det andra undertemat är (3b) ljud och intryck. I den kategorin finns 

kommentarer om ljud från andra elever i klassrummet och ljud som kommer utifrån. Det finns 

också uttryck som handlar om att elevens miljö behöver begränsas när det kommer till intryck 

som eleven utsätts för. Exempel på det är “begränsa bakgrundsljud”, “lugn och avskalad miljö”, 

“eleven bör avskärmas från ljud och intryck” och ”skydda från distraktion”. Det tredje 

undertemat är (3c) trygghet. Det finns inga specificeringar om vad uttrycket står för men 

yttrycket är en frekvent återkommande rekommendation, ”eleven behöver en trygg skolmiljö”.  

 

5.4 Språket 

Det fjärde huvudtemat är språket. Det handlar om hur skolan behöver arbeta med det språk som 

omger eleven i skolan och i undervisningen. Det är språkrekommendationer som inte handlar 

om muntliga prov eller instruktioner utan om hur språket, som eleven möter i sin dagliga 

verksamhet, ska användas. Det finns över 30 separata rekommendationer som rör språkbruk 

och språkförståelse. Den första underkategorin är (4a) verbalt språk. Här ligger fokus på det 

verbala samspelet i klassrummet och vad läraren behöver tänka på när kommunikationen med 

eleven är verbal. Rekommendationerna handlar om att ”anpassa den språkliga nivån i 

klassrummet”, samt ”lek med språket” eller ”berätta spännande historier”. Den andra 

underkategorin är (4b) skriftligt språk. Det inbegriper vilket stöd eleven behöver för att kunna 

tillgodogöra sig det skriftliga språk som presenteras i en undervisningssituation. Det finns 

rekommendationer att eleven behöver ”utökat stöd för eleven att kunna läsa mellan raderna”, 

”förklara ord och begrepp för att öka kunskapsinhämtningen”, ”hjälp att förstå och dra 

slutsatser” eller ”stöd i att finna och ta ut relevant information ur en text”.  

 

5.5 Skolan och hemmet 

Det femte huvudtemat är skolan och hemmet. Här handlar det om att skolan och hemmet 

behöver samarbeta mer eller på ett annat sätt än tidigare. Den första underkategorin är (5a) 
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samarbete. Här betonas att skolan ska samarbeta med hemmet för elevens eller familjens bästa. 

Några av rekommendationerna handlar om denna samverkan mellan skola och hem, det kan 

vara ”läxhjälp för att avlasta familjens situation i hemmet” eller att ”kontakten mellan skola 

och hem behöver intensifieras”. Den andra underkategorin är (5b) utökat skolansvar. I den här 

kategorin finns rekommendationer där skolan förväntas ta en roll som i vanliga fall ligger mer 

på vårdnadshavarna. Dessa rekommendationer blir ofta väldigt personliga och kan handla om 

att eleven behöver ”stöd från skolan att ta hand om sin egen hygien” eller att ”skolan behöver 

lära eleven att hudproblem inte är något farligt som man stannar hemma från skolan för”. 

 

5.6 Åtgärder utanför skolan 

Det sjätte huvudtemat är åtgärder utanför skolan. Det handlar om att eleven rekommenderas 

fortsatt kartläggning, utredning eller utökat stöd från samhället. Den första underkategorin är 

(6a) remiss. När eleven har kartlagts anser den expert som genomfört utredningen att någon 

mer behöver se eleven för ytterligare utredning. Flera av rekommendationerna innehåller remiss 

eller förslag till fortsatt utredning av eleven. Det kan vara genom att remittera eleven vidare till 

habiliteringen eller till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Den andra underkategorin är (6b) 

sociala myndigheter. Skolan har ett uppdrag som inte täcker in hela elevens värld och ibland 

behöver sociala myndigheter kopplas in i elevens situation. Två experter anser att familjen (elev 

eller vårdnadshavare) behöver erbjudas stöd från sociala myndigheter.  

 

5.7 Integrerade påståenden och/eller beskrivningar 

Det sjunde huvudtemat är integrerade påståenden och/eller beskrivningar. Det är inte 

rekommendationer men sådant som träder fram i analyser av data. Det är påståenden om elever 

i allmänhet, om någon speciell studieteknik eller beskrivningar av elevens personliga karaktär. 

Det första undertemat är (7a) motsägelsefulla påståenden. Ett par experter ger motsägelsefulla 

uttalanden, rekommendationer som antingen går emot ett eget tidigare uttalande eller en 

insats/åtgärd som på något vis krockar med en annan insats/åtgärd. Bland dessa är 

rekommendationen ”Elever som går på högstadiet och uppåt har måttlig nytta av 

färdighetsträning (lästräning)” som direkt följs av rekommendationen ”Eleven behöver få ökat 

läsflyt. Välj spännande böcker för lästräning och uppmuntra mycket läsning.” En annan expert 

skriver att; ”Eleven behöver både massiv språkträning och tillgång till kompenserande tekniker 

på lektionerna, samtidigt som han behöver få vara en vanlig elev som inte utmärker sig bland 

klasskamraterna”. Det andra undertemat är (7b) förslag. Det finns bland rekommendationerna 

olika förslag, ofta riktade till pedagoger eller vårdnadshavare och kan innefatta litteratur, 

namngivna program/appar eller olika pedagogiska metoder att beakta eller prova. Det 

formuleras likt ”böcker att läsa för den som är intresserad”, ett ”förslag på en bra 

instuderingsmetod”, och flera påståenden liknande ”vid bedömning av skriftliga uppgifter bör 

man bortse från fel som kan bero på en elevs språksvårigheter”. Det tredje undertemat är (7c) 

kommentarer av personlig karaktär. De är inte rekommendationer eller stöd, det handlar om en 

uppmaning att se eleven och speglar att personen som mött eleven i utredningssituationen har 

en omsorg om eleven utöver den strikt professionella. De rekommendationerna formuleras likt 

följande: ”det finns en risk att man glömmer bort eleven då hon inte är en elev som tar för sig”, 
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”eleven behöver vara i skolan” samt ”eleven kommer att behöva väldigt mycket stöd i skolan 

framöver”.  

 

Tabell 1: Översikt över teman och underteman  

 

Tema  Undertema  

1 Individorienterade rekommendationer 1a – bygga på befintlig kunskap 

1b – anpassade uppgifter 

1c – tidsaspekten 

1d – muntliga redovisningsformer  

1e – individuella instruktioner 

1f – språklig träning (individnivå) 

1g – empati och förståelse   

 

2 Skolans hela värld 2a – undervisningens upplägg 

2b – informationsdelning 

2c – kompensatoriska hjälpmedel  

2d – lektionsstruktur i klassrummet 

2e – repetition och gruppinstruktioner  

2f – utökat lektionsstöd 

2g – utökat vuxenstöd 

2h – mindre sammanhang 

 

3 Miljö  3a – ljus  

3b – ljud och intryck 

3c – trygghet 

 

4 Språket 4a – verbalt språk 

4b – skriftligt språk 

 

5 Skolan och hemmet 5a – samarbete 

5b – utökat skolansvar 

 

6 Åtgärder utanför skolan 6a – remiss 

6b – sociala myndigheter 

 

7 Integrerade påståenden och/eller 

beskrivningar 

7a – motsägelsefulla påståenden 

7b – förslag 

7c – kommentarer av personlig karaktär 
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6 Diskussion 
I diskussionen kommer studiens syfte, metod och forskningsansats att diskuteras liksom urval 

och deltagare samt hur trovärdig studien kan förmodas vara. I resultatdiskussionen presenteras 

och diskuteras de resultat som studien gett samt relationen till det teoretiska ramverket. 

Diskussionen kommer att belysa hur resultatet ställer sig till den tidigare forskning som finns 

och hur förenligt det är i förhållande till de författningar och utbildningssystem som skolan 

påverkas av. Det kommer även att föras en diskussion om vilket kunskapstillskott som studien 

gett.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna småskaliga studie var att undersöka exempel på rekommendationer som ges 

till skolan från de medicinska experter som genomför utredningar av elever, studera hur dessa 

uttrycks i skrift samt hur de kan förstås i förhållande till de författningar och förutsättningar 

som finns i skolan. Att välja en kvalitativ studie visade sig, som vi ser det, vara ett bra val. Med 

en kvalitativ ansats och analys kunde vi skapa mening ur stora mängder data och skilja ut det 

betydelsefulla. Frågeställningarna passade väl till en kvalitativ forskningsansats. En kvantitativ 

metod hade passat mindre väl när fokus ligger på ett specialpedagogiskt forskningsområde. 

Valet av kvalitativ forskningsansats gjorde även det möjligt att komma nära respondenterna, 

utan att utsätta den specifika individen för exponering. Det var viktigt för oss att få tillgång till 

data utan att den enskilda eleven skulle framträda i materialet. En kvalitativ analys av texten 

skapade mening ur den insamlade data och en tolkning av vilken betydelse texten har i ett 

sammanhang utanför texten. Det var ett genomtänkt val av metod och forskningsansats, men 

det finns svagheter. Att inte kunna följa upp med eleven, medicinska experten eller skolan som 

mottar rekommendationerna är en svaghet. Det resultat som läggs fram i ett forskningsprojekt 

är alltid en tolkning utifrån den data som finns och möjligheten att tala med och ställa frågor 

till den som lämnat uppgiften eller de som berörs av dem hade kunnat påverka tolkningen. Vi 

har i denna studie inte kontaktat någon av de medicinska experter som skrivit 

rekommendationerna som vi avhandlar – vi vet inte vilka de är. De har således inte haft 

möjlighet att förklara, utveckla eller resonera kring sina rekommendationer.  

 

Ett bekvämlighetsurval användes då tiden och möjligheten till ett bredare urval var begränsad i 

en småskalig forskningsstudie. Till studien fick vi möjlighet att ta del av utredningsmaterial 

som visade sig vara mer geografiskt spridda än vad vi antagit, då vissa utredningar genomförts 

i andra kommuner. Ett bekvämlighetsurval tillät större möjlighet att enkelt följa upp de som fått 

missivbrevet, hämta data samt i vissa fall samtala direkt med de som önskade delta med data 

till studien. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att det inte kan täcka in hela landet. 

Fördelen med datainsamlingsmetoden är att den är avidentifierad, att det inte finns några 

personliga åsikter eller risk för manipulation av data. Nackdelarna är att det inte framgår hur 

experterna har tänkt sig att rekommendationerna ska förstås och tolkas.   

 

Genomgående i denna studie har det förts diskussioner och reflekterats över personliga 

uppfattningar, tillvägagångssätt samt eventuell påverkan av tidigare erfarenheter för att minska 

risken att influeras av det. Som Fejes och Thornberg (2015) rekommenderar har vi under 
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studien intagit ett både kritiskt och kreativt förhållningssätt. Eftersom vi var två personer som 

utförde denna studie samlade vi in, sammanställde och diskuterade alla våra resultat 

tillsammans. Vi samtalade kring våra tidigare olika erfarenheter i ämnet samt använde oss av 

olika teoretiska riktlinjer som hjälp för att tolka och förstå dessa utredningar. Det anser vi gör 

att studien ökar i trovärdighet. Tillförlitligheten minskar något då studien är liten, totalt 18 

utredningar. Det innebär också att studiens resultat ej går att generalisera eller dra några 

långtgående slutsatser av (Fejes och Thornberg, 2015). För att få en större tillförlitlighet i 

studien skulle antalet rekommendationer som undersökts behöva öka i antal samt ha ett bredare 

urval, exempelvis fler län, tätort-landsbygd, stora och små städer etcetera, för att se om det finns 

några olikheter eller likheter mellan de olika urvalskriterierna.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet pekar på att rekommendationer inte alltid är tillräckligt tydligt formulerade vilket 

kan göra den som läser dem säker på vad experten menar. Att eleven behöver en ”trygg 

skolmiljö” eller ”individuella instruktioner” är exempel på viktiga rekommendationer, men det 

finns inget konkret som stödjer läraren när insatser ska planeras och genomföras. Betyder en 

individuell instruktion samma sak för alla elever, eller menar den som har skrivit 

rekommendationen någon speciell typ av instruktion; det framgår inte. Det kan vara så att 

läraren tolkar det som en uppmaning att upprepa instruktionen för eleven, medan den 

medicinska experten har tänkt att eleven behöver en helt individuellt formulerad och mycket 

kortfattad instruktion i korta delmoment som har ett skriftligt stöd eller bildstöd ihop med det 

verbala i instruktionen.  

 

6.2.1 Relation till teoretiskt ramverk  

I Isakssons (2009) studie visades att färdighetsträning är en vanlig stödinsats till elever. Det har 

inte varit framträdande i vårt material, även om några få elever rekommenderats till exempel 

”massiv språkträning”, så var fokus oftare på kompensatoriska stödinsatser.   

 

Ahlberg (2013) anser att det individperspektiv som förankrar problemet hos eleven är för snävt 

och det är därför positivt att det i de studerade rekommendationerna syns ett fokus på att eleven 

ska kompenseras för sina svårigheter och visas respekt och förståelse. De speglade inte ett fokus 

på att söka problem hos eleven. Rekommendationer som att eleven behöver material på ”rätt 

nivå” samt ”tydliga instruktioner” ger en känsla av att experterna, liksom flera av deltagarna i 

Carter och Hughes (2006) studie anser att kunskaperna och förmågorna hos undervisande lärare 

om elever med funktionsnedsättningar är otillräckliga.  

 

När det kommer till de pedagogiska rekommendationerna handlar de ofta om hur 

undervisningen bör läggas upp i klassrummet för att eleven ska utvecklas på bästa sätt. Det 

handlar om hur läraren bör använda språket och hur lektionerna bör utformas med fokus på 

både struktur och pedagogik. Det ser vi att även Haug (2014) fokuserar på när han anser att en 

bristande pedagogisk miljö orsakar inlärningssvårigheter. Att struktur och konsevent beteende 

från läraren är viktigt är både Kutscher, Attwood och Wolff (2016) och Gal, Schreur och Engel-

Yeger (2010) överens om. Enligt Ahlberg (2013) måste organisationen anpassas och 
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tillrättaläggas så att den passar eleven. I rekommendationerna uttrycker studiens medicinska 

experter till exempel att läraren behöver bedriva en “stimulerande och kreativ pedagogik”. I de 

rekommendationer som ges gällande den fysiska miljön är de medicinska experterna mycket 

samstämmiga med den övriga forskningen. Experterna lägger fokus på ljus, ljud, intryck och 

en känsla av trygghet. Experterna har samma fokus på korrekt ljussättning som Jakobsson och 

Nilsson (2011). De har samma åsikt gällande att visuella eller auditiva stimuli kan försvåra 

inlärningen som Fisher, Godwin och Seltman (2014) och delar även Manlove, Frank, och 

Vernon-Feagans (2001) åsikter om att bakgrundsljud kan störa elevens språkutveckling. Att 

den sociala miljön också är viktig för elevens utveckling framgår klart i rekommendationerna. 

De medecinska experterna anser likt Beaman, Wheldall och Kemp (2007) att eleverna behöver 

stöd för att utveckla sitt sociala beteende, vissa mer än andra. Vuxennärvaro och vuxenstöd är 

frekvent förekommande i rekommendationerna för att eleven ska utveckla sin sociala 

kompetens eller status. Eleven bedöms vara i behov av vuxenstöd i en omfattning som inte 

motsvarar den som skolan vanligen tillhandahåller. Förutom en av eleverna, där experten klart 

anser att en placering på särskola är att rekommendera, så ges rekommendationerna för att 

eleven ska kunna utvecklas ihop med andra utan funktionsnedsättning i ett socialt sammanhang; 

det anser även Williamson, McLeskey, Rentz och Hoppey (2006) kunna vara en korrekt 

placering.  

 

6.2.2 Jämförelser med närliggande tidigare studier  

Denna studie fokuserade på ett outforskat område. De studier som var närbesläktade fokuserar 

på delar som ingår i den här studien. I den forskning som Odenbring, Johansson och Hunehäll 

Berndtsson (2017) genomförde lyftes frågan om diagnosens vara eller inte vara. Det vi ser i 

våra rekommendationer är att även om eleven inte fått en diagnos (oavsett anledning) så följer 

ändå rekommendationer med i det skriftliga utlåtandet. Det kan betyda att experterna precis 

som Odenbring, Johansson och Hunehäll Berndtsson (2017) anser att diagnosen i sig inte bör 

vara en utgångspunkt för elevens tillgång till stöd i skolan. Istället bör fokus ligga på elevens 

svårigheter i skolans kontext och hur stöd kan läggas upp för att kompensera för elevens 

svårigheter – oberoende av om eleven fått en diagnos eller inte.  

 

Det framgår i både Sansums (2017) och Isakssons (2009) studie att experterna har ett stort 

inflytande i skolan idag, att diagnoser har tagit en naturlig plats i vår skola och att ”rätt” diagnos 

kan föra med sig mer stöd i skolan. Sansum (2017) menar att det är tydligt att ett expertutlåtande 

med medicinsk tyngd bakom framstår som viktigare än den pedagigiska professionens 

kunskaper. Samma åsikt har även Isaksson (2009) som i sin studie fann att de med en medicinsk 

diagnos prioriterades vi planering och genomförande av stöd. Vår studie har inte fokuserat på 

det, men att det är vanligt med utredningar av elever visar den statistik vi funnit och presenterat 

i inledningen. Vår studie påträffade inte många insatser där stöd utanför klassrummet och i 

segregerande miljöer rekommenderas. Det känns positivt och i linje med skollagen.  

 

I Isakssons (2009) studie framgår att skolpersonal hyser en stor tilltro till externa professioners 

bedömningar av eleverna och rekommendationer. Självklart skrivs inga rekommendationer för 

att någon elev ska premieras över någon annan, men om skolpersonal har en känsla av att 

experterna har mer ”tyngd” bakom sina rekommendationer är det en risk att så sker. I de tre 
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tidigare forskningsstudierna av Odenbring, Johansson och Hunehäll Berndtsson (2017), 

Sansum (2017) och Isaksson (2009) framgår en bild av ett individfokus och att mycket av 

ansvaret för problemen läggs på den enskilda eleven. I de rekommendationer vår studie har fått 

tillgång till ligger fokuset mycket mer på den lärmiljö som eleven vistas i och hur undervisning 

och miljö ska anpassas till elevens behov för att kompensera för funktionsnedsättningen 

konsekvenser. I Sansums (2017) studie diskuteras även medikalisering av elever, att antalet 

diagnoser ökat med varje ny upplaga av diagnosmaterialet samt att det klassificerar elever efter 

deras diagnoser. Sansum (2017) anser, liksom Conrad (1992), att detta kan leda till att icke 

medicinska problem blir behandlade som medicinska problem i termer av sjukdomar eller 

störningar.  

 

6.2.3 Författningar och utbildningssystem 

De rekommendationer som utredningarna ger stämmer väl överens med de mål som FN 

utarbetat som säger att eleverna ska ha tillgång till en lärandemiljö som är trygg, inkluderande 

och ändamålsenlig (UN, 2015). Även det fokus som rekommendationerna lägger på att eleven 

ska få den ledning och stimulans som just är anpassad till deras personliga utveckling stämmer 

med skollagens formulering och fokuserar på rätten till stöd som motverkar 

funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS, 2010:800). Rekommendationerna lyfter extra 

anpassningar och särskilt stöd som till viss del kan ges eleven inom den ordinarie 

undervisningen. Det finns rekommendationer om liten grupp och enskild undervisning men de 

är inte så framträdande och experterna förefaller formulera sig med försiktighet. 

 

6.2.4 Studiens centrala resultat 

Det som framkommer i resultatet är att det finns flera olika perspektiv i de rekommendationer 

som ges till skolan. Det finns ett tydligt individperspektiv: eleven har en svårighet som behöver 

kompenseras, men att eleven inte kan vara ensamt ansvarig för detta. Eleven behöver 

individuellt stöd och anpassningar som ska underlätta för elevens utveckling och 

kunskapsinhämtning. Det finns också ett organisationsperspektiv där elevens svårigheter ses 

som ett problem som finns på grund av hur organisationen och verksamheten är uppbyggd. 

Därför lyfts i rekommendationerna behovet av fler vuxna runt eleven, mer uppstyrda och 

anpassade undervisningssituationer och en medvetenhet om vilka stödbehov som eleven har. 

Det som också ingår i ett organisationsperspektiv är skolans uppbyggnad med ljussättning, 

ljudmiljö och lokaler. Här ingår även gruppstorlekar och tillgång till kompensatoriskt material 

i undervisningen. Till skillnad från många andra länder, har Sverige god tillgång till tekniska 

hjälpmedel till exempel talsyntes och dator. Ur ett samhällsperspektiv handlar det om att eleven 

ska ha tillgång till samma undervisning som andra elever, ha samma rättigheter till skolans 

utbildning och att inkluderingen av eleverna ska vara för allas bästa. Det relationella 

perspektivet framkommer tydligt i hur elevens miljö beskrivs i utredningarna. Eleverna behöver 

tillgång till en miljö som begränsar störningsmoment och är distraktionssanerad. Eleven ska 

kunna fokusera på sitt arbete i en trygg grupp där det råder en lugn studiemiljö. Flera av 

rekommendationerna innefattar även elevens sociala situation på raster där experterna anser att 

eleven behöver stöd för att fungera i relationer och utveckla sitt beteende ihop med andra. 

Formuleringarna i rekommendationerna är ofta väldigt många och de är ibland detaljerat 

beskrivna medan andra är endast kortfattat formulerade. Det lämnar utrymme för läraren att 
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göra egna tolkningar och det finns ingen möjlighet att ställa klargörande frågor. Den mest 

frekventa rekommendationen, som vi kunde hitta i 12 av de 16 rekommendationerna, handlade 

om nivåanpassat material samt anpassning av uppgifternas längd eller omfång. Vissa av 

rekommendationerna som ges ingår redan i en undervisande lärares uppdrag om ledning och 

stimulans som ska främja alla elevers trivsel och lärande.  

 

6.2.5 Särskilt intressanta resultat  

I flera av rekommendationerna förekommer ordval som dels är mycket starka och som även 

lämnar mycket rum för tolkning. Ett av dessa uttryck är ”eleven behöver massiv språkträning”. 

Ordet massiv kan betyda tät/kraftfull/omfattande. Det är en stor tillgång för en lärare att få veta 

att eleven behöver språkträning, men hur ska uttrycket tolkas. Är det ett arbete som kan 

genomföras i klassrummet tillsammans med resten av klassen, behövs det extra anpassningar 

och anpassat material, behövs stöd från utomstående logoped eller faller det inom en lärares 

pedagogiska uppdrag? Ytterligare ett uttryck med vid tolkning är ”konstanta upprepningar av 

instruktioner”. Ordet konstant kan tolkas som alltid likadan, oföränderlig eller oavbruten. 

Innebär det att eleven behöver exakt samma instruktion varje gång eller betyder det att eleven 

behöver instruktionen upprepad otaliga gånger eller innebär det att eleven behöver exakt samma 

instruktion vid multipla tillfällen? Nästan lika svårtolkat är uttrycket ”frekventa” som har 

betydelsen täta/upprepade, hur ofta, hur tätt och hur länge? Uttrycket fåordiga dyker också upp 

i några av rekommendationerna. Fåordiga har synonymer som kortfattiga och ordkarga. Hur 

ska skolan resonera kring den rekommendationen utifrån ett grupperspektiv? Ska samtliga 

elever mötas av ett fåordigt (torftigt) språk eller tänker de sig att det i ett senare skede ska ges 

enskilda fåordiga instruktioner till just den eleven? Är det bra för någon elev att mötas av ett 

fåordigt språk i någon situation? Det är inte tydligt uttalat i rekommendationen men måste 

explicit klargöras vilket som menas. Är det möjligt att bedriva språkutvecklande undervisning 

och samtidigt använda fåordiga instruktioner? Dessa rekommendationer väcker fler frågor än 

de besvarar. Det kan, som vi ser det, finnas både för- och nackdelar med dessa kraftfulla ord 

och uttryck. De hjälper lärare att exempelvis se behov, men skulle också kunna medföra att 

annat viktigt prioriteras bort, till fördel för, exempelvis, massiv träning. 

 

Eftersom alla utredningar som görs är personliga och fokuserar på den individ som utredningen 

är utförd på borde det vara tydligt att de rekommendationer som ges är personliga och 

upprättade för att passa den elev som utredningen handlar om. Det visade sig dock i materialet 

att så inte var fallet utan att flera av rekommendationerna är både allmänna och övergripande. 

Flera av rekommendationerna skulle, som vi ser det, behöva mer förtydligande, till exempel 

när experten skriver att eleven ”behöver visuellt stöd”. Det framgår inte om det är ett behov 

eleven har ibland eller hela tiden, om det är något som behöver vara en del av elevens hela 

skoldag eller bara på vissa lektioner eller i vissa inlärningsmoment. Inte heller framgår det hur 

det visuella stödet bör utformas eller implementeras eller i vilka situationer det är ett stöd för 

eleven med bilder.  

 

6.2.6 Kunskapstillskott och implikationer till skolan  

Kunskapstillskottet från den här studien blev, för oss, framförallt kunskaper om hur 

rekommendationer från experter till skolan ser ut och formuleras samt att det, beroende på hur 
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de är formulerade eller vilka uttryck som användas, lämnas ett stort utrymme för tolkning av 

rekommendationerna. Den här studien har fokuserat på ett outforskat område och kan därför 

vara av relevans för och ge kunskapstillskott till de professioner som berörs av 

rekommendationerna och som redan idag samarbetar omkring elever som genomgår 

utredningar av medicinska experter.  

 

Implikationerna till skolan som studien har hittat är flera, vi har valt att lyfta fram tre av dessa 

lite extra. Den första implikationen handlar om antalet rekommendationer och hur det påverkar 

lärares uppdrag. Med tanke på att de flesta elever har fått många rekommendationer (16 elever 

och 195 rekommendationer) blir lärares uppgift komplex; och till det ska läggas att de behöver 

tolkas. De behöver bland annat ta ställning till om alla rekommendationer ska sättas in 

samtidigt. Rekommendationerna förefaller tillsammans bli ett pedagogiskt upplägg. Det kan 

skapa en situation där vissa elever behöver så mycket av lärarens tid och uppmärksamhet att 

elever utan diagnos och personliga anpassningar för stå tillbaka och gå miste om värdefull 

undervisningstid. Noterbart är även att flera av de rekommendationer som ges är sådant som 

ingår i en legitimerad lärares uppdrag i det dagliga arbetet i ett klassrum och på så vis redan 

borde vara implementerat i den undervisning eleven deltar i. Den andra implikationen ligger 

nära det som i pedagogisk verksamhet kallas extra anpassningar eller särskilt stöd. Många av 

de rekommendationer som ges faller inom ramen för extra anpassningar och borde då också 

rimligen falla inom ramen för den ordinarie undervisningen i skolan. Några exempel på det kan 

exempelvis vara ”ett särskilt schema över skoldagen”, ”extra tydliga instruktioner” och ”digital 

teknik med anpassade programvaror”, dessa tre förekom frekvent i olika versioner i de 

rekommendationer vi tittade på. Dessa extra anpassningar arbetar lärare med varje dag i 

klassrummet. Även om intentionen idag är att rekommendationerna ska vara till hjälp för eleven 

tror vi att dessa skulle kunna utvecklas till något ännu gynnsammare om det exempelvis fanns 

ett samspel redan initialt mellan professionerna (medicinska experter, lärare och 

specialpedagoger) och att observationer och utredningar tar plats än närmare elevens miljö. En 

fråga som uppkommer i det resonemanget är också vilken kunskap som psykolog/logoped har 

om specialpedagogik, deras utbildning är inte inom det pedagogiska fältet och de flesta kanske 

inte har något egen erfarenhet om undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd. Om en 

expert skriver rekommendationer för specialpedagogisk verksamhet utan kunskaper om sådan 

verksamhet riskerar rekommendationerna att bli snäva och inte anpassade till elevens 

pedagogiska lärsituation. Det förefaller ställa höga krav på en psykolog eller logoped att, utöver 

sin egen expertis, även vara väl insatt i skollagen, kunskapskraven och uppnåendemålen samt 

välfungerande specialpedagogiska strategier. Det skulle på motsvarande sätt kunna vara svårt 

att som specialpedagog/pedagog ge rekommendationer till logopeder, psykologer och 

överläkare gällande deras arbete med patienter.  

 

En sista implikation till skolan, som framgår mer mellan raderna, är behovet av mer samarbete 

mellan olika professioner i samband med att elever utreds. Ett samarbete mellan professioner 

kan vara en enorm tillgång för eleven där ett samarbete kan motverka funktionsnedsättningars 

konsekvenser och ge alla elever större möjligheter till en likvärdig utbildning. Ett närmare 

samarbete under hela utredningsprocessen mellan experter och skola skulle troligen kunna ge 

både ett bättre individfokus samt insikter om det relationella perspektiv eleven ingår i. Även 
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formuleringarnas betydelse i rekommendationerna är av stor vikt då de lämnar stort 

tolkningsutrymme och risken att en bra rekommendation feltolkas och inte blir till det faktiska 

stöd som eleven är i behov av. En kontinuerlig kontakt mellan medicinska experter och skola 

kan öka samarbetet och minska risken för vaga rekommendationer och feltolkningar av 

desamma. 

 

Studien har relevans för oss i vårt arbete som specialpedagoger då vi kan vara en länk mellan 

den medicinska och den pedagogiska professionen. Arbetet som specialpedagog handlar dels 

om att stötta lärare i sin yrkesutövning i arbetet med att implementera extra anpassningar och 

särskilt stöd till elever i undervisningen. Vid överlämning av dessa rekommendationer från 

medicinska experter till skolan kan vi vid återgivningen fokusera på att ställa följdfrågor och 

klargöra formuleringar för att tolka rekommendationerna och förmedla dem till undervisande 

lärare. Vi kan även informera medicinska utredare om vilka anpassningar som redan finns för 

eleven och hur dessa fungerar. Allt för att eleven ska få största möjliga effekt av dessa 

rekommendationer i sin utbildningssituation.  

 

6.2.7 Avslutande reflektion 

Rekommendationer som ges till skolorna från medicinska experter gällande undervisning av 

elever som har, eller kommer att få, en medicinsk diagnos är många och varierande. Från 

individuella, tydligt utformade rekommendationer till självklarheter som ingår i lärares uppdrag 

och utbildning. Det är individuellt anpassade rekommendationer, skrivna efter en utredning av 

elevens behov, och ska kompensera för svårigheter i klassrummet. Det är mer allmänna 

rekommendationer som gäller generellt för elever med till exempel språkstörning. Ytterligare 

andra är generella uttalanden om elever med svårigheter eller information/påståenden och det 

förefaller svårt att avgöra vad de syftar till utan kontakt med den som skrivit 

rekommendationerna. Formuleringen av rekommendationerna är varierade, några kortfattade, 

tydliga och konkreta, lätta att förstå och logiska, andra mer otydligt formulerade, med stort 

tolkningsutrymme. Det finns även ”rekommendationer” som enbart är uttalanden om 

undervisning i allmänhet eller generellt om språkutveckling hos elever. Rekommendationerna 

tycks inte alltid ge en klar bild över elevens behov av insatser. Om vårdnadshavare inte väljer 

att ge skolan tillgång till hela materialet utan bara rekommendationerna är det svårt att skapa 

sig en klar bild över elevens stödbehov och individuella förutsättningar. De flesta 

rekommendationer vi fått tillgång till går att integrera i dagligt arbete i skolorna, i den grupp 

eleven tillhör och är förenliga med de författningar och regelverk som styr skolans verksamhet. 

De rekommendationer som strider mot skolans riktlinjer kan vara placering av eleven i mindre 

grupp. Om den placeringen blir en permanent segregeras eleven från klasstillhörighet och social 

gemenskap. En reflektion är att flera av de medicinska experterna rekommenderar åtskilliga 

anpassningar för en enskild elev. Rekommendationerna kan innebära att elevens behov av stöd 

vida överskrider det en lärare har möjlighet att realisera. För att, även i ett ljudsanerat och 

korrekt ljussatt klassrum, ge en elev (eller flera) upprepade, förenklade, nivåanpassade, 

individuella, muntliga och skriftliga instruktioner och uppgifter på ett personligt bild-schema 

med frekventa pauser i arbetet och ständig uppmuntran och bekräftelse vid varje moment samt 

vuxenkontakt och lotsning igenom varje uppgift varje lektion utan distraktioner med 25 

klasskamrater kan uppfattas som en mycket stor utmaning för en lärare.  
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6.2.8 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har funnit att mycket lite forskning är gjord på det här området, kanske för att det spänner 

över flera olika professioner. Vi har förslag på tre olika fokusområden för fortsatt forskning. 

De första förslaget handlar om rekommendationerna i förhållande till skola och pedagoger och 

kan relateras till följande frågor: Hur ser återgivningen av resultat och rekommendationer ut i 

praktiken? Hur sprids informationen till undervisande lärare som möter eleven men som inte 

deltagit vid återgivningen? Vad anser lärare/specialpedagog/rektor om rekommendationerna de 

får? Används rekommendationerna i undervisningen? I så fall hur? På vilket sätt och i vilken 

utsträckning och är dessa rekommendationer till nytta för eleven/pedagogen? Det andra 

förslaget handlar om de mediciniska experternas del i dessa pedagogiska rekommendationer 

och kan relateras till följande frågor: Vad anser psykolog/logoped om de rekommendationer de 

skriver? Vad är deras syn på uppgiften och rekommendationernas syfte och formulering? Är 

det en uppgift de är ålagda och vill utföra och hur ser de på möjligheten att arbeta med skolan 

för att utforma dessa rekommendationer? Skriver experterna olika rekommendationer beroende 

på vilket kön eleven har? Ytterligare förslag till vidare forskning handlar om elev och 

vårdnadshavares perspektiv på dessa rekommendationer och kan relateras till följande frågor: 

Hur upplever elev och vårdnadshavare återgivningen av resultatet, rekommendationerna som 

ges och skolans roll samt har rekommendationer från experter haft någon effekt på elevens 

skolsituation?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Missivbrev 

 

Missivbrev  
 

Hej  

Vi är två studenter som läser specialpedagogprogrammet på Mälardalens högskola. Vi läser vår 

sjätte och sista termin i utbildningen och skriver på ett examensarbete om experters 

rekommendationer till skolan i samband med diagnostisering av elever enligt DSM-5 

manualen.  

Syftet med detta arbeta är att undersöka vilka rekommendationer som ges från experter till 

skolan i samband med att elever utreds för utvecklingsrelaterade tillstånd, som exempelvis 

språkstörning, ADHD eller intellektuell funktionsnedsättning.  

Vi ber om att få tillgång till de rekommendationer som logoped eller skolpsykolog har skrivit i 

diagnosmaterialet som används vid återgivning till vårdnadshavare, elev och eventuellt skolan. 

Vi önskar bara ta del av den sidan där rekommendationer ges, inte hela diagnosmaterialet. Vi 

önskar även att det är helt avidentifierade dokument, där det endast framgår kön på eleven, 

vilken profession som har genomfört diagnostiseringen samt vilken diagnos som har ställts. 

Ingen övrig information om eleverna eller de som skrivit rekommendationerna som kan röja 

identiteten bör framgå. Vi följer självklart de forskningsetiska regler som vetenskapsrådet 

(2017) har tagit fram och ingen utomstående kommer att kunna koppla vilka rekommendationer 

som kommer från vilken skola eller från vilken kommun.  

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för 

mer information.  

 

Med vänliga hälsningar  

Annika och Hanna  

 

 

 

 

 

Hanna Andersen 

Annika Hysing 

 

Vår handledare:  

 

 

Källa: Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie. Tillgänglig 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  
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