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SAMMANFATTNING 

________________________________________________________________ 

Författare: Helena Haid Aspengren och Carin Åhlström Bark 

Titel: Granskning och analys av utveckling och utformning av den statliga 
utredningsverksamheten vid Resurscenter tal och språk – tidsperiod 1997 - 2008 

 

År: 2011                                                                                       Antal sidor: 56 

Syftet med studien har varit att granska och analysera utveckling och utformning av 
utredningsverksamheten vid Resurscenter tal och språk åren 1997-2008. 

Den statliga styrningen har också studerats samt hur verksamhetens utformning förhåller sig 
till den statliga styrningen. Specialpedagogiska utredningar och Terminologi är viktiga 
begrepp i studien. Under tidsperioden har principen att all utbildning för alla barn/elever skall 
anordnas i hemkommunen uttryckts i statlig styrning. Skollagen anger att utbildningen ska 
vara likvärdig. Utredningsverksamheten vid Resurscenter tal och språk har i uppdrag att ge 
råd och stöd i form av specialpedagogiska utredningar. Statliga styrdokument, 
årsredovisningar samt avidentifierade specialpedagogiska utredningar har studerats. Empirin 
har analyserats ur socialkonstruktivistiskt, relationellt och kategoriskt perspektiv. Slutsatser är 
att de statliga riktlinjerna för hur en specialpedagogisk utredning ska gå till, ger stort utrymme 
för tolkning och konstruktion av de yrkesverksamma inom utredningsverksamheten.  
Terminologin förändras och utvecklas under perioden. Detta kan tydligt observeras rörande 
benämningar för att ange barns/elevers svårigheter inom tal- och språkområdet.     

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: Grav språkstörning, Resurscenter tal och språk, Specialpedagogik, 
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1. Inledning 

 

Forskningsområdet är utveckling och utformning av det statliga stödet till elever med grava 
tal- och språkstörningar med fokus på utredningsverksamheten. Utredningar för dessa elever 
genomförs idag av Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter tal och språk [RC tal 
och språk] vilken är en statlig verksamhet. Resurscentret är fysiskt beläget i Sigtuna. 
Verksamheten är riktad till barn och ungdomar i hela landet och kan ses som en statligt 
organiserad verksamhet. Övergripande syfte är att verka för att elever, som identifierats som 
elever med grav språkstörning, ges möjlighet till likvärdig utbildning vilket i skollagens (SFS 
1985:1100) allmänna föreskrifter uttrycks i det första kapitlet 2§ första stycket:  
” Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet.” Vi har valt att studera utvecklingen av utredningsverksamheten vid RC tal och språk 
därför att det är av intresse att undersöka hur den styrs av staten och hur den utformas. 
Utredningar kan göras på olika sätt och olika sätt att utreda kan förväntas ge olika 
konsekvenser för eleverna. Tidsintervallet, 1997 – 2008, är valt med tanke på att många 
förändringar gjorts just under detta spann i statens styrning av utredningsverksamheten. Vi har 
även gjort en historisk tillbakablick för att få en bättre förståelse. I nuläget kan verksamheten 
komplettera den Specialpedagogiska skolmyndighetens regionala råd- och stödverksamhet 
genom samverkan med dess regionala rådgivare vid genomförandet av specialpedagogisk 
utredning av elever. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2010) omfattar en 
specialpedagogisk utredning fyra huvudområden: 

� Kartläggning av underlättande respektive hindrande omgivningsfaktorer 
� Belysning av elevens förutsättningar och behov 
� Beskrivning av hur omgivningsfaktorer och funktionsnedsättningar påverkar elevens 

situation.  
� Förslag till åtgärder som utvecklar och stimulerar lärandet 

Syftet är att bidra till en förbättrad situation för den enskilda eleven med hänsyn till den 
pedagogiska närmiljön och elevens förutsättningar.  

 RC tal och språk håller även utbildningar och informerar skolor och arbetslag 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2008). Enligt skolverkets informationsenhet, omfattar 
verksamheten förutom ovanstående, även träning för barnet/ungdomen, information, 
utbildning och fortbildning för elevernas vårdnadshavare, lärare och annan skolpersonal 
(Skolverket, 2008). 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att granska och analysera utveckling och utformning av 
utredningsverksamheten vid Resurscenter tal och språk åren 1997 – 2008. 

 

Forskningsfrågor: 

� Hur har utredningsverksamheten vid Resurscenter tal och språk utvecklats?  
� Hur har den statliga styrningen för utredningsverksamheten vid Resurscenter tal och 

språk utvecklats och formulerats?  
� Hur förhåller sig utredningsverksamhetens utformning till den statliga styrningen?  

 

 

 1.2 Förförståelse 

För vår förförståelse har det varit viktigt att sätta oss in i organisationsändringar, de 
myndigheter som har styrt verksamheten och var i sammanhanget RC tal och språk kommit 
in/sorterat under. Det var också viktigt för oss att orientera oss i vad som definieras och har 
definierats som svårigheter inom tal- och språkområdet (se bilaga 1).  

 
 
Organisation 
En översikt ges av utvecklingen och omvandlingen av olika myndigheter som ansvarat för 
verksamheten med fokus på den statliga styrningen av verksamhet för barn och ungdomar 
med tal- och språksvårigheter. Undersökningsåren 1997-2001 utgör RC tal och språk, vari 
utredningsverksamheten ingår, en del av Hällsboskolans organisation. Statens institut för 
handikappfrågor i skolan [SIH] är övergripande myndighet. Hällsboskolan är under dessa år 
en egen myndighet med egen styrelse, illustrerad på nästa sida (figur 1). Från och med 1 juli 
2001 blir Specialpedagogiska institutet [SIT] övergripande myndighet för RC tal och språk. 
Hällsboskolan läggs ner som egen myndighet och resurscenterverksamheten utökas, 
illustrerad på nästa sida (figur 2). Under perioden 1 juli 2001 – 30 juni 2008 är RC tal och 
språk organiserad under SIT:s mellersta region. 30 juni 2008 upphör SIT och en ny 
skolmyndighet bildas, Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], varunder RC tal och 
språk ingår från och med 1 juli 2008 och fortfarande, illustrerad på nästa sida (figur 3). Inom 
SPSM sorterar RC tal och språk nu inom den s.k. Nationella resursen. 
Specialskolemyndigheten bildas år 2000.  I dokumentationen från SPM saknas information 
om RC tal och språks utredningsverksamhet varför detta inte ingår i vår undersökning.    
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Figur 1. Organisation 1997 – 2001-06-30 

 

1997 – 2001 (30 juni) 
RC tal och språk – del av myndigheten 
specialskolan Hällsboskolans organisation. 
Övergripande myndighet: SIH 
 

Figur 2. Organisation 2001 (1 juli) – 2008 
(30 juni) 

 

2001 (1 juli) – 2008 (30 juni) 
RC tal och språk – del av myndigheten SIT  
Övergripande myndighet: SIT  
Ingår i den mellersta regionen 

Figur 3. Organisation 2008-07-01 – fortf 

 

2008 (1 juli) – fortfarande 
RC tal och språk – del av myndigheten 
SPSM 
Övergripande myndighet: SPSM 
RC tal och språk ingår i den s.k. Nationella 
resursen 

 

2. Uppsatsens disposition 

Vi inleder uppsatsen med en litteraturgenomgång med kort historisk sammanfattning, 
förekommande definitioner samt några exempel på hur man internationellt resonerar kring 
utbildningsansvar och utformning av stödet till barn med funktionshinder. Därpå redogörs för 
de teoretiska referensramar som använts i föreliggande studie. Sedan följer en genomgång av 
olika statliga utredningar över samhällets insatser för funktionshindrade elever i skolan och 
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hur insatserna ska organiseras och administreras. Nationella styrdokument av betydelse gås 
igenom. Verksamheten vid RC tal och språk gällande specialpedagogiska utredningar samt 
myndighetens årsredovisningar de aktuella åren granskas. Centrala begrepp och terminologi 
studeras. I metoddelen redogörs för urval, genomförande, etiska aspekter samt studiens 
tillförlitlighet. Resultat redovisas, analyseras samt diskuteras. 

3. Litteraturgenomgång 

Vi inleder litteraturgenomgången med en historisk tillbakablick. Därefter följer ett avsnitt om 
tal- och språksvårigheter och dess klassificering.    

3.1 Historisk bakgrund  

Det är av intresse att ha med en historisk tillbakablick för att kunna förstå utvecklingen av det 
statliga stödet för individer med tal- och språkstörningar. Här kan noteras att döva elever 
sammankopplades och undervisades tillsammans med hörande elever med nedsatt tal- och 
språkfunktion. Vi betraktar utformningen av stödet som något som konstrueras på specifika 
sätt i tid och rum. Vi börjar den historiska bakgrundsbeskrivningen 1914 då den första 
talkliniken inrättas. På den tiden fanns ingen statlig inblandning i verksamheten. Det var 
pionjärer och eldsjälar som startade och drev det hela. Enligt special- och talpedagog Agneta 
Ahlin Emilsson (personlig kommunikation, 18 mars 2009), som arbetat på Hällsboskolan och 
RC tal och språk och som undersökt historiska dokument, kommer den statliga inblandningen 
egentligen 1956-57, då Skolöverstyrelsen [SÖ] påbörjar inspektioner av verksamheten. Enligt 
Ahlin Emilsson, anmälde Medicinalstyrelsen barn/elever till verksamheten.  

Historisk tillbakablick 

Barn som har betraktats ha tal- och språkstörning har urskilts som ett problem inom skolan. I 
den historiska sammanfattningen förekommer kategoriska begrepp och olika benämningar på 
det som i innevarande tidsperiod av Specialpedagogiska skolmyndigheten benämns grav 
språkstörning. Begreppen synes kursiverade nedan.  

Den första talkliniken för skolbarn inrättas 1914 av läkaren Alfhild Tamm (Carlberg Eriksson, 
2009). Karin Danell, elev till och inspirerad av Alfhild Tamm (Ahlin Emilsson, personlig 
kommunikation, 18 mars 2009), undervisar elever med tal- och språkrubbningar under åren 
1927-29 i sitt föräldrahem i Biskopsgården i Skara 1929 inköps fastigheten Charlottendal och 
ett skolhem inrättas, ”Charlottendals skolhem”, av Karin Danell och två vänner till henne. Här 
fortsätter Karin Danell verksamheten till 1936. Kåhrström (1995), rektor på Hällsboskolan 
under åren 1969 – 1993, beskriver barnen på skolhemmet under början av 30-talet som 
talskadade varav de flesta särskoleelever och ett fåtal normalbegåvade. 1936 flyttar 
verksamheten (Ahlin Emilsson) till Gnesta men behåller namnet ”Charlottendals skolhem”. 
Skolhemmets verksamhet pågår till 1968. Här fanns två undervisningsgrupper som 
undervisades av ”tant Karin” och ”tant Birgit”. Birgit Karlsson var väninna till Karin Danell 
och lärare . Elevantalet låg på cirka 15 elever i snitt (Carlberg Eriksson, 2009). SÖ inspekterar 
verksamheten 1956-57 (Ahlin Emilsson). Skolhemmet blir temporärt (Kårström, 1995) en 
egen avdelning på Birgittaskolan i Örebro. 1969 kommer Hällsboskolan i Sigtuna till som 
rikstäckande statlig specialskola för barn som betecknas vara döva och gravt språkstörda. På 
skolan (Carlberg Eriksson, 2009) sker bland annat observation och utredning av döva, gravt 
hörsel- och talskadade barn i förskoleåldern samt undervisning under längre tid 
och behandling av elever som betecknas vara gravt talskadade. Skolan sorterar under 
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Skolöverstyrelsen [SÖ]. Antalet elever ökar från 1969 - 1998 från cirka 25 till 109. Kåhrström 
(1995), skriver att skolan sedan starten 1969 ”bedrivit en omfattande utåtriktad verksamhet, 
när det gäller främst elever med tal- och språksvårigheter ” (s. 8) och att under åren 1969-
1984 har skolans psykolog, Marianne Petersson samt skolans rektor, ovan nämnde Kåhrström, 
bedrivit en omfattande besöks- och utredningsverksamhet. Så kallade externa klasser 
(Carlberg Eriksson, 2009) startas på Ulvsundaskolan 1982 och 1984 utökas Hällsboskolan i 
Sigtuna till att omfatta även högstadium för elever med diagnosen grav språkstörning. 1985 
bildas ett specialpedagogiskt resurscenter efter integrationsutredningens förslag (Kåhrström, 
1995). I och med detta (Carlberg Eriksson, 2009) får besöks- och utredningsverksamheten 
mer organiserade former. Resurscentret uppmuntrar kommuner att bilda egna språkförskolor 
och språkklasser.  

Sammanfattning: 

Vid en historisk tillbakablick – tidigt 1900-tal - ses vad som format verksamheten. Vi ser 
ursprunget i eldsjälar som ömmar för barn/elever som inte passade in i det obligatoriska 
skolsystemet. Den medicinska traditionen hade redan från början ett stort inflytande genom 
läkaren Alfhild Tamm jämte den pedagogiska och omvårdande.  

3.2 Tal- och språksvårigheter och dess klassificering  

Specialpedagogiken som kunskapsområde och verksamhetsområde innefattar flera olika 
inriktningar och perspektiv. I utredningar, artiklar och styrdokument kan dess historiska 
utveckling i 1900-talets Sverige följas. Begrepp och benämningar har förändrats med tidens 
gång och specialpedagogikens teoretiska förankring hör nära ihop med dess praxisanknytning, 
vilket visar sig vid definiering av kunskapsfältet (Persson, 2007). I vår studie avser vi att 
granska och analysera utveckling och utformning av utredningsverksamheten vid RC tal och 
språk åren 1997-2008. Konkret handlar det om utredning av elever som inom skolsystemet 
benämns ha tal- och språksvårigheter. I bilaga 1 utvecklas mer om språkutveckling, vad språk 
är, olika former av språkstörning samt stöd, insatser och åtgärder. Eftersom vårt 
forskningsområde genomgått förändringar önskar vi orientera oss i litteratur kring vad som 
uppmärksammas hos barn som definieras ha tal- och språksvårigheter och varför. Vi noterar 
att den litteratur vi hittat fokuserar på funktionsnedsättningen som en individuellt tillskriven 
egenskap där miljöhänsyn saknas.   

Kategoriseringar av barns problem 

Börjesson (1997) diskuterar barns olikheter som ofta upptäcks i skolan då barnet förväntas 
klara av de krav som ställs där. Bedömningen av det enskilda barnets svårigheter görs av 
professionella och har som mål att beteckna svårigheterna, vilka ges kriterier och innebörd 
som gäller i rådande tid och situation. Beteckningar på symptomdiagnoser är förankrade i tid 
och kultur. Hellblom-Thibblin (2004) behandlar i en begreppsstudie kategoriseringar av barns 
problem i skolan. Kategoriseringarna uppstår i vissa sociokulturella sammanhang och 
begreppen som beskriver barns problem förändras med samhällets förändringar och rådande 
tankar om normalitet och avvikelse. Enligt Hellblom-Thibblin och konstruktionismen, uppstår 
ett behov att identifiera medicinska och pedagogiska svårigheter och att ge dessa 
benämningar. Kategoriseringar har historiskt använts som urvalsinstrument, exempelvis i 
skolan. I studien fastslås att kategoriseringar och språkliga begrepp får nya innebörder i olika 
sammanhang och olika tider. En fråga som ställs i studien är huruvida barns problem 
förändras genom tiden eller om det är samma slags problem som återkommer, men med andra 
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benämningar. Svårigheterna kan ges biologiska förklaringar kopplade till den enskilda 
individens egenskaper och förutsättningar och svårigheterna uppstår i samspelet mellan 
individen och miljön.   

Rygvold (2005) exempelvis menar att tal- och språksvårigheter kan ses som ett 
samlingsbegrepp och innefattar en bred uppsättning av olika typer av svårigheter att 
kommunicera. Det kan handla om rena språkproblem men också röra sig inom det sociala 
samspelet. Misslyckanden i lärande och kamratrelationer tydliggör problematiken för barnets 
närmaste omgivning. För att hjälpa barnet med rätt stöd och insatser initieras kartläggning 
som ibland leder till en benämning av funktionshindret i form av en medicinsk diagnos, menar 
Rygvold. RC tal och språk ger dock inga medicinska diagnoser (Monica Thomsson, 
enhetschef för RC tal och språk på SPSM, personlig kommunikation, 24 juni 2010). Kan det 
vara så att elever redan fått en diagnos innan de kommer till RC tal och språk för utredning? 
Detta framhåller Thomsson, är dock ingen nödvändighet för att en utredning ska göras av RC 
tal och språk. De medicinska diagnoserna återfinns hos Socialstyrelsen (2010b) där de 
vanligast förekommande klassifikationssystemen är de svenska versionerna av ICD-101 och 
DSM-IV2. Diagnoskoderna F80 beskriver enligt ICD-10, ”Specifika störningar av tal- och 
språkutvecklingen”, varav till exempel diagnoskoden F80.2B ”Generell språkförsening 
(impressiv och expressiv)” (Socialstyrelsen, 2010a) är en fördjupningskod. 
Fördjupningskoder återfinns i en särskild förteckning3. Tidigare, enligt ICD 9 svensk version 
1987 (Socialstyrelsen, 1987) benämndes funktionshindret som ”Försenad tal- och 
språkutveckling”. Det andra klassifikationssystemet som används är psykiatridiagnoser; 
DSM-IV. Kodbeteckningen F80.2 motsvaras i DSM-IV av koden 315.31. Båda 
klassifikationssystemen fungerar parallellt. För att kunna jämföra diagnoserna, systemen 
emellan, finns konverteringstabeller (Socialstyrelsen, 2011). För att få klarhet i 
klassifikationssystemen och dess användning på fältet, togs kontakt med logoped Kerstin Hill 
Svensson (personlig kommunikation 5 oktober 2010). Enligt Hill Svensson använder 
legitimerade logopeder WHO:s klassifikation av sjukdomar, ICD-10, där logoped kan sätta en 
så kallad F-diagnos. Enligt Hill Svensson överlåter läkare åt logoped att sätta F-diagnoser. 
Hon berättar att det existerar flera olika språkstörningsdiagnoser och undergrupper. I skolans 
värld används nästan bara diagnosen ”generell språkstörning” (F80.2B) på grund av 
svårigheter för pedagoger att förstå alla undergrupper. Ett begrepp som används inom 
utredningsverksamheten är ”grav språkstörning” (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
2010), vilket betecknar svårighetsgraden av funktionshindret.     

Beskrivning och förekomst 

I Specialpedagogiska institutets informationsbroschyr (2007) definieras ett barn med 
språkstörning som ett barn med en påtagligt avvikande språkutveckling, jämfört med 
jämnåriga barn. De typiska utvecklingsstadierna i tal- och språkutvecklingen följs inte. 
                                                 

1 The International Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision [ICD-10] utges av Världshälsoorganisationen 
[WHO]. 

2 Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fjärde upplagan, [DSM-IV] och ges ut av American psychiatric association [APA] 

3 Förteckning 2011 över nationella fördjupningskoder till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem 
– systematisk förteckning, svensk version 2011 
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Språkförståelsen är nedsatt och barnet använder språket begränsat. En språkstörning sägs 
innebära en funktionsnedsättning som finns kvar även om tal- och språkförmågan förbättras. 
Språkstörningen kan bli ett hinder för barnets lärande eftersom barnet har svårigheter att ta in, 
bearbeta och utbyta information med andra.  

Edén (2005) och Föhrer (2007) menar båda att det som betecknas som grav språkstörning 
påverkar språket på flera nivåer och konsekvensen av störningen blir ett funktionshinder som 
kan leda till problem i vardagen. Edén (2005) och Föhrer (2007) är överens om att det som 
betecknas som grav språkstörning är vanligare hos pojkar än hos flickor. Tidigare studier 
visar på ett förhållande 3:1, men Föhrer (2007) hänvisar till en amerikansk studie av 7000 
förskolebarn från 1997 av Tomblin, Records, Buchwalter, Zhang, Smitt och O´Brien där man 
konstaterade att skillnaden mellan könen i n t e var så stor som 3:1. Uppskattningsvis mellan 1 
till 2 % av alla barn har grav språkstörning, menar Edén. Föhrer håller före att det av olika 
internationella undersökningar tyder på en förekomst av 2 %. Dessa barn (Eden, 2005) 
behöver oftast längre tid att lära sig ord och begrepp samt lära sig läsa och skriva än många 
andra barn. Nilholm (2007) menar att det verkar vara svårt att identifiera en klart avgränsad 
grupp barn med dyslexi. Ovan refererade motstridiga uppgifter angående barn som betecknas 
ha grav språkstörning, skulle kunna tyda på att förhållandet kan vara likartat med Nilholms 
uppfattning av svårigheter med avgränsning av barn med dyslexi.  

Upptäcka och kartlägga nedsatt funktion i kommunikationsförmågan 

Bruce (2007) hävdar att det är lättare att upptäcka språkliga problem hos förskolebarn än hos 
skolbarn. Redan vid ett och ett halvt års ålder kan det vara möjligt att finna barn som riskerar 
att få språk- och kommunikationsstörning. Tidiga kontroller av språkutvecklingen kan ofta 
innefatta språkets innehåll och funktion. BVC [Barnavårdscentralen] kan upptäcka barn med 
språkförsening eller avvikelse och skriva remiss till logoped. Språkliga svårigheter hos äldre 
barn kan visas i symptom som gäller symboluppfattning i tal och skrift, men även i sekundära 
symptom som följer. Det kan vara känslomässiga eller beteendemässiga problem och gruppen 
av barn och ungdomar med språkliga svårigheter är sammansatt och svårdiagnostiserad. 
Bruce, som är logoped, lyfter vikten av kartläggning av både muntlig och skriftlig 
språkkompetens och av att se möjligheter att gå vidare. En språkutredning ska, enligt Bruce, 
omfatta alla aspekter som har betydelse för muntlig kommunikation samt läs- och 
skrivförmågan och såväl eleven själv som föräldrar och lärare bör vara delaktiga. Faktorer 
rörande bemötande och undervisning för skolbarn skall ses ur både individ- och grupp- 
perspektiv, menar Bruce. Föhrer (2007) menar att det är nödvändigt att man samarbetar 
multidisciplinärt när man utreder barn med grava språkstörningar eftersom det är vanligt att 
språkstörningen är en del i ett större problemkomplex. De yrkesgrupper som kan vara 
inblandade i en utredning av språkstörning är: barnneurolog, psykolog, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, pedagog och logoped.  

Råd angående utredning 

En utredning kan ha olika syften; för att diagnosticera, att klassificera eller för att planera för 
stödåtgärder. Statliga råd för hur en specialpedagogisk utredning ska utföras har inte 
återfunnits, varvid valts att jämföra med statens instruktioner för hur en utredning för 
placering i särskolan går till. För att säkra rätt stöd och skolplacering för eleven kan en 
utredning aktualiseras. Skolverket ger råd i skrift runt placering i särskolan. Enligt den nya 
skollagen (SFS 2010:800) som börjar gälla 1 juli 2011 ges tydligare anvisningar i 3 kap 8§ 
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gällande krav på skola att en utredning görs och i 7 kap 6§ vilka utredningar som krävs för 
placering i specialskolan. Beroende på frågeställning kan utredningen utformas på olika sätt 
eftersom syftet för utredningen är olika. Om det gäller vilken skolplacering som är den rätta 
behövs en tvärprofessionell utredning. Enligt Skolverkets nu gällande råd för utredning för att 
kunna avgöra att en elev har rätt att gå i särskolan (Skolverket, 2009) måste alltid elevens 
hemkommun göra en grundlig utredning. I samråd med vårdnadshavarna (Skolverket, 2001) 
initieras ett utredningsförfarande. För att beskriva och förklara elevens svårigheter och om 
orsakerna kan vara bestående intellektuella funktionshinder för eleven, anlitas expertis. Det är 
viktigt att ärendet blir korrekt utrett och att beslut fattas på välgrundat underlag, med hänsyn 
till den enskildes rättssäkerhet. En särskild kontaktperson bör informera och ha kontakt med 
vårdnadshavarna under hela utredningen. Barnet och vårdnadshavarna är viktiga 
kunskapskällor i utredningen. Stora krav ställs på omfattning (SKOLFS 2001:23) och kvalitet 
på den utredning som ska ligga till grund för bedömningen. Den första åtgärden bör vara att 
tidigare genomförda insatser för eleven utvärderas.  

Det är viktigt att det framgår tydligt vad respektive utredning skall belysa och att utredningarna 
håller den kvalitet och får den omfattning som krävs för att belysa orsakerna till barnets 
problem. Olika typer av expertkunskaper erfordras för att genomföra de utredningar som behövs. 
För bedömningen av barnets behörighet för särskolan behövs normalt såväl pedagogisk, 
psykologisk, medicinsk som social sakkunskap. (Skolverket, 2001) 

Trots omfattande utredningar kan bedömning om utvecklingsstörning föreligger eller ej vara 
svår att bedöma. (Skolverket, 2001) 

Vanligtvis behövs följande fyra utredningar – pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk: 

En pedagogisk utredning har syftet att:  

… ge svar på frågan om barnet har förutsättningar att nå kunskapsmålen i grundskolan. Baserad 
på observationer över tid bör den ge en allsidig och realistisk bild av barnets förutsättningar och 
möjligheter att nå kunskapsmålen. (SKOLFS 2001:23) 

Råd ges för vilka som bör utföra den pedagogiska utredningen: 

Utredningen bör utföras av de pedagoger som bäst känner barnet och dess pedagogiska situation. 
Personal med specialpedagogisk kompetens utgör en viktig resurs för kartläggningen av vilka 
svårigheter barnet har och orsakerna till dessa.” (SKOLFS 2001:23) 

Den psykologiska utredningen: 

Psykologutredningen syftar till att beskriva barnets kognitiva förmåga. 

Den medicinska utredningen har syftet att: 

… ge en bild av barnets hälsa samt så långt möjligt klargöra medicinska orsaker till barnets 
svårigheter och vad dessa kan innebära för barnets fortsatta utveckling. (SKOLFS 2001:23) 

och den sociala utredningen har syftet att:  

… komplettera underlaget. Utredningen bör visa i vad mån situationen i hemmet eller i övrigt 
utanför skolan kan ge ytterligare förklaring av betydelse när det gäller barnets förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. (SKOLFS 2001:23) 
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För barn med annan kulturell och språklig bakgrund står: ”… bör extra uppmärksamhet ägnas 
förutsättningarna för en korrekt bedömning.”  (SKOLFS 2001:23). De särskilda faktorer som 
kan påverka utredningen nämns och försiktighet med avseende på tolkning av testresultat 
förordas eftersom testinstrument inte är kulturneutrala. ”I de fall eleven har 
modersmålsundervisning bör modersmålslärarens bedömning av elevens förutsättningar att 
uppnå kunskapsmålen vägas in.” (SKOLFS 2001:23). 

4. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

Den teoretiska referensramen genomgången av tidigare forskning inleds med ett avsnitt om 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Därefter redovisas några internationella studier som berör 
statliga intentioner för stöd till barn med funktionshinder.  

4.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Studien har för avsikt att granska och analysera utveckling och utformning av 
utredningsverksamheten vid RC tal och språk åren 1997-2008. Analysen görs från ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Lundin (2008) menar att texter som dokument konstruerar 
de sammanhang de ingår i och alltid är historiskt och kulturellt specifika. Vi utgår därför ifrån 
att verksamheten vid resurscenter Tal och språk delvis utformas på grundval av tolkningar och 
konstruktioner av de statliga styrdokumentens avsikter. 

 Thomassen (2007) redogör för den vetenskapsfilosofiska strömning som utgår från en 
berättelse som sammanbindande faktor. Berättelser blir förklaringsmodeller för världen vi 
lever i och den tolkas eftersom den är språkligt förmedlad. Genom vår förståelsehorisont som 
består av förväntningar, begrepp och teorier, tolkar vi verkligheten och omformar det som 
registreras. Thomassen menar att det sätt som språket används på i socialt samspel för att 
skapa kunskap, är en viktig beståndsdel i det socialkonstruktivistiska synsättet. Med detta 
synsätt bildas kunskap inte individuellt utan i en särskild kontext och i särskilda relationer. 
”Vi erfar inte världen omedelbart och förutsättningslöst utan tolkar och formar den genom 
våra förväntningar, begrepp och teorier, genom vår förståelsehorisont. Individens bidrag i 
kunskapsprocessen lyfts fram i ett perspektiv som bygger på en ”deltagarteori” om kunskap: 
kunskap uppnås inte genom att ett subjekt passivt registrerar ett yttre objekt och dess 
egenskaper, utan genom att subjektet aktivt interagerar med världen.” (s. 204). Även Creswell 
(2007) menar att flera olika framställningar av verkligheten är möjliga och synen på 
vetenskap blir mångfasetterad. Tolkningen, tillgången till och struktureringen av verkligheten 
bestäms av gällande språklig praxis. Denna tolkning är relaterad till en konstruktion av 
verkligheten i avgränsad tid, miljö och situation. Thomassen menar att den språkliga, sociala 
interaktionen ges stor betydelse för kunskap om verkligheten. Tillgången till och tolkningen 
av verklighet och vetande bestäms av språklig praxis just då. Genom att ställa frågor om 
källorna till kunskapen kan kunskapen reflekteras och dekonstrueras. 

Börjesson (2003) behandlar begreppet diskurs, som han definierar som en social 
överenskommelse inom ramen för en kulturell och politisk mall, ” … en reglerad 
samtalsordning med institutionaliserade praktiker” (s. 19). I sammanhanget specialpedagogik 
och synen på avvikelse och normalitet, kan frågan ställas: När övergår normala behov till att 
bli särskilda? Definitioner av vad som anses avvika är relaterat till krav och förväntningar 
som finns i skolan. ”Vad gjorde kategorierna möjliga och relevanta samt när, hur, varför och 
på vilket sätt blev de funktionshindrade till?” (s. 19) frågar Börjesson. Han menar att 
kategorierna konstrueras i ett sammanhang där det också har betydelse vem som får tala och 
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som för fram en utsaga. Även Thomassen talar om att konstruera respektive dekonstruera 
yrkeskunskap och att man genom i språk och rutiner upprätthåller invanda mönster. 
Medvetenhet om hur detta fungerar kan ge redskap att upptäcka förhållanden som hålls för 
självklara. Vid en socialkonstruktivistisk infallsvinkel kan man utgå ifrån att de av staten 
konstruerade ramarna ger vägledning för hur statliga verksamheter ska utformas. I 
föreliggande studie gäller detta hur utredningsverksamheten för elever som benämns ha grav 
språkstörning ska utformas. Yrkeskategorierna och verksamheterna som har i sitt uppdrag att 
implementera de statliga riktlinjerna, gör en tolkning. Denna omtolkning och rekonstruktion 
hänger ihop med rådande kulturella och historiska diskurs. Carlhed (2007) behandlar hur det 
medicinska perspektivet påverkat habiliteringsverksamheten 1960 - 1980. Carlhed beskriver 
hur det allmänt vedertagna inom ett visst område, i Carlheds studie habiliteringen, ger en 
gemensam utgångspunkt hos aktörerna trots olika yrkesprofessioner.  Ur ett historiskt 
perspektiv har den medicinska inblandningen kommit att påverka hur den av Carlhed 
undersökta verksamheten har utformats. Trosföreställningar som dominerar inom området 
stärks om de som arbetar inom detta är överens om att dessa är att ta för givna. Vår studie 
handlar om hur de statliga riktlinjerna rekonstrueras och tolkas av de tvärvetenskapliga 
yrkeskompetenserna inom utredningsverksamheten vid RC tal och språk  

4.2 Officiell policy i internationell forskning 

Behovet hos olika samhällsinstanser att finna sätt att stödja elever som på något sätt avviker 
från det ”normala”, förändras över tid.  Även andra aktörer som lokala myndigheter, föräldrar, 
intresseorganisationer och byråkrater kan påverka. Hur uttrycks då statliga intentioner för stöd 
till barn med funktionshinder internationellt? Hur väl överensstämmer de statliga 
intentionerna med verksamhetens utformning? Nedan redovisar vi några studier som berör 
området.     

4.2.1 Statliga inkluderingsriktlinjer i internationella studier 

Tisdall och Riddell (2006) undersöker kritiskt olika inriktningar gällande specialpedagogisk 
undervisning i Skottland under de senaste åren. Författarna har analyserat regeringsdokument, 
kommittérapporter och parlamentariska tal. De diskuterar den officiella policyn i Skottland 
som har strävat i riktning mot inkluderande undervisning, vilket kan spåras i dokumenten. 
Medel har avsatts till lokala myndigheter, skolor har uppmuntrats att behålla alla elever i 
skolan. Detta inkluderande synsätt är en trend i europeiska länder och internationellt. Medan 
regeringen önskar påvisa att utvecklingen går mot inkluderande utbildning, är i själva verket 
verkligheten komplex inom området, menar författarna. Lagar kring utbildning och praktisk 
policy är inte alltid överensstämmande. Olika ramverk som kan vara vilande på expertis, 
grundas i politiska överväganden, lagliga avgöranden, byråkratiska eller marknadsanpassade 
viljeyttringar, påverkar och förändrar praxis. Författarna talar om begreppet Governance som 
innebär att trenden går i riktning emot att flera aktörer på den politiska arenan deltar i den 
policyskapande processen. De tre specialpedagogiska inriktningarna som Tisdall och Riddell 
redogör för, och som i Storbritannien existerar sida vid sida, är en individuell 
behovsinriktning som går ut på att stötta eller ändra barnet. Aktörerna är representanter för 
utbildning, byråkrater, myndigheter, föräldrar. Föräldrar kan åberopa lagliga rättigheter för 
individen. Föräldrar som har möjlighet att garantera det egna barnets rättigheter är en 
inflytelserik påverkansgrupp. Även om inkludering förordas, tenderar den individuella 
inriktningen till att göra undantag, kategorisera och kvalificera individer till specialklasser. De 
övriga två observerade förhållningssätten är dels en systeminriktning på att göra skolor 
inkluderande för alla grundad på FN:s barnkonvention samt en antidiskrimineringsinriktning. 
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Diskrimineringslagar direkt gällande utbildning från år 2001 gör det olagligt att diskriminera 
elever. Växande föräldra- och elevmakt vid planeringar och utredningar är tydliga i båda 
dessa inriktningar. Kopplingen till mänskliga rättigheter innebär inflytande över både 
kollektivt och enskilt beslutsfattande. Tisdall och Riddell konstaterar att oavsett policyns 
argument, leder föräldrars önskan om specialisthjälp för sina barn samt specialisternas försvar 
av sitt kunnande, till segregering. Ingen av de tre inriktningarna har skapat full inkludering. I 
själva verket förblir en del av barnen exkluderade från den vanliga skolan på grund av att 
statliga riktlinjer ger utrymme för generös tolkning på den lokala arenan.   

Brodin (2009) presenterar i en rapport resultat från en europeisk studie kring inkluderande 
undervisning: Support systems for children with disabilities in preschool and schools. Brodin 
har gjort en studie inom IRIS4-projektet. IRIS är ett Europeiskt Comeniusprojekt med fokus 
på inkludering och skolförbättringar, omfattande alla barn i en skola för alla. Det 
övergripande syftet med projektet är att utveckla och undersöka material för fortbildning. 
Målgruppen är lärare och andra yrkeskategorier som arbetar med barn i skolans område. 
Forskning och inkludering är IRIS-projektets nyckelområden. Rapporten baseras på sex 
deltagande länders sammanfattningar i ämnet: Österrike, Belgien, Katalonien (i Spanien), 
Portugal, Sverige och Storbritannien. Brodin hänvisar till officiella dokument som uttrycker 
ståndpunkten om inkludering i skola och samhälle för alla barn. Salamancadeklarationen, 
FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, särskilt konventionen angående barns 
rättigheter som exempelvis rätt till utbildning, och den angående funktionshindrades 
rättigheter.  
 
Det förefaller som om intentionerna i de sex studerade ländernas statliga policy går i riktning 
mot inkludering. Satsningar görs på utbildning av lärare i specialpedagogik och specialskolor 
och specialklasser verkar minska i antal. Några undantag kan observeras. I Österrike är 
organisationen inte statligt sammanhållen gällande stöd till skolor och synen på 
specialundervisning visar en tendens att vara separerad från den normala undervisningen. 
Även i Storbritannien baseras stödets utformning i skolorna på kommunernas beslut och 
Brodins studie pekar på att många föräldrar upplever att deras barn inte får tillräckligt stöd. I 
båda länderna måste föräldrar söka understöd från välgörenhetsorganisationer. Vidare visar 
studiens resultat att såväl Österrike som Belgien och Katalonien erbjuder endast stöd till 
allvarligt funktionshindrade barn med diagnos. Portugal har de senaste tio åren avvecklat alla 
specialskolor för barn i behov av särskilt stöd. Man gör stora satsningar på fortbildning av 
lärare. Flera av Sveriges specialskolor har under en tid avvecklats till förmån för 
uppbyggandet av resurscenter. Man har startat specialklasser för barn och ungdomar med 
ADHD, Asperger syndrom, autism, ofta grundat på föräldrars önskemål. Dessa föräldrar anser 
att barnen inte får det stöd de behöver i den ordinarie undervisningen. Brodin menar att detta 
kan ses som en tillbakagång och en slags acceptans för att alla barn inte kan inkluderas i 
nuvarande system. I den svenska skollagen slås fast att likvärdig utbildning ska erbjudas alla 
elever oavsett var i Sverige man bor och vilket slags funktionshinder eleven har. Men 
kommunerna kan tolka direktiven och organisera verksamheten olikartat runt om i landet.  
Sammanfattningsvis konstaterar Brodin att trots samtliga länders officiella ambition att 
inkludera alla barn i undervisningen, ser verkligheten annorlunda ut. Föräldrar påverkar också 
till viss del denna utveckling, då de hävdar att barnen har svårt att följa sina klasskamrater och 
att deras välbefinnande därmed påverkas negativt. Författaren fastslår att de flesta barn i 
Sverige växer upp och går i skolan i sin närmiljö.  
                                                 

4 Improvement trough Research in the Inclusive School 
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4.3 Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Internationellt strävas mot att alla elever med sina olika förutsättningar inkluderas i 
skolverksamheten. Dock uppträder olika sätt att konstruera avvikelser hos barn/ungdomar 
inom det specialpedagogiska kunskapsområdet. Olika infallsvinklar påverkar sättet man 
kartlägger/utreder barns svårigheter på och vilka insatser som föreslås. Utvecklingen, tror 
Ahlberg (2007), kommer att röra sig emot ett kommunikativt, relationsinriktat perspektiv. Här 
ligger fokus på människan och de sammanhang hon ingår i. Teori och praxis kring 
språkutveckling och språk- och talsvårigheter ingår i det specialpedagogiska kunskapsfältet 
och även här ryms olika perspektiv, vilket vi undersöker vid analys av RC tal och språks 
specialpedagogiska elevutredningar.  Inom fältet tas hänsyn till både individ och miljö och vi 
redogör därför för två olika perspektiv. En polarisering i individ- respektive miljöperspektiv 
har dominerat diskussionen under senare delen av 1900-talet samt 2000-talets första 
decennium. I litteraturen är det främst skrivningar av ett synsätt där relationer till 
omgivningen alternativt ett med individen själv i fokus, som framträder. De två perspektiven 
ger olika infallsvinklar på orsaksförklaringar till elevers svårigheter och har betydelse för 
vilka insatser som vidtas.   

I det kategoriska perspektivet ses barnets svårigheter/tillkortakommanden som något som 
ligger förankrat hos barnet. Det kan handla om låg begåvning eller att barnet växer upp under 
svåra hemförhållanden. Barnet tillskrivs svårigheter som är medfödda eller på annat vis är 
individbundna vilket ibland resulterar i att en medicinsk diagnos ges. Segregerande 
undervisningsformer förespråkas och specialpedagogisk professionalitet betonas starkt. Det 
kategoriska synsättet kan leda till kortsiktiga insatser som bygger på specialkompetens och 
kan vara segregerande.  

I det relationella  perspektivet lyfts problemet bort från individen (Nilholm, 2005). Haug (i 
Nilholm, 2005) menar att det är skolan som system som skapar problem för individen. 
Barnets svårigheter/tillkortakommanden ses i relation till kraven omgivningen och miljön 
ställer. Här menas att barnet är i svårigheter i vissa situationer. Barnet kan klara av skolans 
mål och krav om man gör förändringar i miljön. I detta perspektiv är det viktigt vad som sker i 
samspelet mellan olika aktörer till exempel lärare, speciallärare, föräldrar och barnet (Persson, 
2007). Nilholm (2005) menar att i det relationella perspektivet inryms en enhetlig kritik av 
traditionell specialpedagogik. Synen på individers olikheter som ett problem som bör lösas 
dominerar över synen på individers skillnader. Med ett relationellt synsätt sätts lärsituationen 
in i en helhet där elevens svårigheter uppstår i mötet med miljön. Insatserna görs på alla 
nivåer och är långsiktiga och förebyggande. Omgivningsfaktorerna kan behöva anpassas 
individuellt och i relation till situationen.  

Sammanfattning:  

Sättet att kartlägga och finna insatser i arbetet med elever som definieras vara avvikande i 
någon bemärkelse, till exempel en elev som benämns ha grav språkstörning, varierar och 
förändras beroende på rådande diskurs. Statliga direktiv, samhällsinstanser, myndigheter, 
intresseorganisationer, föräldrar och de yrkesutövande påverkar hur verksamheten utformas. 
De statliga intentionerna kan verka i en viss riktning, medan verkligheten ser annorlunda ut.  
Det kan också vara så att det inom det specialpedagogiska verksamhetsområdet uppträder 
olika sätt att definiera problemen och därmed även kartläggningen och insatserna som görs. 
Vid ett individcentrerat, kategoriskt synsätt betonas den enskilda elevens svårigheter och 
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elevens behov av särskilt anpassat stöd. Undervisningen kan ske exkluderande med hjälp av 
specialpedagogisk specialistkompetens. Ser man på samspelet mellan eleven, lärare, föräldrar 
och omgivningen i ett relationellt perspektiv, tänker man sig att elevens svårigheter uppstår i 
mötet med miljön.  Insatser i lärsituationen kan bestå i att omgivningsfaktorerna anpassas 
individuellt och i relation till situationen.  

I Skottland har av Tisdall och Ridell (2006) några olika förhållningssätt observerats som ger 
en konflikt mellan en individbaserad behovsinriktning och en inriktning som strävar emot 
inkludering. Dessutom kan starka tendenser till antidiskrimineringsåberopande, med 
mänskliga rättigheter i centrum, ses. Man observerar ett växande föräldra- och elevinflytande 
över insatserna i skolan. 

En europeisk studie av Brodin (2009) visar att statliga styrdokument strävar emot ökad 
inkludering av elever som definieras som annorlunda. Man satsar på fortbildning av lärare 
inom det specialpedagogiska området och ofta har kommunerna givits ett ökat ansvar för att 
ordna utbildningen i elevens närmiljö. Detta kan dock skapa situationer då föräldrar upplever 
att deras barn inte får det stöd de har rätt till för att utvecklas och lösningen kan istället bli 
specialklasser/skolor.   

5. Metod 

Syftet med studien är att granska och analysera utveckling och utformning av 
utredningsverksamheten vid RC tal och språk åren 1997-2008. Vi har valt att göra analysen av 
insamlade data med en socialkonstruktivistisk infallsvinkel. Texter som dokument konstruerar 
de sammanhang de ingår i och är historiskt och kulturellt specifika (Lundin, 2008). Vi utgår 
därför ifrån att utredningsverksamheten av elev, som av skolan bedömts ha grava 
språkstörning, vid RC tal och språk delvis utformas utifrån tolkningar och konstruktioner av 
de statliga styrdokumentens avsikter. 

I samtliga dokument lades särskilt fokus på språkbruk och terminologi vid beskrivning av 
målgrupp och utredningsverksamhet. 

För att sätta oss in i verksamhetsområdet har vi intervjuat special- och talpedagog Agneta 
Ahlin Emilsson, som är insatt i historiken bakom Hällsboskolans resurscenters tillkomst och 
har gett oss historiskt material. I ett tidigt skede av vårt arbete hade vi ett möte med 
representanter från RC tal och språk (logoped Ylva Segnestam, logoped Anna Strömberg och 
psykolog Anna Liljestrand). Vi har haft e-postkontakt med Anna-Lena Steenson (chef för 
samtliga resurscenter inom SPSM), Monica Thomsson (enhetschef för RC tal och språk på 
SPSM) samt även via telefon intervjuat Monica Thomsson. Ylva Segnestam har gett oss tips 
på litteratur och även skickat många användbara dokument till oss. Vid samtliga samtal och 
intervjuer användes anteckningsteknik för att notera informationen. Bandspelare användes 
inte. Vi har läst in oss på litteratur, som beskriver den historiska bakgrunden inom området 
specialskola och resurscenter, om tal- och språksvårigheter och dess klassificering, 
internationella studier kring påverkan gällande olika inriktningar inom specialpedagogisk 
verksamhet.    

Den huvudsakliga metoden vi använt är dokumentanalys. Vid dokumentanalys som 
forskningsmetod, ska värdet av insamlade data bedömas efter källkritiska hänsynstaganden. 
Forskaren har att fundera på om källan innehåller relevant information i förhållande till 
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frågeställningen som ges för studien (Merriam, 1994). Skriftliga källor i vår studie är 
specialpedagogiska elevutredningar av elever från 1997 - 2008 samt dokument där statens 
intentioner gällande stödet finns formulerade.  

För att finna svar på forskningsfrågan som behandlar hur utredningsverksamheten vid RC tal 
och språk har utvecklats 1997–2008, har en granskning gjorts genom noggrann genomgång av 
årsredovisningar samt specialpedagogiska utredningar. Skollag, läroplan, förordningar med 
instruktioner och regleringsbrev studerats för att få en uppfattning av hur den statliga 
styrningen har formulerats, som är vår andra frågeställning. Utvecklingen och förändringen av 
organisationen av statens stöd i specialpedagogiska frågor har även studerats med bakgrund i 
statliga utredningar och beslut. Den tredje forskningsfrågan, som handlar om hur 
utredningsverksamhetens utformning åren1997 – 2008 förhåller sig till den statliga 
styrningen, behandlades genom att specialpedagogiska utredningar och årsredovisningar 
jämförts med statliga dokument.  

Lantz (2007) beskriver vad som kännetecknar en kvalitativ databearbetning. I en allmän 
modell för kvalitativ analys ingår sökande efter drag och sammanhang. Även Bryman (2002) 
menar att bakomliggande teman i materialet som analyseras kvalitativt sökes. Bryman kallar 
denna strategi för en ”kvalitativ innehållsanalys” (s. 368), vilket är det vanligaste 
tillvägagångssättet enligt honom. Korta citat brukar användas för att tydliggöra valda temans 
innehåll. Vi valde, med vår teoretiska förförståelse, ut de formuleringar som vi ansåg bäst 
beskrev de aspekter vi ville belysa. I vissa fall har, i vår redogörelse, formuleringar återgivits 
med direkta citat ur dokumenten, medan i andra endast kärnan i formuleringarna refererats. 
Vid studier av statliga beslut som varit vägledande vid utvecklingen vid RC tal och språk, var 
vi tvungna att reducera data till de viktigaste i sammanhanget. Samma sak gällde vid 
datainsamling gällande utredningar, propositioner och myndigheters utveckling. I 
regleringsbrev valdes uppgifter ut som var relevanta för vår undersökning av hur den statliga 
styrningen har formulerats. Frågeställningen kring hur den statliga styrningen förhåller sig till 
utredningsverksamhetens utformning, har undersökts via RC tal och språks återrapportering i 
årsredovisningar samt specialpedagogiska utredningar.  

Enligt Lantz (2007) gör forskaren en tolkning utifrån förförståelse, gör bedömning om vad 
som karaktäriserar innehållet. Man skapar benämningar och bildar dimensioner som visar 
innehållet. Delaspekter som beskriver det som är likartat respektive olikartat får 
sammanfattande namn. Rådata, som är grupperat, ska sammanställas och kodas för att 
fördjupa förståelsen. Detta ger möjlighet att abstrahera kring dimensionerna. För att söka 
mönster i dokumenten använde vi oss av att gruppera, sortera, klippa, klistra, flytta. Vi 
frågade oss hur skillnader respektive likheter kunde ses och varför vissa begrepp hängde de 
samman som de gjorde. Allteftersom vår förståelse inom området ökat har vi gått tillbaka i 
dokumenten och under hela arbetsprocessens gång funnit för oss nya relevanta fakta som i sin 
tur lett oss vidare i vårt kunskapssökande och vidgat vår förståelsehorisont. Detta 
hermeneutiska arbetsförfarande har infunnit sig naturligt. Vi analyserade regleringsbreven och 
utformade kategorier som överensstämde med det perspektiv vi valt. Olika begrepp 
utkristalliserade sig vid bakgrund i riksdagspropositioner, beskrivningar av verksamhetsmål, 
uppdrag samt återrapporteringskrav. För att följa utvecklingen under tidsperioden studerade vi 
dessa begrepps förvandling. Ur årsredovisningarna grupperades andra kategorier för att 
beskriva hur RC tal och språk tolkat sitt uppdrag och redovisat sin verksamhet. Där beskrivs 
exempelvis verksamheten, målgruppen, syftet med elevutredningarna som görs, antalet 
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utredningar, tidsåtgång för utredning, hur information till föräldrar och personal ges, vilka 
insatser som föreslås.  

I vår analys har vi valt att utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att vi 
försöker inta ett förhållningssätt med denna teori i åtanke vid granskningen. De 
specialpedagogiska utredningarna analyserades även med det kategoriska och det relationella 
perspektivet i fokus. 

 
5.1 Urval och genomförande 

Vi har valt att undersöka följande dokument (se tabell 2) därför att dokumenten belyser 
utvecklingen för RC tal och språks utredningsverksamhet under åren 1997 – 2008. I 
utvecklingen av resurscentrets tillkomst har Hällsboskolan spelat en betydande roll, därför har 
vi tagit med information ur dokumenten gällande Hällsboskolan och även dess övergripande 
myndigheter såsom SIH, SIT och SPSM. När det gäller de övergripande myndigheterna har vi 
velat förtydliga deras namn, konstruktion, ansvarsområden, uppdrag och mål. Vi har även 
studerat dokument som statliga utredningar och rapporter av statligt tillsatta kommittéer. 
Dessa utredningar och rapporter har utmynnat i regeringspropositioner som legat till grund för 
förändringar gjorda av riksdagen.        

Utredningar av elever och statistik gällande RC tal och språk, årsredovisningar gällande RC 
tal och språk samt statliga regleringsbrev för verksamheten vid RC tal och språk 1997 till och 
med 2008 har även studerats.  

Vid vår undersökning av utredningarna av elever har vi använt en matris med utgångspunkt i 
de aspekter som var intressanta för vårt forskningsområde (bilaga 2). Vid analysen har vi 
fokuserat på hur informationsinhämtningen, kartläggningen samt de förslagna åtgärderna kan 
föras till ett kategoriskt, individ- respektive relationellt miljö- perspektiv.  

Dessa dokument har vi undersökt: 

Tabell 1: Undersökta dokument 

Årsredovisning 1997 Hällsboskolan Sigtuna 
Årsredovisning 1998 Hällsboskolan Sigtuna 
Hällsboskolan Sigtuna Årsredovisning 1999 
Hällsboskolans resurscenter Årsredovisning 2000 
Hällsboskolans resurscenter Årsredovisning 2001 
Specialpedagogiska institutets årsredovisning 2002 
Specialpedagogiska institutets årsredovisning 2003 
Årsredovisning 2004 Specialpedagogiska institutet 
Årsredovisning 2005 Specialpedagogiska institutet 
Årsredovisning 2006 Specialpedagogiska institutet  
Årsredovisning 2007 Specialpedagogiska institutet 
Specialpedagogiska skolmyndigheten Årsredovisning 2008 
Regleringsbrev för budgetåren 1997- 2001 avseende Statens institut för handikappfrågor i skolan [SIH]5 
Regleringsbrev för budgetåren 1997- 2001 avseende Specialskolor och resurscenter 
Regleringsbrev för budgetåren 2002 - 2007 avseende Specialpedagogiska institutet [SIT] 

                                                 

5 2001 års regleringsbrev för SIH gäller till och med 30 juni 2001 
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Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende Specialskolemyndigheten[SPM] 
Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Specialpedagogiska institutet [SIT] – ändring av regleringsbrevet 
(Regeringsbeslut17, 2004-06-23) 
Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Specialpedagogiska institutet [SIT] – ändring av regleringsbrevet 
(RegeringsbeslutIII:1, 2005-11-24) 
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Specialpedagogiska institutet [SIT]( gäller till och med 2008-06-
30) 
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Specialpedagogiska institutet [SIT]- ändring av regleringsbrevet 
(Regeringsbeslut I:27 2008-06-18) 
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM] 
(gäller från och med 2008-07-01) 
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM]- ändring av 
regleringsbrevet (Regeringsbeslut I:3 2008-09-18) 
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM]- ändring av 
regleringsbrevet (Regeringsbeslut I:2 2008-11-13) 
24 stycken avidentifierade specialpedagogiska elevutredningar från Hällsboskolans resurscenter [HRC]/RC tal 
och språk 1997 – 2008 (2 stycken från varje år) 
Barn och ungdomsutbildning – utbildningsstatistisk årsbok 2008  
Statistiska Centralbyrån [SCB] Hemsidan 2010-01-02 
BDU-utredningen. Förslag rörande undervisning av utvecklingsstörda barn och ungdomar som är syn- hörsel 
eller talskadade. (Skolöverstyrelsen, 1975) 
Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning. (Prop.1998/1999:105) 
Förordning (SFS 1988:1384) med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter 
Förordning (SFS 1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan 
Förordning (SFS 2000:453) med instruktion för Hällsboskolans resurscenter 
Förordning (SFS 2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet 
Förordning (2004:203) om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter 
Förordning (SFS 2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Förordning (SFS 2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten  
Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) 
Integrationsutredningen (SOU 1982:19) 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. [Lpo 94] 
Salamancadeklarationen (1994) 
Slutbetänkande  Funktionshindrade elever i skolan (FUNKIS) (SOU 1998:66, dir. 1995:134) 
Specialskoleförordningen (SFS 1965:478) 
Statens officiella statistik på www.skolverket.se gällande Hällsboskolan åren 1997 – 2008 
Sveriges Riksdag, Utbildningsutskottet: Betänkande 1992/93: UbU9 Insatser för elever med handikapp (Statens 
institut för handikappfrågor i skolan, SIH). 
Två nya statliga specialskolor (SOU 2007:30) 
 
5.2 Etiska aspekter 

Vi har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2003) med det 
grundläggande individskyddskravet och dess konkretisering i de fyra huvudkraven: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 
föreliggande studie är deltagarna som förekommer i de specialpedagogiska utredningarna inte 
medvetna om sin medverkan. I samverkan med personal på RC tal och språk, har vi fått 
tillgång till avidentifierade elevutredningar. Vi har träffat personalen vilka är angelägna om 
att deras verksamhet ska granskas utifrån.  

De personer som vi har haft kontakt med personligen samt via E-post, är tillfrågade och har 
godkänt sin medverkan samt haft tillfälle att granska de avsnitt där de fungerar som 
informanter. 
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5.3 Specialpedagogisk utredning  

Vi har valt att undersöka 24 elevutredningar från RC tal och språk i Sigtuna. Vi bad att få två 
exempel på utredningar för varje år och lämnade våra önskemål till personal på Resurscentret, 
som valde ut, avidentifierade och skickade via post utredningar till oss. Utredningarna 
sträcker sig från år 1997 till 2008 med två utredningar per år. Det innebär att vi undersöker 
utredningar från ett spann på 12 år. Här nedan är statistik på utredningarna. 
Barnen/Ungdomarna som utretts är vid utredningens början från åldrarna sex år, som är det 
yngsta barnet, till och med sjutton år, som är det äldsta och alla åldrar däremellan är 
representerade förutom att det saknas en 15-åring. Barnen är alltså födda mellan åren 1981 – 
1999.  Könsfördelningen är i förhållandet 2:1, det vill säga det är dubbelt så många pojkar 
som flickor, 16 pojkar och 8 flickor.  

  6 år – 4 barn   7 år – 1 barn    8 år – 6 barn  

  9 år – 1 barn 10 år – 2 barn 11 år – 2 barn 

12 år – 1 barn 13 år – 3 barn 14 år – 1 barn 

15 år – 0 barn 16 år – 2 barn 17 år -  1 barn 

Barnen kommer geografiskt från länen: 

AB (6 barn) C (3 barn) D (2 barn) K (2 barn) M (2 barn)  O (3 barn)  

T (1 barn)  U (1 barn) X (1 barn) Y (1 barn) BD (2 barn)  
      

Sju av barnen blev efter utredningen elever vid Hällsboskolan. Dessa sju barn kommer från 
länen AB (4 barn) O (2 barn) och U (1 barn). Åtta av barnen är flerspråkiga.  

Tabell 2: Data specialpedagogiska utredningar 

Nr Utredd år Namn6 Födelseår Kön Ålder vid 
utredning 

Flerspråkighet Elev 

Hsk7 
1 1997 HJALMAR 1981 Pojke 16 X  
2 1997 MIKAEL 1991 Pojke 6  X 
3 1998 JONAS 1991 Pojke 6 X X 
4 1998 LISA 1989 Flicka 8  X 
5 1999 GUDRUN 1992 Flicka 7   
6 1999 KARIN 1991 Flicka 8   
                                                 

6 Namnen är fingerade 

7 Elev vid Hällsboskolan efter utredning 
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Nr Utredd år Namn6 Födelseår Kön Ålder vid 
utredning 

Flerspråkighet Elev 

Hsk7 
7 2000 NISSE 1992 Pojke 8 X  
8 2000 HUGO 1988 Pojke 11 X  
9 2001 FRIDOLF 1987 Pojke 13   
10 2001 GERT 1988 Pojke 13 X X 
11 2002 STEFAN 1995 Pojke 6 X X 
12 2002 TYRA 1996 Flicka 6   
13 2003 LINN 1994 Flicka 9  X 
14 2003 WILLE 1995 Pojke 8   
15 2004 ÖSTEN 1993 Pojke 10   
16 2004 JANNE 1996 Pojke 8   
17 2005 ULLA 1990  Flicka 13   
18 2005 ÅKE 1999 Pojke 8   
19 2006 VERNA 1992 Flicka 14   
20 2006 IVAR 1995 Pojke 10   
21 2007 STURE 1994 Pojke 12  X 
22 2007 DINO 1995 Pojke 11 X  
23 2008 ALMA 1992 Flicka 16   
24 2008 ALGOT 1991 Pojke 17 X  
 

5.4 Giltighet och tillförlitlighet 

Studiens resultat bygger till en liten del på samtal och intervjuer av personer med stor 
yrkeskunskap inom det valda verksamhetsområdet. Huvudsakligen, dock, innehåller studien 
dokumentanalyser. Generellt kan sägas att dokument är skrivna för en specifik mottagare, det 
har ett visst syfte och ursprung. En fördel med dokument är, enligt Merriam (1994), att de inte 
är känsliga på samma sätt som ett intervju- eller observationsmaterial där forskaren själv 
genom sin medverkan påverkar resultatet. Dokument i form av offentliga källor, som använts 
i denna studie, är skollag, förordningar, regleringsbrev, årsredovisningar, statliga utredningar 
och betänkande. Andra dokument som analyserats är avidentifierade specialpedagogiska 
elevutredningar. Vi har inte kunskap om, huruvida de specialpedagogiska elevutredningar 
som vi fick oss tillsända från RC tal och språk är specifikt representativa för de år vi önskade. 
Vid tolkningen gäller det att finna kategorier, beskrivningar och modeller som bäst beskriver 
det som efterfrågas i forskningsfrågorna. För att resultaten ska kunna generaliseras, bör de 
kunna tillämpas på andra jämförbara situationer. Man kan, enligt Denscombe (2000), även 
tala om en föreställningsmässig överförbarhet. Begränsningar gällande resultat av insamlade 
data och analysen av dessa måste beaktas. I denna studie har vissa aspekter valts ut, vilket 
innebär att andra har förbisetts.  

6. Resultat och analys 

Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar redovisas och analyseras resultatet enligt 
följande: 
Inledningsvis redovisas under avsnittet 6.1 Statlig styrning – utveckling och formulering, hur 
den statliga styrningen utvecklats och formulerats genom underlag i statliga utredningar, 
skollag, förordningar, regleringsbrev och läroplaner. Utvecklingen och förändringen av de 
myndigheter som verksamheten lytt under har även studerats. Sammanfattningar redovisas 
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löpande. Redovisning av hur utredningsverksamheten vid RC tal och språk har utvecklats åren 
1997-2008 görs under avsnitten 6.2 Statlig styrning – utveckling och formulering samt 6.3 
Terminologi i statlig styrning och i verksamheten. Hur utredningsverksamhetens utformning 
förhåller sig till den statliga styrningen har undersökts genom jämförelse av innehållet i de 
statliga riktlinjerna med specialpedagogiska utredningar och årsredovisningar. 
Forskningsfrågan har till en del vävts in under avsnitten 6.2 och 6.3. Fokus har lagts vid 
terminologin inom området. Redovisning för detta återfinns under avsnittet 6.3 Terminologi i 
statlig styrning och i verksamheten och även i slutet av avsnitt 6.2. 

 
6.1 Statlig styrning – utveckling och formulering 

Statliga utredningar som resulterar i ett betänkande, utgör underlag för utveckling av nya 
lagar, förordningar, instruktioner och regleringsbrev. Den statliga styrningen av verksamhet 
för barn och ungdomar med tal- och språksvårigheter kan spåras i utredningar, propositioner, 
lagförslag och regleringsbrev. Dokumenten vi studerat har haft betydelse för förståelsen av 
utvecklingen av RC tal och språk även innan vår egentliga undersökningsperiod. 

6.1.1 BDU-utredningen 

SÖ tillsatte i april 1973, efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och socialstyrelsen, en 
arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag enligt regeringens uppdrag. Arbetsgruppen, som 
antog namnet BDU-gruppen skulle ge förslag för kartläggning och åtgärder för 
undervisningsbehovet för barn och ungdomar med olika svårigheter, bland annat tal- och 
språksvårigheter. För planering av åtgärder förordade gruppen decentraliserad organisation 
och regional stödverksamhet. BDU-gruppen hävdade vikten av att hänsyn tas till allas rätt till 
adekvat undervisning samt pedagogiska konsekvenser på grund av elevernas tal- och 
språksvårigheter. Man ville förena kraven på samlade pedagogiska resurser med kravet på så 
normala levnadsförhållanden som möjligt. BDU-gruppens förslag resulterade i en proposition 
(Prop. 1976/77:100) där många av gruppens rekommendationer följdes.  

6.1.2 Integrationsutredningen  

Regeringen tillsatte 1978 en kommitté med uppdrag att utreda integration av elever med 
funktionshinder. Utredningen lade i nio olika betänkanden grunden till ett fortsatt arbete för 
en skola för alla. Utredningen diskuterar begreppet integration och regeringen beslutar om ett 
fortsatt statligt huvudmannaskap men ökat regionalt ansvar. Slutbetänkande lades 1982 (SOU 
1982:19). År 1990 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till 
förändring av den statliga skoladministrationen samt styrningen av skolan. Ansvaret för 
stödåtgärder för elever med funktionshinder föreslogs i propositionen samlas i en särskild 
myndighet, Statens Institut för handikappfrågor i skolan, SIH. 

6.1.3 Funktionshindrade elever i skolan [FUNKIS] 

Som en följd av Salamancadeklarationen (1994) tillsatte regeringen 1995 en kommitté vars 
uppdrag var att kartlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och landsting när det 
gällde utbildning av elever med funktionshinder. Kommittén bestod av experter och politiker 
som arbetade under tre år. Målet sattes att kommunerna har ansvaret att ge alla elever 
utbildning anpassad efter sina förutsättningar. Utredningsgruppen ansåg att statens stöd i 
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specialpedagogiska frågor ska inriktas mot stöd till kommunerna. Elevens utbildning, 
utvecklingsinsatser och kompetensutveckling samt rådgivning ska ordnas i hemkommunen. I 
regeringspropositionen uppmärksammas att kommunerna behöver ökad kunskap inom 
området språkstörning. Kommitténs utredning och slutbetänkande Funktionshindrade elever i 
skolan [FUNKIS] (SOU 1998:66) lade grunden för förändringen som riksdagen beslutade om 
i propositionen 1998/1999:105, Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning. En 
förändrad organisation för statens stöd i specialpedagogiska frågor utvecklades.  

6.1.4 Ombildning av SIH till SIT 

Riksdagen tillsatte utredningar för att utarbeta förslag till utformning av förändrad 
organisation av statens stöd i specialpedagogiska frågor. Två nya myndigheter bildades: 
Specialpedagogiska institutet (2001) och Specialskolemyndigheten (2000). Hällsboskolan 
blev en del av Specialpedagogiska institutet och verksamheten fick namnet Resurscenter tal 
och språk. De fasta skoldelarna på Hällsboskolan skulle avvecklas och istället skulle 
resurscenterverksamheten utökas. RC tal och språk skulle ge fortbildning till kommuner som 
behövde stöd i arbetet med anpassning för elever med benämningen grav språkstörning. SIH 
ombildades då till Specialpedagogiska institutet [SIT] och specialskolorna skulle fortsätta 
vara statliga. RC tal och språk får uppdraget att göra utredningar och besök för elever med 
språkstörning. Specialskolan med fast skolplacering upphör och ersätts med visstidsutbildning 
för både elever och personal från kommunerna. Kommunernas specialpedagoger får 
konsultativa uppgifter vid utformning och genomförande av åtgärder. Ansvaret för insatserna 
ligger på hemkommunerna men RC tal och språk ger stöd. Organisationen förändras och 
ansvaret för elever med funktionshinder styrs till kommunerna i stället för till staten.  

6.1.5 Slutrapport från Myndigheten för statens stöd i specialpedagogiska frågor [MYS-
utredningen]  

Myndigheten för statens stöd i specialpedagogiska frågor gav i sin Slutrapport från MYS-
utredningen (U 2000:01), bland annat anvisningar för inrättandet av ny myndighet; 
Specialpedagogiska institutet [SIT] som inrättades 1 juli 2001. Syftet med SIT var att bidra till 
ökad måluppfyllelse och flexibilitet i statens stöd i specialpedagogiska frågor samt förbättra 
samverkan mellan stat, kommun och landsting i frågor som rör barn och ungdomar med 
funktionshinder. Organisationen samverkade med Skolverket som central 
förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet med tillsynsansvar över alla skolor som 
omfattas av skollagen, även utbildningen av elever med funktionshinder. MYS-utredningen 
anförde att SIT även skulle ges uppdrag att utveckla former för samverkan med 
intresseorganisationer, eftersom dessa besitter stora kunskaper om sina medlemmars behov av 
olika slag. Från SIT:s bildande benämns Hällsboskolans resurscenter istället RC tal och språk. 
MYS-utredningen menade att specialskolverksamheten vid resurscentren på sikt skulle 
avvecklas till förmån för utvidgad resurscenterverksamhet. RC tal och språk skulle aktivt 
medverka till bildandet av regionala undervisningsgrupper för elever med grav språkstörning. 
MYS-utredningens rapport visade på behovet av en kompetensväxling vid SIT för ökad 
överblick och bredd i verksamheten. Behovet av specialpedagogiskt stöd skulle vara 
vägledande för insatserna och den främsta målgruppen för all stödverksamhet är 
huvudmännen för den pedagogiska verksamheten.  
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6.1.6 Ombildning av SIT till SPSM 

Utredaren föreslog i delbetänkandet Två nya statliga specialskolor (SOU 2007:30) att 
verksamheten vid RC tal och språk Sigtuna och specialskolan Hällsboskolan hålls ihop på 
grundval av att verksamheterna är nära sammanlänkade.  

Specialmyndighetsutredningen hade i uppdrag att föreslå en ny statlig struktur för 
myndigheter inom skolområdet för en effektiv statsförvaltning med färre myndigheter samt 
tydliga och avgränsade uppgifter. Utredningen föreslog i betänkandet (SOU 2007:79) att 
Myndigheten för specialpedagogik bildas för frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med 
funktionshinder i skolan. All verksamhet vid SIT och SPM [Specialskolemyndigheten] läggs 
ihop i den nya myndigheten. Myndigheten för specialpedagogik ska ansvara för statens 
samlade stöd i specialpedagogiska frågor samt ha i uppdrag att stödja skolor och 
skolhuvudmän i pedagogiska frågor som gäller elever med funktionsnedsättning.  

I betänkandet står följande av relevans för studien citerat: 

Staten ska erbjuda sådan sakkunskap som den enskilda kommunen eller skolhuvudmannen inte 
kan ha, eftersom elevunderlaget är för litet. (s. 137) 

Statens insatser ska ses som ett komplement för att erbjuda kommunerna sådan spetskompetens 
som de inte kan bygga upp på egen hand. (s. 138) 

samt  

Alla statliga myndigheter har också en serviceskyldighet gentemot enskilda.  (s. 138)  

Regeringen föreslog i propositionen Nya skolmyndigheter (prop. 2007/08:50) ett antal 
lagändringar som möjliggjorde en förändrad myndighetsstruktur inom skolväsendet. I 
propositionen beskrevs den nya myndighetsstrukturen och den föreslagna Myndigheten för 
specialpedagogik fick namnet Specialpedagogiska skolmyndigheten och bildades den 1 juli 
2008.  

Sammanfattning  

Utvecklingen av utredningsverksamheten vid RC tal och språk har påverkats av, genom 
regeringen tillsatta kommittéer, utredningar och propositioner. Detta har bland annat lett till 
att RC tal och språk organisationsmässigt ingått i tre olika övergripande myndigheter på kort 
tid. 1997 – 2001 (30 juni) var den övergripande myndigheten SIH och RC tal och språk var en 
del av specialskolan Hällsboskolan. Från 1 juli 2001 – 30 juni 2008 var RC tal och språk en 
del av myndigheten SIT och nu ingick specialskolan Hällsboskolan i RC tal och språk. Från 
och med 1 juli 2008 och fortfarande ingår RC tal och språk i myndigheten SPSM (se figur 1-
3). Det har lett till nya benämningar och uppgifter för resurscenterverksamheten. 
Resurscentret ska stötta kommuner i ökande grad och bedriva uppsökande verksamhet.  
Kompetensutveckling samt rådgivning ska ordnas med stöd av RC tal och språk i 
hemkommunen.     
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6.1.7 Skollag 

Skollagen består av riksdagen fastställda grundläggande bestämmelser gällande skolans 
verksamhet.  

I skollagens första kapitel, Allmänna föreskrifter, sägs att: 

 I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. (Skollagens 1 kap 2§) 

samt 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet.  

6.1.8 Förordningar 

Förordningar är instruktioner från regeringen till myndigheten.  

Grundskoleförordningen 

Skolformsförordningen är en bestämmelse gällande alla skolformer som beslutas av 
regeringen utan riksdagens medverkan. Dessa förordningar gäller RC tal och språks 
utredningsverksamhet. I grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) delges föreskrifter om 
grundskolan utöver vad som skollagen föreskriver.  

Grf 5 kap 1§ tredje och fjärde stycket 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat 
sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att 
behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall 
tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. 

Förordningar med instruktion 

Specialskoleförordningen (SFS 1965:478)  

3§ Vid var och en av riksskolorna finns ett specialpedagogiskt resurscent er. ”... 
   Resurscentrerna skall främja en allsidig utveckling av barn och ungdomar som är ...  
   talskadade. 

Verksamheten skall bedrivas från pedagogiska synpunkter och främst omfatta  
1. specialpedagogisk utredning och träning för elever med sådana funktionshinder i det 
offentliga skolväsendet, 
2. information, utbildning och fortbildning till elevernas vårdnadshavare och till lärare och 
annan personal. 
 
Resurscentrerna skall vidare samla och ge information samt följa forskning och 
utvecklingsarbete i frågor som rör utbildning av barn och ungdomar med sådana funktionshinder 
som avses här. 
 
Verksamheten får vid behov omfatta även elever utanför det offentliga skolväsendet och barn 
som inte börjat skolan … 
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Samt nedan definieras begreppet/benämningen talskada. 

10 § I denna förordning förstås med ... talskadat barn (elev) sådant barn som på grund av ... 
talskada inte kan följa undervisningen i grund skolan. Med hörselskada avses nedsättning av 
hörseln och talstörning som orsakats av sådan nedsättning. Annan tal- och språkstörning 
betecknas talskada. 

Förordning (SFS 1988:1384) med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter 

Utfärdad: 1988-12-08 Upphävd: 2000-07-01 Ändrad t.o.m. SFS 1996:548 

15§ Behörig för arbetsuppgifter som avser specialpedagogisk utredning och träning av 
synskadade barn och ungdomar samt informations- och kursverksamhet är den som är behörig 
till motsvarande anställning som lärare i specialskolan. Om det finns särskilda skäl får den som 
inte har sådan behörighet anställas.  

Motsvarande förordning med instruktion gällande yrkeskompetens för verksamheten har vi ej 
funnit för RC tal och språk. 

Förordning (SFS 1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i 
skolan 

Utfärdad: 1991-06-13 Upphävd: 2001-07-01 Ändrad t.o.m. SFS 2000:447 

Inget nämns i denna angående vare sig pedagogisk eller specialpedagogisk utredning. Av viss 
relevans står i § 3: 

Institutet är central förvaltningsmyndighet för ... Hällsboskolans ... resurscenter. 

vidare inom samma paragraf:   

 … sammanställa och med eget yttrande till regeringen lämna över resurscentrens ... , 
årsredovisningar ... 

Vi har inte tagit del av SIH:s eget yttrande. Däremot har vi tagit del av Hällsboskolans 
respektive Hällsboskolans resurscenters årsredovisningar 1997 – 2000, d.v.s. under gällande 
tidsperiod för ovanstående förordning med instruktion. 

Förordning (SFS 2000:453) med instruktion för Hällsboskolans resurscenter 

Utfärdad: 2000-05-31 Tidsbegränsad 2001-07-01 

1§ Hällsboskolans resurscenter skall främja en allsidig utveckling av barn och ungdomar från 
hela landet som är gravt språkstörda 

Verksamheten skall främst omfatta: 
specialpedagogisk utredning och träning av elever med sådant funktionshinder i det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom,  

information, utbildning och fortbildning av elevernas vårdnadshavare och av lärare och annan 
personal.  

Resurscentret skall vidare samla och ge information samt följa forskning och utveckling i frågor 
som rör utbildning av barn och ungdomar som är gravt språkstörda. 

3§ Verksamheten vid resurscentret får vid behov omfatta även elever utanför det offentliga 
skolväsendet och barn som inte börjat skolan. 
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Förordning (SFS 2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet  

Utfärdad: 2001-05-31 Upphävd: 2008-07-01 

3§  

Institutet skall inom ramen för den rådgivande verksamheten erbjuda specialpedagogisk 
utredning inom resurscenter för … 

2. barn och ungdomar med grav språkstörning … 

Vid ett resurscenter får även ingå specialpedagogisk träning. I verksamheten vid ett resurscenter 
skall ingå information till och utbildning av lärare och annan personal samt av vårdnadshavare. 
Utredning och träning får vid behov även omfatta barn som inte har börjat i de verksamheter 
som avses i 1§.  

Upphävdes 1 juli 2008 då nedanstående förordning trädde i kraft.  

 

Förordning (SFS 2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten  
 

Utfärdad: 2008-05-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:633 Upphävd: 2010-01-01 

8§  Specialpedagogiska skolmyndigheten ska erbjuda specialpedagogisk utredning inom 
resurscenter för …  

2. barn och ungdomar med grav språkstörning … 

Utredning får vid behov även omfatta barn som inte har börjat i de verksamheter som avses i 2 
och 7 §§. 

I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att informera och utbilda lärare, annan personal 
samt vårdnadshavare.  

Sammanfattning: 

Skollagen har inte ändrats under den undersökta perioden. Utvecklingen av 
utredningsverksamheten vid RC tal och språk har påverkats av, av regeringen tillsatta 
kommittéer, utredningar och propositioner. Detta har bland annat lett till att RC tal och språk 
organisationsmässigt ingått i tre olika övergripande myndigheter på kort tid. Det har lett till 
nya benämningar och uppgifter för resurscenterverksamheten. Resurscentret ska stötta 
kommuner i ökande grad och bedriva uppsökande verksamhet.  Kompetensutveckling samt 
rådgivning ska ordnas i hemkommunen.   

I grundskoleförordningen skrivs att elev med behov av särskilt stöd har rätt till utredning av 
behovet, vilket är rektors ansvar. Detta kan innebära kontakt med RC tal och språks 
utredningsverksamhet.  

Man anger vidare att verksamheten ska bedrivas från pedagogiska synpunkter och främst 
omfatta specialpedagogisk utredning, information, utbildning och fortbildning till elevernas 
vårdnadshavare och berörd personal. Resurscentren ska samla och ge information, följa 
forskning och utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Detta återfinns innehållsmässigt 
även i förordningarna med instruktioner för Hällsboskolans resurscenter (RC tal och språk), 
Specialpedagogiska institutet samt Specialpedagogiska skolmyndigheten.  
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I förordning med instruktion för SIH står av relevans att SIH är central förvaltningsmyndighet 
för Hällsboskolans resurscenter (RC tal och språk). SIH ansvarar för inlämning med eget 
yttrande för resurscentrets årsredovisningar.  

I förordning med instruktion för SIT står att resurscentret ingår i SIT och där inom ramen för 
den rådgivande verksamheten. Specialpedagogisk utredning ska erbjudas. I uppdraget ingår 
information till och utbildning av lärare och annan personal samt av vårdnadshavare. Detta 
gäller även då SPSM tar över verksamheten.   

6.1.9 Regleringsbrev 

Regeringen styr arbetet inom enskilda myndigheter genom regleringsbrev. Regleringsbreven 
anger på vilket sätt en enskild myndighet ska fördela sina anslag. Nya regleringsbrev skrivs 
varje år som visar riktlinjerna och vilka mål myndigheten ska uppnå med sin verksamhet.  

Regleringsbreven har analyserats i följande kategorier: 

Årtal och övergripande myndighet, proposition och myndighetsspecifik information, i 
förekommande fall politikområdets mål, verksamhetsmål, uppdrag samt återrapportering. 
Analys redovisas i bilaga 3, Tabell 1. Kursiverad stil anger förändringar i formuleringar. 
Observeras bör att RC tal och språk perioden 1997 – 2000-06-30 ingår i myndigheten 
Specialskolan Hällsboskolan, därav skrivningen i regleringsbreven; specialskolorna. I 
analysen har avsnitt förkortats/tagits bort som är irrelevant för vår studie, till exempel allt som 
har med ekonomi att göra. 

I de övergripande målen återkommer under den undersökta perioden, att resurscentren genom 
Specialpedagogisk utredning ska främja den allsidiga utvecklingen hos elever i det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom, samt informera och fortbilda/kompetensutveckla lärare, 
övrig personal samt föräldrar.   

Under åren 1997 – 2000 är återrapporteringskraven för RC tal och språk att:  

… Upplysningar skall lämnas om sådana förhållanden som är viktiga för regeringens bedömning 
av myndighetens resultat …        

Av innehållet i de undersökta och analyserade regleringsbreven (tabell 1 bilaga 3) framgår att: 
Statens institut för handikappfrågor i skolan [SIH] är central förvaltningsmyndighet för RC tal 
och språk undersökningsåren 1997 – 2001, 30 juni. Specialskolan Hällsboskolan är 
undersökningsåren1997-2001, 30 juni en egen myndighet med egen styrelse. RC tal och språk 
sorterar under Hällsboskolan dessa år. 

Från och med 1 juli 2001 sorterar i stället Hällsboskolan under RC tal och språk. 

Målen för verksamheten är:  

att genom utredning och träning främja den allsidiga utvecklingen hos elever i det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom samt informera och fortbilda lärare, övrig personal samt 
föräldrar. (1997 – 2001)  
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1997 – 2000 varierar benämningarna på verksamhetsmål; övergripande mål, effektmål. 2001 
redogörs dessutom för benämningen politikområdet. 

Fr.o.m. 2001 då Specialpedagogiska institutet blir övergripande myndighet, och 
fortsättningsvis blir beskrivningarna mer strukturerade. Verksamheten delas upp 
verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.  Verksamhetsområdena är Förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg samt Barn- och ungdomsutbildning. Inom respektive område anges 
verksamhetsgrenen Råd och stöd i specialpedagogiska frågor. Dessutom spaltas målen upp i 
olika delmål.  

År 2002 skrivs under verksamhetsgrenen Utredning som mål att SIT ska öka sitt stöd genom 
specialpedagogiska utredningar samt öka utredningarnas användbarhet. Detta år observeras 
förändringen gällande indelning i verksamhetsområden och verksamhetsgrenar där RC tal och 
språk sorterar under verksamhetsområdena förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt 
Barn- och ungdomsutbildningverksamhetsgrenen och verksamhetsgrenen Utredning. Där 
uttrycks målet: 

Institutet skall öka sitt stöd genom specialpedagogiska utredningar samt öka utredningarnas 
användbarhet som stöd. 

Återrapporteringskrav från och med år 2002 anger att bedömning av effekter av 
utredningsverksamheten ska redovisas, samt antal barn och elever som utretts under året och 
antal utredningsdagar.  

År 2003 utvecklar man målen genom flera delmål där man lyfter fram att verksamhetsgrenen 
Råd och stöd i specialpedagogiska frågor varunder RC tal och språk sorterar (2003 – 2008) 
ska ”Vara ett effektivt stöd i specialpedagogiska frågor och därigenom underlätta för 
huvudmannen att skapa en likvärdig skola”. Vidare ska man under verksamhetsgrenen också 
”Optimera möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för barn med 
funktionshinder.” Förändring jämfört med föregående år uppmärksammas, 
verksamhetsgrenen där RC tal och språks utredningsverksamhet ingår heter nu Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor. Verksamhetsområdena är de samma som år 2002. Från och med 
detta år blir återrapporteringskraven fler och mer detaljerade.   

År 2006 under samma verksamhetsgren kommer tillägget ”… underlätta för huvudmännen att 
skapa en likvärdig verksamhet oavsett kön”. Man lägger också till ”Möjligheterna till lärande, 
delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för flickor och pojkar med funktionshinder skall 
kontinuerligt öka.” Uttrycken ”oavsett kön” samt ”pojkar och flickor” återkommer även år 
2007 och 2008.  

År 2007 anges i målet för verksamhetsområdet Barn och ungdomsutbildning en ny skrivning, 
”öka andelen elever, såväl pojkar som flickor som når målen för utbildningen”. Här 
uppmärksammas genusperspektivet.  

I regleringsbreven kan iakttas: Under tidsperioden syns en utveckling när det gäller 
verksamhetsmålen nedbrutna i delmål vilket ger något tydligare krav på verksamheten. 
Tendenser finns till en tydligare statlig styrning i regleringsbreven.   
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6.1.10 Läroplaner 

Läroplanen innehåller nationella mål och riktlinjer som gäller för förskolan, förskoleklasser, 
den obligatoriska skolan och frivilliga skolformers verksamhet. Läroplanen har inte ändrats 
under den undersökta perioden. 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) uttrycker att: 

 En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar 
och behov. Det finns olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla. (Lpo 94 s.6). 

6.2 RC Tal och språks utredningsverksamhet – utveckling 1997-2008 

RC tal och språk har ingått i olika myndigheter som redovisar sina uppdrag i årsredovisningar 
vilka granskades och analyserades med urval och relevans för vår undersökning, det vill säga 
RC tal och språks utredningsverksamhet. Inom utredningsverksamheten har följande aspekter 
belysts under rubrikerna Rådande läge, Målgrupp och förekomst, Anmälningar, Anledningar 
och ursprung, Genomförda utredningar, Involverade yrkeskategorier, Omfattning, 
Utredningens syfte, Föräldrar och utredningstiden, Analys av identifierade 
specialpedagogiska utredningar, Terminologi och Personal.  

6.2.1 Rådande läge 

Rådande läge vid utredningsverksamheten inom Resurscenter Tal och språk belyses: 

Enligt SPSM:s hemsida, (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2010) erbjuder 
Specialpedagogiska skolmyndigheten specialpedagogisk utredning för barn och ungdomar 
med grav språkstörning. Syftet är att utredningen ska bidra till en förbättrad situation för ett 
enskilt barn/ungdom. Den pedagogiska närmiljön och barnets förutsättningar beskrivs. Genom 
att belysa och göra tydligt hur närmiljön kan utvecklas tillmötesgås barns och ungas behov i 
skolan. Resultat och rekommendationer ställs samman i en skriftlig rapport kallad 
utredningsrapport. Berörda personer får även en muntlig redogörelse. Barn/ungdomar med 
funktionshindret grav språkstörning utreds genom RC tal och språk i Sigtuna där ett 
tvärprofessionellt team genomför utredningen på hemorten i närmiljön och/eller vid 
resurscentret, i nära samverkan med barnet/ungdomen, föräldrar, personal och lokala resurser. 
Resurscentret tar emot utredningsärenden från hela Sverige och utredningen är kostnadsfri. I 
en utredning samarbetar resurscenter med varandra, vid behov, samt med Specialpedagogiska 
skolmyndighetens regionala rådgivare och specialskolor. Ansökan om specialpedagogisk 
utredning sker direkt till RC tal och språk eller till Specialpedagogiska skolmyndighetens 
regionkontor. Resurscentret har ett nära samarbete med och är ett nationellt komplement till 
de regionala rådgivarna som samverkar med kommuner/skolor. Kontakt med myndigheten 
angående specialpedagogisk utredning fås via post/e-post och/eller telefon. 

Enligt Monica Thomsson, chef för RC tal och språk på SPSM (personlig kommunikation, 24 
juni 2010) genomförs den specialpedagogiska elevutredningen tvärprofessionellt inom 
funktionsnedsättningsområdet tal- och språk. De professioner som ingår är: logoped, 
psykolog, talpedagog, specialpedagog och ibland även sjukgymnast samt kurator. Enligt 
Thomsson har resurscentret hela Sverige som arbetsområde. Ansökningar kommer från hela 
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landet. Efter en pedagogisk kartläggning på elevens hemskola, kontakt med kommunens 
resursteam och SPSM:s regionala rådgivare som anser att en specialpedagogisk utredning hos 
resurscenter bör göras, ansöks om detta i samråd med vårdnadshavare. Enligt Thomsson 
syftar den specialpedagogiska utredningen till att klargöra barns och ungdomars språkliga och 
kognitiva förmågor och olika aspekter av omgivningsfaktorer. Den är ett verktyg för att få en 
samlad bild kring barnets språkutveckling i kombination med den pedagogiska närmiljön. 
Den specialpedagogiska utredningen ska ge underlag för åtgärdsprogram och ge stöd och råd 
för hur elevernas utbildning fortsättningsvis ordnas på bästa sätt. Ansökan om 
specialpedagogisk utredning kan komma från elevens skola, från föräldrar och sker i 
samverkan med Specialpedagogiska skolmyndighetens regionala rådgivare.    

Enligt förordning (SFS 2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten  
 

5§ Myndigheten ska erbjuda specialpedagogisk utredning inom resurscenter för ... barn och 
ungdomar med grav språkstörning, ... Utredning får vid behov även omfatta barn som inte har 
börjat i de verksamheter som avses i 2 och 9 §§. I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå 
att informera och utbilda lärare, annan personal samt vårdnadshavare.   

 
RC tal och språk utgör en del av den så kallade Nationella resursen där tre specialskolor, 
inklusive Hällsboskolan, och samtliga fyra resurscenter ingår (SPSM:s Årsredovisning 2008).  
 
På socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se,  hämtad 2009-03-22 samt 2011-01-02) 
nämns inget om RC tal och språk och deras möjligheter att utreda barn med språkstörningar. 
Intresset att söka information även där beror på att det framkommit i vår historiska återblick 
att Medicinalstyrelsen tidigare remitterade barn till Karin Danells (se 3.1) verksamhet. 
Medicinalstyrelsen gick över i Socialstyrelsen år 1968.  

Personalrepresentanterna från RC tal och språk, Ylva Segnestam, Anna Liljestrand och Anna 
Strömberg redovisade för arbetsgången vid specialpedagogiska utredningar vid möte 15 
januari 2009. De berättade att sättet att utreda förändrats över tid och att den konsultativa 
processen har utvecklats. Det är oftast SPSM:s regionala rådgivare som efter kontakt med 
elevens hemskola kontaktar RC tal och språk för utredning. RC tal och språk gör eleven 
delaktig genom att skicka ett brev till eleven och familjen innan utredningen där personalen 
presenterar sig och RC med dess lokaler och aktiviteter. Besök och observationer görs i 
elevens hemskola. Dessutom ges återkoppling till eleven i form av en CD med bilder från 
elevens utredningsdagar. Då utredningsresultaten sammanställts till en rapport, skickas denna 
till vårdnadshavare och berörda personer i elevens hemkommun, dit RC också kommer för att 
gå igenom rapporten. Utredningen ska vara användbar, menar personalen. Strävan är att även 
genomföra uppföljningar efter 6 månader. Åldersstrukturen för de elever som utreds har 
utvecklats från att tidigare ofta skett innan skolstart till att nu ske när eleverna är äldre. Man 
utför ca 20 utredningar per år.  

6.2.2 Målgrupp och förekomst 

Resultatet visar att målgruppen för barn/elever som kommit ifråga för RC tal och språks 
specialpedagogiska utredningar, under intervallet 1997 – 2001 som ingår i vår 
undersökningsperiod, har varit barn/elever som benämnts vara ”barn med grav språkstörning” 
men även uttrycks något mildare former till exempel ”barn med tal- och språkstörning” 
”språkstörning” ”språkstörda barn”. Resultatet visar att RC tal och språk haft som uppdrag att 
redogöra för målgruppen och att åren 1997 – 2000 uppskattades, med hänvisning till statistik 
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framtagen på logopedmottagningar, att andelen barn som benämndes ha grav språkstörning 
förekom med cirka 0,25 - 0,5 %.  

År 2001 anges att andelen uppskattas till 0,5 % med hänvisning till ”statistiska beräkningar”, 
vilket i antal barn i riket uppskattas till ca 5000. Samma år uppges att 139 barn omfattas av 
direkta insatser på RC tal och språk. Enligt Edén (2005) beräknas förekomsten av barn med 
grav språkstörning betydligt högre, till 1 - 2%. Föhrer (2007) menar att andelen är närmare 2 
% än 1 %. Detta tyder på att man åren 1997 – 2001 beräknat förekomsten av funktionshindret 
grav språkstörning att vara upp till 8 ggr så lite förekommande om man räknar på den lägsta 
andelen (0,25 %) jämfört med den högsta andelen (2 %). Beräkning, med hjälp av statistik 
(Statistiska centralbyrån, 2011) på antalet födda barn år 2010, ger vid hand att antalet barn 
varierar enligt nedanstående tabell beroende på vilken andel i procent man räknar med. 
Nedanstående tabell (Tabell 4.) betecknande barn födda år 2010 ska ses som ett exempel på 
hur skillnaden i antal barn blir beroende på hur stor andelen uppskattas till. Observera att 
beräkningen endast är gjord på en åldersgrupp. Barn är man per definition mellan 0 och 18 år.  

Tabell 4. Approximativ beräkning – antal barn med funktionshindret ”grav språkstörning” födda år 2010 

År Antal födda 
barn 

0,25 procent 
RC tal och 
språks  
uppskattning 

0,5 procent 
RC tal och 
språks  
uppskattning 

1 procent 
(Edén, 
2005) 

2procent 
(Edén, 2005 
samt  
Föhrer, 2007) 

Spännvidd 

2010 86872 barn 217 barn 434 barn 869 barn 1734 barn 217 – 1734 barn 
skillnad 1517 
individer 

Tabell 5. Andel barn och elever med grav språkstörning respektive Avvikande tal- och språkutveckling 
per årskull samt målgruppsbeskrivning för RC Tal- och språk 

Årsredovisning Grav språkstörning Avvikande tal- och 
språkutveckling 

Målgrupp 

1997 0,25 – 0,5 % 

hänvisning till 
statistik framtagen 
på 
logopedmottagningar 

3-4% 

hänvisning till 
statistik framtagen 
på 
logopedmottagningar 

Språkstörda elever  

Hänvisning till Målgruppbeskrivning (s. 5) 

”Den gravt språkstörda elevgruppen” (s. 5) beskrivs här bl.a. 
med ”En språkstörning är ett gravt kommunikationshinder 
och påverkar hela livssituationen ...” (s. 5). 

”./..barn med tal- och språkstörning inom det officiella 
skolväsendet ...” (s. 1) 

1998 -”- -”- Språkstörda elever (s. 16) 
Hänvisning till beskrivning under rubriken Uppdrag s. 4)  
”Den gravt språkstörda elevgruppen ...” (s. 3)beskrivs här 
bl.a. med ”En språkstörning är ett gravt 
kommunikationshinder…” (s. 4). 

”...barn med tal- och språkstörning…” (s. 1) 
1999 -”- -”- Språkstörda elever (s. 19) 

Hänvisning till Målgruppsbeskrivning s.3 
Barn med tal- och språkstörning 

2000 -”- -”- ”barn med tal- och språkstörning” (s.3) 

 ”…//barn som har en språkstörning såväl inom, som 
utanför, det offentliga skolväsendet samt barn som ännu inte 
börjat skolan.” (s. 17) 



33 

 

Årsredovisning Grav språkstörning Avvikande tal- och 
språkutveckling 

Målgrupp 

Målgruppsbeskrivning (s. 3): Gravt språkstörda elever men 
även benämningen språkstörning (utan grav framför) 
beskrivs som ett gravt kommunikationshinder. 

”Totalt antal kända barn och ungdomar med grav 
språkstörning är ca 5000” (s. 4) 

”Antal barn som är språkstörda som omfattas av insatser på 
resurscentret är ca 300” (s. 4) 

”Inskrivna barn och ungdomar som är språkstörda på 
Hällsboskolan är 105.” (s. 4) 

2001 Ca 0,5%  
Hänvisning till 
statistiska 
beräkningar (s. 3) 

Ingen uppgift [iu] ”barn med tal- och språkstörning” (s. 3) 

Sammanfattning: 
Resultatet tyder på att osäkerhet rått kring andelen och omfattningen av antalet barn med 
funktionshinder rörande RC tal och språks målgrupp. Andelen barn som benämns ha grav 
språkstörning uppvisar stor skillnad mellan RC tal och språks och litteraturgenomgångens 
procentandel, vilket i antal barn, som approximativt beräknats för 2010 ger ett stort utslag.  

En slutsats är att där finns svårigheter att definiera målgruppen.  

6.2.3 Anmälningar 

Genom studier av årsredovisningar kan information fås gällande antal anmälningar som har 
gjorts under åren 1997-2001 (30 juni 2001), hurdan könsfördelning ser ut, hur många 
kommuner barnen/eleverna kommer ifrån och varifrån i landet anmälningarna kommer, om 
det är fråga om förskole- eller skolbarn, om annat modersmål finns. Se Tabell 6 nedan. Efter 
30 juni 2001 har information om detta inte givits i årsredovisningarna.  

Tabell 6: Fakta anmälningar 

Årtal Antal ♀ ♂ Antal 
kommuner 

Anta
l 
län 

Barn från 
förskola 

Elever 
från 
grund-
skola 

AB* 
län 

Övriga 
landet 

Invandrar-
bakgrund/annat 
modersmål än 
svenska 

Tillägg till sin 
språkstörning 

1997 172 45 127 102 21 84 88 27% 73 % 20 barn = 11,6%  
1998 181 46 135 89 20 71 110 30 % 70 % 12,7%  
1999 157 48 109 81 21 Tabell 

s.19 ej 
avläsbar i 
detaljer 

Tabell 
s.19 ej 
avläsbar 
i detaljer 

31,8% 68,2% 9,6 %  

2000 116 32 84 61 18 Tabell 
s.17 ej 
avläsbar i 
detaljer 

Tabell 
s.17 ej 
avläsbar 
i detaljer  

40,5% 59,5% 11,2%  

20018 108 30 78 64 17 iu iu 29,6% 70,4% 16,6 % Hörselskada  
7,4 % 

                                                 

8 Halva årets siffror endast redovisade p. g .a. upphörande av RC Hällsboskolan som egen myndighet 30 juni 
2001.  
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 *Ca ¼ av befolkningen bor i AB län enligt Årsredovisningarna 1997, 1998, 1999, 2000 

Anmälningar görs alltid i samråd med föräldrarna. Följande kommentarer till anmälningarna 
ges i årsredovisningarna: 

1997:  

Geografisk närhet till Hällsboskolan kan ha viss betydelse vid anmälan, men andelen anmälda 
från AB län motsvarar innevarande år i stort befolkningsunderlaget. (Årsredovisning 1997, s. 
15) 

1998:  

Andelen anmälda från AB län motsvarar innevarande år i stort befolkningsunderlaget. (s. 16)  

Antal anmälningar har ökat år från år vilket kan hänga samman med en bättre 
differentialdiagnostik och klart uttalade riktlinjer om att tillgodose den enskilde elevens behov 
av stöd i skolan. (Årsredovisning 1998, s. 16) 

1999:  

Andelen anmälda från AB län motsvarar innevarande år i stort befolkningsunderlaget (s. 19)  

Det är färre elever som anmäls under 1999 jämförelse med tidigare år vilket bland annat har 
visat sig hänga samman med osäkerheten med Hällsboskolans framtid. Det senaste året har det 
varit stark fokusering på DAMP, dyslexi och autismspektrumstörningar i skolorna. Må hända 
har språkstörning ej urskiljts tillräckligt tydligt från övriga svårigheter. (Årsredovisning 1999, s. 
19)  

 2000:  

Det är färre elever som anmälts år 2000 än tidigare vilket kan hänga samman med hur man 
uppfattat besluten om Hällsboskolans framtid. En annan faktor som också kan spela in är att 
kommunerna idag är mer medvetna om sitt ansvar att tillgodose alla elevers behov av en optimal 
undervisning och att man upprättar resursteam inom den egna kommunen. (s. 17-18)  

Andelen anmälda från AB län är fler än de borde vara sett från befolkningsunderlaget. Möjligen 
är det så att vi bättre nått ut med information i närområdet om vår fortsatta existens än i landet i 
övrigt. (Årsredovisning 2000, s. 18)  

2001:  

Det är fler elever som anmälts våren 2001 än under motsvarande tid föregående år vilket kan 
hänga samman med hur man uppfattat besluten om Hällsboskolans framtid. Vi tycks nu nått 
fram med information om att vi finns kvar som nationell resurs för barn med tal- och 
språkstörning. En annan faktor som också kan spela in är att kommunerna idag är mer medvetna 
om sitt ansvar att tillgodose alla elevers behov av en optimal undervisning. Trots att man 
upprättar resursteam inom den egna kommunen finns behov av råd och stöd utifrån för elever 
med språkstörning. (Årsredovisning 2001, s. 16) 

Sammanfattning: 
Andelen anmälda elever från AB-län är större än det representerade befolkningsunderlaget i 
relation till resten av landet. Detta beror troligen på den geografiska närheten till RC tal och 
språk. En annan orsak kan vara att kännedomen om RC finns i det närmaste området. 
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Antalet pojkar som anmäls är fler än flickorna. 1997 – 2001 är pojkarna mer än dubbelt men 
mindre än tre gånger så många som flickorna. Kopplat till tidigare forskning verkar detta vara 
en rimlig fördelning. Föhrer (2007) beskriver att grav språkstörning är vanligast bland pojkar 
och tidigare studier visar ett förhållande på 3:1 men i en amerikansk studie konstaterade att 
skillnaden mellan könen inte var så stor som 3:1.   

Antalet kommuner som anmäler barn/elever minskar från 102 till 64 under åren 1997 – 2001. 
Detta innebär nära nog en halvering av antalet kommuner som anlitat RC tal och språk under 
perioden, vilket kan tolkas som att de statliga intentionerna, med kommunernas ökade ansvar, 
gett avtryck.   

Motsvarande fakta har inte återfunnits i årsredovisningarna 2002 – 2008.  

6.2.4 Anledningar och ursprung till anmälningar 

Anledningarna till önskemål om utredning anges i årsredovisningar enligt följande: 
Formuleringar som förekommer under 1997 och 1998 som återfinns, är ”råd och stöd i 
undervisningssituationen”, ”råd om annan skolplacering”, ”utredning för kartläggning av den 
språkliga störningen”/ ”utredning av den språkliga störningen”. Åren 1999-2008 redovisas 
inte uppgifter angående anledningar till att anmälan görs i verksamhetens årsredovisningar. I 
utvärderingar av utredningsverksamheten, som har genomförts med ansvariga pedagoger och 
vårdnadshavare, framkommer ytterligare anledningar: 

”Vårdnadshavare hade förväntningar före utredning att skolan skulle förändra arbetssättet och 
den fysiska miljön efter utredning.” (Årsredovisning 2007, s. 26) 

”Pedagogerna hade förväntan att få pedagogisk handledning, kunskap om 
funktionsnedsättningen, lösningar på arbetssätt.” (s. 26) 

Ursprunget till anmälningarna, det vill säga varifrån anmälningar till specialpedagogisk 
utredning har kommit, redovisas i årsredovisningar 1997-2001. 

Tabell 7: Anmälningarnas ursprung 

Årtal Gr.sk9 BoU-
hab10 

Log.mott
11 

Fsk/Dagh12

* 
Övriga Föräldrar Särskola BVC

13 
PBU/BUP
14 

1997 37% 19% 17% 15%+3% 

(18%15) 

(9%) 2% 3% 4% - 

                                                 

9 grundskola 
10 Barn- och ungdomshabilitering 
11 Logopedmottagningar vid sjukhus 
12 Förskola/Daghem inkl språkförskola 
13 Barnavårdscentral 
14 psykisk barn- och ungdomsvård/ barn- och ungdomspsykiatri 

1515% från förskolor/daghem samt 3 % från språkförskola= 18% 
12 6% från förskolor/daghem samt 5% från språkförskola=11%   
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Årtal Gr.sk9 BoU-
hab10 

Log.mott
11 

Fsk/Dagh12

* 
Övriga Föräldrar Särskola BVC

13 
PBU/BUP
14 

1998 54%  

(98st) 

10%  

(19st) 

13%  

(24st) 

6% + 5% 
(11%16)  
(10st + 9st) 

 5%  

(9st) 

1%  

(2st) 

2%  

(3st) 

4%  

(7st) 
1999 72 

45,9% 
26 

16,6% 

16 

10,2% 

32 

20,3% 

32 

20,3% 

ingår i 
övriga 

ingår i 
övriga 

ingår 
i 
övrig
a 

ingår i 
övriga 

2000 61 

52,6% 

11 

9,5% 

15 

12,9% 

19 

16,4% 

10 

5,1% 

ingår i 
övriga 

ingår i 
övriga 

ingår 
i 
övrig
a 

ingår i 
övriga 

2001 60 

55% 

8 

7,4% 

12 

11,1% 

20 

18.5% 

8 

7,4% 

ingår i 
övriga 

ingår i 
övriga 

ingår 
i 
övrig
a 

ingår i 
övriga 

 Från år 1999 slås förskolor/daghem samt språkförskolor samman i redovisningen liksom 
övriga (föräldrar, särskola, PBU/BUP)  

Sammanfattning: 
Anledningarna till önskemål om utredning är att man vill ha stöd i undervisningssituationen, 
råd inför skolplacering (skolstart, övergångar mellan stadier eller skolformer) samt kartlägga 
elevens språkutveckling. Vid granskning av redovisningen av ursprunget till anmälningarna 
ses att en relativt stor andel barn/elever anmäls först i grundskolan. Detta gäller perioden 
1997-2001. 

6.2.5 Genomförda utredningar  

I årsredovisningarna fås också information angående antal genomförda utredningar och antal 
utredningsdagar. Se tabell nedan. 

Tabell 8: Genomförda utredningar 

Årtal Förskola * Grundskola ** Totalt Antal 
Utredningsdagar  

 Beräkning 
utredningsdagar/antal 
barn 

1997  27 37 64 73  

enl. tabell (s.18) 
enl. tabell 
årsredovisning 
1998 (s. 19) 

328 

enl.tabell 
Årsredovisning 
1999 (s. 21) 
2000 (s. 20) 

5,13 dagar 

1998  14 36 50 58  

Enl. tabell (s. 
19) 

261 

Enl tabell 
Årsredovisning 
1999 (s. 21) 
2000 (s. 20) 

5,22 dagar 

1999 18 35 53 275  5,19 dagar 
2000 19 29 48 415  8,65 dagar 
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Årtal Förskola * Grundskola ** Totalt Antal 
Utredningsdagar  

 Beräkning 
utredningsdagar/antal 
barn 

200117 15 15 30 255  8,5 dagar 
2002 iu*** Iu iu    
2003 iu Iu iu    
2004 9 25 34    
2005 12 33 45    
2006  17 17 34    
2007  3 25 28    
2008  2 23 25    

*       fr o m 2004 redovisad som barn från förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 

* *    fr o m 2004 redovisad som elever från barn- och ungdomsskolan 

* * * iu (antalet specialpedagogiska utredningar ej separat redovisade för respektive 
resurscenter) 

Sammanfattning: 

Konstateras att vid jämförelse med antalet anmälningar till RC tal och språk, (tabell 6), är 
antalet genomförda specialpedagogiska utredningar endast en mindre del. 

Antalet genomförda utredningar per år, vid RC tal och språk, minskar under perioden 1997 – 
2008 från 64 stycken till 25. Detta innebär mer än en halvering av antalet genomförda 
specialpedagogiska utredningar från 1997 – 2008. Noterats har att i olika tabeller i 
årsredovisningar åren 1997 – 1998 har redovisats olika antal utredningsdagar.  

En variation i medelvärde mellan 5,13 – 8,65 dagar i utredningstid per barn har iakttagits.       

6.2.6 Involverade yrkeskategorier  

Under åren 1997 – 1998 återrapporteras i årsredovisningarna vilka yrkeskategorier som deltar 
i de specialpedagogiska utredningarna. Dessa är psykolog, pedagog, logoped och kurator. 
Detta kan jämföras med avidentifierade specialpedagogiska utredningar (se 6.2.12) där 
yrkeskategorierna logoped, psykolog och talpedagog deltar. Vid två utredningar under 
perioden deltar inte psykolog. 2003, 2006 och 2007 deltar även sjukgymnast. 2006, 2007 och 
2008 deltar även specialpedagog.  Åren 1999-2008 återfinns ingen uppgift angående detta i 
årsredovisningarna. Ingen anvisning om vilka yrkeskategorier som ska utföra en 
specialpedagogisk utredning finns i regleringsbrev eller förordning med instruktion. Enligt 
Föhrer (2007) förordas multidisciplinära utredningsteam.  

6.2.7 Omfattning 

Under perioden 1997 – 2001 utförs de specialpedagogiska utredningarna vid Resurscenter tal 
och språk och alltså inte i elevens hemkommun. Föräldrar och barn åker till och bor på skolan 
under utredningstiden.  

                                                 

17 Redovisning t.o.m. 30 juni 2001 
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Utredningen omfattar, enligt årsredovisningar 1997-2001, språklig testning, bedömning av 
förståelse och kommunikationsförmåga, pedagogisk och psykologisk bedömning samt 
motorisk observation. En rutin för arbetet verkar ha inarbetats. Tolkning av personalen 
angående vad en specialpedagogisk utredning ska innefatta (ur årsredovisningar) ger också 
ledtrådar till vilka personalkategorier som ska ingå.  

Tidsomfånget för utredningstiden redovisas även. Utredningen uppges ta mellan 1 och 5 dagar 
åren 1997 – 2000 för att minska år 2001 till mellan 1 och 4 dagar. Det redovisade 
tidsomfånget för utredning stämmer inte, då vid beräkning diskrepans förekommer jämfört 
med uppgifter gällande antal utredningsdagar. Se även tabell 8 där det framgår att antalet 
utredningsdagar i genomsnitt varierar mellan 1997 (5,13 dagar) och 2001 (8,5 dagar).  

6.2.8 Utredningens syfte 

Syfte med specialpedagogisk utredning anges i årsredovisningarna 1997-2001 vara: 
”Kartläggning av elevens språkliga störning och inlärningssvårigheter”, att ”dryfta lämplig 
skolplacering”, ” klarlägga hemkommunens stödåtgärder”, ”undersöka behovet av eventuella 
hjälpmedel”, att ”diskutera åtgärdsprogram med skolpersonal utifrån givna 
rekommendationer” samt att ”ge råd och stöd”.  

”I många fall har eleven före anmälan varit föremål för olika utredningar, men HRC:s 
bedömning har efterfrågats för en djupare förståelse av barnets fungerande sett i relation till den 
språkliga störningen och specialpedagogiska insatser i skolan.” (Årsredovisning 1997, s. 17) 

” Väntetiderna för utredning är långa. Elever där stadiebyte varit aktuellt har prioriterats.” 
(Årsredovisning 1997, s. 17) 

”P g a nedskärningar ute i kommunerna har kravet ökat på en noggrannare beskrivning av 
resursbehov för den enskilde eleven.” (Årsredovisning 1997, s. 17) 

Nedanstående citat ur föräldraenkät redovisad i årsredovisning 1998 illustrerar föräldrars 
behov av specialpedagogisk utredning för sitt barn i syfte att klarlägga hemkommunens 
stödåtgärder.    

”Föräldrar anger i kommentarer, som hinder för adekvat utbildning för sitt barn, bristande 
ekonomiska resurser och brist på utbildad personal i kommunerna.” (Årsredovisning 1998, s. 18) 

Under åren 2002 – 2004 preciseras inte syftet med utredningarna i årsredovisningarna som 
studerats.  

Åren 2005-2008 illustrerar nedanstående citat den specialpedagogiska utredningens syfte.    
 

”Syftet med utredningarna är att medverka till att minska konsekvenserna av individens 
funktionsnedsättning. Elevens specifika förmågor och behov fokuseras när lärandemiljön 
utformas. ”(Årsredovisning 2005, s. 20)  
 
”Syftet med en utredning vid resurscenter är att utifrån en tvärvetenskaplig helhetssyn med 
specifik kompetens belysa individens olika förmågor samt specifika behov när lärandemiljön 
utformas, ge individen ökad insikt om vad den egna funktionsnedsättningen innebär, och hur han 
eller hon bäst ska kunna tillvarata och vidareutveckla sina möjligheter och färdigheter, ge den 
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pedagogiska personalen strategier för att utforma en inkluderande lärmiljö där individen ges 
optimala möjligheter till aktivitet, delaktighet och lärande.” (Årsredovisning 2006, s. 10)  

”Syftet med en utredning vid resurscenter är att utifrån en tvärvetenskaplig helhetssyn med 
specifik kompetens belysa individens olika förmågor samt specifika behov när lärandemiljön 
utformas. Vidare är syftet att ge individen ökad insikt om vad den egna funktionsnedsättningen 
innebär, och hur han eller hon bäst ska kunna tillvarata och vidareutveckla sina möjligheter och 
färdigheter. Det är också viktigt att ge den pedagogiska personalen strategier för att utforma en 
inkluderande lärandemiljö där individen ges optimala möjligheter till aktivitet, delaktighet och 
lärande.” (Årsredovisning 2007, s. 10)  

Sammanfattning: 

Årsredovisningarna visar att syftet med en specialpedagogisk utredning är att personal och 
föräldrar vill erhålla en djupare förståelse för barnets fungerande för att kunna ge 
barnet/eleven rätt specialpedagogiska insatser. Detta trots att barnet/eleven tidigare i många 
fall utretts på flera sätt. Tyngdpunkten läggs på individens förmågor och behov.  

6.2.9 Föräldrar och utredningstiden  

Föräldrar bor med barnen under utredningstiden, vilket anges i årsredovisningar för åren 1997 
– 2001. Antalet dagar varierar. (Se 6.2.5) RC tal och språk har en rutin med program för 
föräldrarna med information, fortbildning och samtal. Vårdnadshavare får göra besök i klass 
och elevhem på Hällsboskolan, se en videofilm som belyser språkstörning som 
funktionshinder hos barn i olika åldrar. Enskilt samtal med kurator samt information om olika 
samhällsresurser ges. Besök görs på barnbiblioteket i syfte att få information om lämpliga 
böcker och talböcker. Utredningsperioden avslutas med ett enskilt samtal med föräldern, där 
man sammanfattar observationerna från utredningsdagarna och konsekvenser för 
undervisningssituationen. 

6.2.10 Personal  

I årsredovisningar kan följande uppgifter ses angående personal vid utredningsverksamheten: 

1998 skrivs att utredningen genomförs av psykolog, pedagog, logoped och kurator och 
omfattar språklig testning och bedömning av förståelse och kommunikationsförmåga, 
pedagogisk och psykologisk bedömning samt motorisk observation. Utredningen syftar till att 
kartlägga elevens språkliga störning och inlärningssvårigheter, dryfta lämplig skolplacering, 
kartlägga hemkommunens stödåtgärder, undersöka behovet av eventuella hjälpmedel, 
diskutera åtgärdsprogram med skolpersonal utifrån givna rekommendationer, ge råd och stöd. 

Kursverksamhet och information har anordnats i form av två st 3-dagarskurser för personal i 
skola och förskola, föreläsningar och studiebesöksdagar på RC. I arbetsgruppen vid RC tal 
och språk (utredning + skola) arbetar fyra talpedagoger, en psykolog, en logoped, två 
assistenter, halvtid kuratorstjänst. Personalutveckling: tre av lärarna har genomgått 10 p-kurs i 
dyspraxi, dyslexi och dyskalkyli. Personalen har följt utvecklingen inom området tal och 
språk och specialpedagogik via deltagande i kortare kurser och konferenser. 

1999-2002  är personalsammansättning vid utredningar lika som 1998. Totalt antal anställda 
inom RC anges vara 8,5. En stor del av arbetet uppges ha varit utåtriktat gentemot kommuner, 
habiliteringar och andra organisationer och myndigheter.  
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RC har föreläst vid föräldramöten, för lärargrupper, organisationer och politiker. Arrangerat 
studiebesöksdagar för personal från BUP, logopedmottagningar och skolor för att informera 
om verksamheten och sprida information om vad en språkstörning innebär. Kursverksamhet 
som 1998 samt föreläsningar för språkförskolepersonal, logopeder och lärare. 

”Hällsboskolan har som särskilt uppdrag att under en treårsperiod genomföra 
kompetensutveckling av lärare i kommuner som redan nu arbetar med eller kommer att arbeta 
med elever som är gravt språkstörda och/eller har motsvarande svårigheter. Detta uppdrag skall 
genomföras med lämpliga högskolor. ” (2000 s. 21) 

Satsningen på utbildning av lärare sker enligt anvisning i regleringsbrevet 2001: 

”HB RC får disponera 2 000 000 kronor av anslagssparandet vid utgången av år 2000 för 
kompetensutveckling av lärare i den kommunala skolan som arbetar med elever med 
språkstörning.”  

Under år 2000 har högskolor i Karlstad, Malmö, Stockholm och Umeå tillsammans med 
Hällsboskolan arbetat fram en kursplan för ”Tal, språk och kommunikation” 20p med start i 
januari 2001. Två 3-dagarskurser för personal i skola och förskola samt en 1-dags och en 2-
dagarskurs i enskilda kommuner, en 2-dagskurs för psykologer som arbetar med 
döva/hörselskadade, föreläsning en halv dag vid Linköpings universitet. 

År 2002: När det gäller personal inom resurscenterverksamheten, berättas om pågående 
utvecklingsarbete för ökat tillvaratagande av medarbetares kompetens för att säkra gott 
resultat i uppdraget. Teamarbete beskrivs som nödvändigt.  

Återrapporteringskrav enligt regleringsbrev 2003.  

”a) fullfölja den under 2001-2002 påbörjade kompetensutvecklingen av lärare i den kommunala 
skolan som arbetar med grav språkstörning” 

samt 

”b) anordna fortbildning för lärare med påbyggnadsutbildning i tal, språk, kommunikation i det 
offentliga skolväsendet som arbetar som lärare för elever med grav språkstörning. ”  

Sedan år 2003 ges varje år en distanskurs ”Grav språkstörning” i tre kurser med vardera tre 
moduler. 

I personlig kommunikation (13 januari 2011) skriver Thomsson: ” Det finns så vitt jag vet 
inga instruktioner om hur RC:s tvärprofessionella team skall vara sammansatta. Vi 
organiserar oss utifrån den kompetens vi anser oss behöva för att göra specialpedagogiska 
utredningar. För barn/elever med grav språkstörning så har vi ett team som består av följande 
funktioner: specialpedagog, logoped, psykolog, kurator och i vissa fall även en sjukgymnast.”  

6.2.11 Övrigt intressant 

Årsredovisningarna granskades även i form av indelning i olika kategorier som beskriver 
verksamheten och dess återrapportering: verksamhetsbeskrivning, målgrupp, mål, 
organisation, terminologi och föreslagna insatser (tabell 1, bilaga 4). Av ovanstående 
kategorier har kategorin terminologi särskilt lyfts fram, granskats och jämförts med 
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terminologin i nationella styrdokument vilket redovisas i 6.5.2.  Som komplement till 
analysen i tabell 1, bilaga 4, har nedslag i årsredovisningarna gjorts vid information som 
ansetts vara av värde för undersökningen. 

 I årsredovisningen år 1997, 1998, 1999 och 2000 redogörs för att RC tal och språk har 
initierat och givit råd kring uppbyggnad av Tal- och språkklasser i kommunerna. 

Familjer har tagits emot för diskussion om barnens skolsituation, några familjer har sökt 
skolgång för barnen vid Hällsboskolan och konsultationer på hemorten har utförts.  

   
Ur årsredovisningen för år 1999: 

Den fråga som skapat mycket engagemang och tagit mycket energi i organisationen är 
riksdagens beslut om ”FUNKIS”. Beslutet innebär en omställning där både det gamla uppdraget 
ännu ligger kvar och samtidigt förväntningar på det nya uppdraget. (s. 1) 

År 2000 : 
Ett stort antal konsultationer har skötts via telefonkontakt samt även i ökande utsträckning via 
e-post. 

År 2001 : 
RC tal och språk har givit handledning till arbetslag som arbetar med ”språkstörd/a elev/er”. 

2002:  

Resurscenter tal och språk har genomfört intervjuer med föräldrar och personal. Föräldrarna 
tycker sig ha fått hjälp med att mer klart se starka och svaga sidor hos sitt barn. De har haft nytta 
av utredningsrapporten i dialog med skolan och rapporten har gett styrka vid diskussioner om 
anpassningar och resurser. Personalen säger sig ha fått en fördjupad förståelse kring elevens 
problematik, fått en påminnelse om hur de ska bemöta eleven och börjat ”tänka till” kring 
arbetssätt. De har sett att de anpassningar de gjort kring den språkstörde eleven även kommit 
andra elever tillgodo. (s. 27)    

2003: 
Rådgivningen har innefattat u t r e d n i n g, pedagogisk handledning och vägledning om 
specialpedagogiska konsekvenser av funktionshinder. (s.21)  
 
Ledningen har under verksamhetsåret initierat en dialog om en ny inriktning och ny terminologi 
för verksamhet och organisation i institutet. Syftet har bland annat varit att bättre säkra 
måluppfyllelse, underlätta ett nödvändigt helhetsperspektiv enligt uppdrag i utvecklingsplanen, 
klargöra innehåll i nuvarande begrepp, till exempel Resurscenter samt underlätta huvudmannens 
vetskap om vår kompetens. (s.25) 

2004:  

SIT skriver i årsredovisningen (s. 29) att arbetet med att få fram ett gemensamt språkbruk 
inom organisationen främjar en gemensam syn på inriktningen av stödet i specialpedagogiska 
frågor. Under året har arbetats med att få fram en tydligare ansvarsfördelning internt, 
framförallt arbetsfördelningen mellan regionerna och resurscentren.  
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2006:  
Tack vare ett nära samarbete mellan regionernas rådgivare och våra resurscenter kan vi erbjuda 
stöd på flera olika nivåer från den enskilda eleven till lärare, arbetslag och systemnivå För att 
förenkla för huvudmannen har varje region kontakt med ”sina” kommuner så att dessa har en 
naturlig ingång till institutet. Beroende på uppdragets karaktär avgör rådgivare och resurscenter 
tillsammans vilken insats som bedöms lämplig. Ofta handlar det om komplexa 
specialpedagogiska dilemman, men eftersom kommunerna har så vitt skilda förutsättningar så 
anpassas stödet efter det. Våra insatser dokumenteras i en databas för att kunna göra 
uppföljningar, jämförelser över tid och utvärderingar. Ett viktigt syfte med denna dokumentation 
är att kunna mäta effekter av våra insatser. Därför har vi under 2006 utarbetat en modell för hur 
vi avser att arbeta med resultat och effekter. (s. 3) 

 
En jämförelse mellan könen visar att pojkar är föremål för nästan dubbelt så många insatser som 
flickor. (s. 23)  

 
Under året har samarbetet mellan regioner och resurscenter stått i särskilt fokus. Resurscentrens 
djupa kunskap om specifika dilemman, som kan uppstå när elever med olika funktionshinder 
fullgör sin utbildning, är ett viktigt komplement till regionernas arbete i synnerhet när de 
pedagogiska utmaningarna blir särskilt komplicerade. Resurscentrens möjlighet att erbjuda 
utredning och visstidsutbildning, medan kommunen säkerställer resurser och kompetens för ett 
bra omhändertagande, är uppskattat och viktigt. En stor del av institutets specialpedagogiska 
utredningar kan utföras i elevens hemkommun. (s. 23) 

 
Vid analysen av årsredovisningarna framträder skrivningar angående kommunernas ansvar att 
säkerställa resurser och kompetens och resurscentrens regionala stödverksamhet. Det 
framkommer även att i vissa fall anlitas resurscentra. 
 
2007: 

Det råder vitt skilda förhållanden i Sveriges kommuner när det gäller förmåga att ge stöd till de 
elever med funktionsnedsättningar som behöver extra stöd. Tack vare att institutet är uppdelat i 
regioner har det varit möjligt att möta varje kommun för att i dialog samtala om vilket stöd som 
institutet kan ge just i den enskilda kommunen. (s. 3) 
 
Ibland efterfrågas tvärfackliga utredningar eller annat specialiserat stöd som inte regionerna har 
resurser för. Då involveras något av våra fyra resurscentra. Vårdnadshavare och pedagoger som 
resurscentren har varit i kontakt med har intervjuats och ger ett bra betyg åt denna verksamhet. 
(s. 3) 

 
2008: 
 
Den 1 juli 2008 fick Specialpedagogiska skolmyndigheten uppdraget att återetablera 
specialskolan Hällsboskolan. Kontakter har tagits med Sigtuna och Umeå kommun för att i 
samverkan utveckla en specialskola för elever med grava språkstörningar, skrivs i 
årsredovisningen för detta år.  

I verksamhetsbeskrivningar åren 2004-2008 lyfts miljöaspekterna fram:  

Pedagogiska utredningar har skett med fokusering på pedagogiska konsekvenser av 
funktionshinder och då särskilt gällande strategier kring: Övergångar mellan klasser, skolor, 
skolformer etc., nätverksbyggande kring elev, fördjupad kartläggning, tvärfacklig bedömning, 
specialpedagogisk handledning kring pedagogiska konsekvenser och strategier. (Årsredovisning 
2004, s. 25) 
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6.2.12 Analys av avidentifierade specialpedagogiska utredningar 

Specialpedagogiska utredningar har här granskats med avseende på vilket sätt information 
angående elevens svårigheter inhämtas av RC tal och språk. Under hela 
undersökningsperioden förekommer besök och observationer av eleven i hemskolan/förskolan 
från Resurscenter tal och språk, vilket vi anser kan placeras inom det relationella perspektivet. 
Dessa besök görs i större utsträckning av regionala rådgivaren från och med år 2004 . Fler 
aspekter beskrivs ur ett relationellt perspektiv i rapporter från dessa observationer från år 
2003. RC tal och språk tar del av föräldrarnas och skolpersonalens observationer i 
vardagsmiljön, observationer hemma och i skolan berättar om misslyckanden respektive god 
social ställning med kamrater. Vi väljer att kalla själva utredningssituationen vid Resurscenter 
för karaktäristiskt för det kategoriska, individcentrerade perspektivet, eftersom det inriktar sig 
på kartläggning av den enskilda elevens kompetens. Personalsammansättningen vid dessa 
utredningar är densamma under perioden, vid ett par utredningar dock (år 2005 och 2006) 
deltog inte psykolog. Se tabell 9.  
 
Informationsinhämtning 
 
Här kan observeras att under hela undersökningsperioden förekommer besök och 
observationer av eleven i hemskolan/förskolan från Resurscenter Tal och språk, vilket vi anser 
kan placeras inom det relationella perspektivet. Dessa besök görs i större utsträckning av 
regionala rådgivaren från och med år 2004 . Fler aspekter beskrivs ur ett relationellt 
perspektiv i rapporter från dessa observationer från år 2003. RC tal och språk tar del av 
föräldrarnas och skolpersonalens observationer i vardagsmiljön, observationer hemma och i 
skolan berättar om misslyckanden respektive god social ställning med kamrater. Vi väljer att 
kalla själva utredningssituationen vid Resurscenter för karaktäristiskt för det kategoriska, 
individcentrerade perspektivet, eftersom det inriktar sig på kartläggning av den enskilda 
elevens kompetens. Personalsammansättningen vid dessa utredningar är densamma under 
perioden, vid ett par utredningar dock (år 2005 och 2006) deltog inte psykolog. Se tabell 14.  
 
Tabell 9: Informationsinhämtning 
Fall och 
utredningsår 

Det kategoriska perspektivet  Det relationella perspektivet 

Hj -97 Test av logoped, psykolog, 
talped. 

Besök, observationer av RC i hemskola 

Mi -97 Test av logoped, psykolog, 
talped. 

 

Jo -98 Test av logoped, psykolog, 
talped. 

Besök, observationer av RC i hemförskola 

Li-98 Test av logoped, psykolog, 
talped. 

Besök, observationer av RC i hemskola 

Gu -99 Test av logoped, psykolog, 
talped. 

Besök, observationer av RC i hemskola 

Ka-99  Test av logoped, psykolog, 
talped. 

 

Ni-00  Test av logoped, psykolog, 
talped. 

Besök av RC i hemskola, deltog lektion 
språkskolan 

Hu-00 Test av logoped, psykolog, 
talped. 

Besök av RC i hemskola 

Fri-01 Test av logoped, psykolog, 
talped. 

 

Ge-01 Test av logoped, psykolog, 
talped. 

Besök av RC i hemskola 
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Fall och 
utredningsår 

Det kategoriska perspektivet  Det relationella perspektivet 

Ste-02 Test av logoped, psykolog, 
talped. 

 

Ty-02 Test av logoped, psykolog  
Lin-03 Test: Log., talped., psyk., 

sjukgy. 
Besök av RC i hemskola 

Wi-03 Test: logoped, psykolog, talped. Observationer hemma + i skolan: misslyckanden 
m. kamrater 

Ös-04 Test: logoped, psykolog, talped. RC tagit del av föräldrarnas och skolpersonalens 
observationer i vardagsmiljön. 

Ja-04 Test: logoped, psykolog, talped. Besök hemskola av regionrådgiv. + talpedagog   
RC 

Ul-05 Test: logoped, talped. Miljön belyst av förälders, skolpersonals 
observationer + tidigare bedömn. 

Åk-05 Test: psykolog, logoped, talped. Besök hemskola av regionrådgiv. + RC 
Ve-06 Test: talped., logoped, sjukgy., 

psykolog 
Miljöobservationer hemskolan 

Iv-06 Test: log. ,tal-spec.ped. RC tagit del av ÅP, resurspedagogens obs. , 
föräldrarnas berättelse. God social ställning 
hemklassen. Obs vid RC i grupp+enskilt.  

St-07 Test: Tal-spec.ped, logoped, 
psykolog, sjukgy. 

Besök hemskola av talped., spec.ped. RC. 

Di-07 Test: logoped, psykolog, talped. Tal-specped. :Besök, obs i klass. Samarbetsövn. 
Annan elev RC. 

Alm-08 Test:Tal-spec.ped., logoped, 
psykolog ”Utredningen 
omfattade en specialpedagogisk, 
språklig och psykologisk 
kartläggning.” 

RC besök hemsärskola 

Alg-08 Test: Psykolog, logoped., tal-
specialpedagog. Observation 
hemspråk. 

Samtal 

 

Slutsatser av kartläggningen  

När man vid kartläggningen ska beskriva elevens starka respektive svaga sidor, är det ofta 
personliga karaktärsegenskaper hos barnet som betecknas åren 1997-2000. Exempel på detta 
är: noggrann, fin/osäker, glad/vild, ordningsam/långsam. 

År 2001 blir slutsatserna mer inriktade på kompetenser som har betydelse för skolarbetet: 
behärskar teckenspråk, god koncentrationsförmåga, talproduktion och språkförståelse nedsatt. 
Från 2003 och framåt blir beskrivningarna och slutsatserna av kartläggningen mer ordrika och 
nyanserade. Faktorer i omgivningen uppmärksammas: ”xx är beroende av omgivning som 
vidareutvecklar…, delaktighet i grupp viktig, utanförskap på grund av saknad av fasta rutiner 
vid rastaktiviteter, svårt tolka samspel mellan människor, hänger inte med i kamratprat, 
mycket kommunikativ, pappan ger exempel på god förmåga att orientera sig och iaktta 
omgivningen, imitera”. Tonvikten vid det kategoriska perspektivet förskjuts något i riktning 
emot det relationella när det gäller slutsatser av kartläggningen. I slutet av den undersökta 
perioden blir texten mer omfattande i beskrivningarna av på vilka sätt eleven möter 
svårigheter i sin omgivning. Se tabell 10. 
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Tabell 10: Slutsatser av kartläggningen 

Fall och 
utredningsår 

Det kategoriska perspektivet Det relationella perspektivet 

 Styrkor/svagheter Styrkor/svagheter 
Hj -97 Noggrann, fin/ långsam, osäker  
Mi.-97 Social kompetens, glad/ stora brister 

språklig förmåga, vild, okonc. 
 

Jo -98 Charmig /Mycket stora svårigheter  
språkets samtliga funktioner 

 

Li-98 Ordningsam/långsam 

Begåvning under genomsnittet 

 

Gu -99 Resultatet visar språkstörd Hela klassen handalfabetet 
Ka-99  Använder språket som 

tankeverktyg/ojämn 
Arbetsplatsen genomgås, assistenten 
handledning 

Ni-00  Siffror, bokstäver/språkliga svagheter 
anges 

 

Hu-00 Begåvningsreserv,logiskt 
resonerande/långsam 

 

Fri-01 Humor, energi 
skolan,idrott/minnesproblem, 
gravspråk-läs-skrivstörning 

 

Ge-01 Medveten om sina tillkortakommanden 
i skolan/resurser 

 

Ste-02 Intresserad//Talproduktion och 
språkförståelse nedsatt 

 

Ty-02 Behärskar teckenspråk, god 
konc.förmåga/ språkliga svagheter 
anges 

 

Lin-03 Intresserad lyssna högläsning/Gen. 
Språkst., dyspraktisk st. Kan ej göra sig 
förstådd med tal. 

Delaktighet grupp viktig, har börjat leka 
och  samspela i liten grupp. 

Wi-03 Kreativ kommunicera utan ord, förstår 
mer än han kan uttrycka/grav tal- 
språkstörn. 

Observ. hemma + i skolan:. Misslyck. i 
kommunikationen. Utanförskap pga 
saknad av fasta strukturer vid  raster, fria 
akt 

Ös-04 Sammanvägd bedömning och 
rekommendationer i början av 
dokumentet 
Kommunikativ, konkret tänkande/otålig 
lyssnare, språkstörning 

Beroende av att omgivningen förstår, 
bekräftar. Behöver rutiner 

Ja-04 Social, pratsam/ skillnad språk-icke-
språklig förmåga. 
Konc. uppmärksamhetsbrister 

 

Ul-05 Plikttrogen målmedveten /tystlåten 
bristfälligt ordförråd. Grav dyspraktisk 
störning. 

Beroende av omgivning som förstår, 
vidareutvecklar.  

Åk-05 Sammanvägd bedömning+ 
rekommendationer i början av 
dokumentet: ”Intensiv period av 
utveckling just nu."Brister impressivt, 
expressivt, pragmatiskt 

 

Ve-06 Praktiskt arbete, väluppfostrad, 
omtänksam, tillgiven/språklig, 
matematisk begåvn. Brister generell 
språkstörning, spec.läs-skrivsvårigh. 

Svårt tolka samspel mellan människor, 
hänger inte med i kamratprat, skoj 

Iv-06 Kommunicerar m. egna tecken, glad, Missförstånd kan uppstå av omgivn. 
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Fall och 
utredningsår 

Det kategoriska perspektivet Det relationella perspektivet 

pigg. 
Stu-07 Sammanvägd bedömning. Motiverad, 

arbetsvillig, uthållig/Generell 
språkstörn. 

Obs under testning och samtal. 
Förälder;talar mycket hemma och i 
skolan men kamratrelationer sämre. 

Di-07 Kan läsa, använda dator/svårt förstå. 
Svårt konc., uppfatta helheter. 

Omgivningen försvårar om störande ljud, 
snabba krångliga instruktioner, långa 
arbetspass. 

Alm-08 Sammanvägd bedömning, 
diskussionsunderlag. Modeller, 
mönster/ Inget tal, endast ljud, gester, 
tecken, ojämn beg. 
Reflektion ”Problem att testen 
utformade utifrån att den som utför 
dem talar.” 

Mycket kommunikativ, pappan ger 
exempel på god förmåga orientera sig, 
iaktta omgivningen, imitera. Fikaraster, 
lunchpauser: missuppfattn. Språk om 
inte riktat direkt till Alm. 

Alg-08 Diskussionsunderlag inleder med 
sammanfattning från samtliga 
professioner vid testen.  
Nedsatt språk-ordförståelse, begåvning. 

Styrka: Samtal, turtagning. 

 
Föreslagna insatser 

De åtgärder för stöd som rekommenderas med utgångspunkt i vad utredningen har visat, är 
inriktade dels på individanpassade insatser, dels på insatser i lärmiljön. De insatser som riktar 
sig till omgivningen enligt det relationella perspektivet blir mer och mer omfattande längre 
fram i undersökningsperioden. Senare delen av tidsintervallet förekommer frekvent 
åtgärdsförslag som handlar om fortbildning av personalen i hemskolan/förskolan. 1999 ger 
man följande rekommenderade insats: ”Arbetsplatsen genomgås, hela klassen använda 
handalfabetet”. 2001: Miljö och undervisning bör anpassas och medvetet språk genomsyra 
verksamheten, krav ställs på personal. 2004: ”Omgivningen bör tänka på…”, 2006: ”Många 
av de insatser som främjar I:s inlärning är av godo för hela gruppen”, 2007: Samspel viktigt,” 
beroende av omgivning som förstår vad S. berättar om, som kan hjälpa sätta ord på omvärlden 
och vidareutveckla det han uttrycker”, ”anpassad miljö, läromedel, organisation, resurser”. 

Fortbildning av personal i hemskolan föreslås som insats i specialpedagogiska utredningar 
2003 :  

Fortbildning ges bland annat genom Specialpedagogiska institutets fortbildningskurser på RC tal 
och språk. Dessutom finns ett utbud av distansutbildningar (se hemsidan www.sit.se). 
Hemskolan kan kontakta Resurscentret och Specialpedagogiska institutets regionala rådgivare 
för vidare råd och stöd samt för ytterligare information. 

Fortsättningsvis skrivs ovanstående åren 2004-2008 angående föreslagna insatser och 
kompletteras med litteraturtips.  

År 2008 anges också att hemskolans personal kan vid behov ta kontakt med 
Specialpedagogiska skolmyndighetens regionala rådgivare för råd och stöd.  

Fortbildning för personalen i hemkommunens skola ges också i och med att RC tal och språk 
kommer ut till hemskolan och redovisar sina utredningar.  
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Formen för hur utredningsrapporterna skrivs ändras år 2005: i stället för som tidigare en 
summering där yrkeskategorierna kort sammanfattar i slutet, övergår man till en 
”Sammanvägd bedömning och rekommendationer” i rapportens början. Där ges ofta tydliga 
rekommenderade insatser som år 2007: ”Handalfabet, talsyntes, scanner, stavningsprogram, 
extragymnastik, kompenserande hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter”. Dessa 
åtgärdsförslag inbegriper ibland också lärmiljön för hela klassen i hemskolan. Se tabell 11.  

Tabell 11: Föreslagna insatser 

Fall och 
utredningsår 

Det kategoriska perspektivet Det relationella perspektivet 

Hj -97 Träna lyssna, Witting forts., handalfabet Undervisning anpassad, visuellt stöd, 
tankekartor 

Mi.-97 Hällsboskolan rek. teckenspråk AKK, se över arbetsplats, läromedel i skolan. 
Jo -98 Massiva spe.ped. insatser Hällsboskolan,  

plac. Extern klass 
Strukturerad undervisning, bilder, tecken 

Li-98 Gomplatta, assistent, forts. språkklass, ev 
särskola 

AKK 

Gu -99  Hela klassen handalfabetet 
Ka-99  Träna uttal med talpedagog Arbetsplatsen genomgås, assistenten 

handledning 
Ni-00  Träning språklig medvetenhet, tjockare 

pennor, placering tal-språkklass 
rekommenderas 

Talträning tillsammans med annan elev. 
Tredagutbildn. för personal rekommenderas.  

Hu-00 Liten grupp rek.  
Fri-01 Förlängd skrivtid, muntl. examinationer, 

insp. text 
Studera i lugn miljö utan förlora kontakt med 
kompisar. Anpassa anteckningar, 
examinationer. Planera tills. M. föräldrar, 
lärare. 

Ge-01 Träning språklig, fonologisk medvetenhet Miljö och undervisning anpassas.”Medvetet 
språkande genomsyra verksamheten,ställer 
krav på personal.”” 

Ste-02 Visstidsplac. Hällsboskolan 
Bildstöd, handalfabetet  

rek ”Placering i vanlig klass skulle ställa 
stora krav på anpassning i undervisningen” 

Ty-02  ”Omgivningen vara tydlig” 
Lin-03 Rekommendationer insprängda i 

testresultaten. Ex: talande tangentbord, 
läs-skrivinlärn., lyssna texter, pedag. 
drama, bildstöd. 

Tillgång jämlik grupp,lugn underv.sit 
.Fortbildning, habiliteringen uppmanas 
kontakta RC för rådgivning 

Wi-03 Behov av intensiv tal-språkbehandling, 
munmotoriskt hjälpmedel, läs-skrivstöd, 
utveckla minnesstrategier. 

Behöver jämlik, liten grupp, lugn 
skolsituation, fasta strukturer, stöd att lyckas 
med komm. jämnåriga.”Klassrumsmiljön 
viktig i det pedagogiska arbetet med Wille.” 
Läsa folksagor i klassen, klassen teckenstöd, 
tydligt dag-veckoschema. Fortbildn. pers. 

Ös-04 Tid, öka självtillit. Individuell tal-
språkträning. Bild-teckenstöd. Läs-
skrivträning. Dator. 

Lugnt taltempo, glad och positiv 
lärandemiljö förutsättningar för 
kommunikation. Samtal, berättande. 

Ja-04 Tid, upprepning, struktur Samspel. ”Omgivningen bör tänka på…” 
Stödfrågor, sociala berättelser, iaktta hur 
muntliga instruktioner tas emot av Ja-04 i 
klassen 

Ul-05 Talande tangentbord, träna begrepp, 
matematik, estetiska lärprocesser. 

Liten, jämlik grupp. Fortbildning pers. 
habilitering kontakta rådgiv. Långsiktig 
planering, erfarenhetsbaserad underv. Korta, 
tydliga instruktioner. Delaktighet, utgå från 
intressen och starka sidor. 
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Fall och 
utredningsår 

Det kategoriska perspektivet Det relationella perspektivet 

Åk-05 Sammanvägd bedömning+ rekom. i 
början: ”Intensiv period av utveckling just 
nu." Stärka språkförståelsen, tecken, rita, 
tänja på uthålligheten. 

Samspel: ”Genom att skola och hem bidrar 
med förförståelse till varandra kan Åkes två 
världar knytas ihop på ett tydligare sätt.” 
Kontaktbok, möta här och nu, stötta det 
interaktiva. Använda sig av Åkes intressen, 
gemensamma fokus. Samverkan 
egionen.uppföljning. 

Ve-06 Sammanvägd bedömning+ rekom. i 
början: generell språkstörning, spec.läs-
skrivsvårigh. Dator, kompens. 
hjälpmedel,utöka ordförråd, arbetsminne. 

Samtal, diskussioner, gemensam högläsning, 
film, teater.”Ge eleverna stödanteckningar i 
förväg” 

Iv-06 Munmotorikövn., kompens. hjälpmedel 
Talped. :träning. Uppföljning av 
utvecklingen viktig. 

Generella åtgärder, förbereda övergångar. 

”Många av de insatser som främjar I:s 
inlärning är till fördel för hela 
gruppen.”Kompetensutv. och litteraturtips 
till skolpersonalen 

Stu-07 Tydliga åtgärdsrekomm.: 
”Handalfabetet…, talsyntes.., scanner.., 
stavningsprogram.., extragymnastik, 
kompens, hjälpmedel för läs-skriv.” 

Samspel.Beroende av omgivning som som 
förstår vad han berättar om, som kan hjälpa 
sätta ord på omvärlden, vidareutveckla det 
han uttrycker.” 
Omgivningen vara lyhörd, ge näring, 
delaktighet. Fortbildn. Personal, kontakt 
region. Rådgiv. 

Di-07 Pauser, rörelse förförståelse,upplästa 
texter. Åtskilliga vidare förslag ges i form 
av frågor, inledda med ”kanske”. 

Anpassad miljö, läromedel, organisation, 
resurser. Undervisn.situationen: 
ögonkontakt, Konkretisera, tydligt tal, 
digitalkamera, tecken och signaler, 
modellinlärning 
Fortbildning av personalen. Kontakt 
regionens rådgiv. 

Alm-08 Många rekommendationer i form av 
frågande förslag: ”Kan man träna Almas 
förmåga att förmedla sig till omgivningen 
genom…?” ”Kan man träna skrivande 
genom lekar som, ex…?”Utöka 
teckenförråd, bli medveten om egna höga 
ljud, utnyttja att Alm. Ser helhet och 
delar.  

Omgivningen anpassa sig, vuxna visa hur 
saker hänger ihop, skapa kommunikativa 
situationer. RC distansutbildn. Hemskolans 
pers., kontakt regionens rådgiv. 

Alg-08 Tid, lättläst litteratur, 
rättstavningsfunktionen i Word. 
Psykolog rekommenderar särskola. 

Ge tydliga instruktioner, ordförklaringar, 
samtal, resonemang. ”Tänk på ordvalet. Gör 
gärna pauser mellan meningar och tala i ett 
avvägt tempo”. Delaktighet, 
gemenskap.”Alla runt Alg. Måste stärka 
honom att mer självständigt arbeta med 
problemlösning””. 

Specialpedagogiska utredningar – analys av förekommande benämningar 

För att följa utredningsverksamhetens utveckling lades även fokus på vilka benämningar och 
begrepp som användes i de specialpedagogiska utredningarna. Verksamheten använder under 
perioden olika benämningar för själva utredningen och för barnets/elevens svårigheter inom 
tal- och språkområdet, vilket redovisas i tabell 12. 
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Tabell 12. Specialpedagogiska utredningar – analys av förekommande benämningar  

År Benämning på den specialpedagogiska utredningen Benämning svårigheten 
1997 Språklig och specialpedagogisk bedömning(psykolog deltar) Stora brister språklig förmåga 

Genuin språkstörning 
1998 Språklig och specialpedagogisk observation (psykolog deltar) Omfattande tal-språkstörning 

Mycket stora språksvårigheter 
1999 Språklig, psykologisk och specialpedagogisk observation Tal-språkförsening, talstörning 

Grav tal-språkstörning 
2000 Specialpedagogisk tal-och språkutredning (psykolog deltar) Tal- och språkstörning 
2001 Språklig och specialpedagogisk observation (psykolog 

deltar),Språklig, psykologisk och specialpedagogisk utredning 
Språklig störning 
Grav språkstörning 

2002 Språklig och psykologisk utredning Språklig, psykologisk och 
specialpedagogisk observation 

Generell språkstörning, språkliga brister 
Diagnos F80 2B generell språkstörning 

2003 Språklig, psykologisk och specialpedagogisk observation och 
kartläggning 

Generell språkstörning med tonvikt på en 
grav dyspraktisk störning 

2004 Fördjupad språklig, specialpedagogisk och psykologisk 
kartläggning 

Språkstörning 
Den språkliga diagnosen F80.2B generell 
språkstörning 

2005 Specialpedagogisk, språklig, motorisk och psykologisk 
kartläggning 

Bredare kognitiv begränsning med 
språkliga tillkortakommanden. 
Språkliga brister 

2006 Kompletterande språklig och psykologisk utredning/kartläggning 
Del i råd-och stödprocessen 

Generell språkstörning (F80.2B) 

2007 Uppföljning av språklig, specialpedagogisk, motorisk och 
psykologisk kartläggning 

Generell språkstörning 

2008 Utredning av språkliga och kognitiva förmågor. 
Utredningen omfattade en specialpedagogisk, språklig och 
psykologisk kartläggning 

Nedsatt språk- och ordförståelse 

Sammanfattning: 

Vid analys av de undersökta aspekterna: Informationsinhämtning, slutsatser av kartläggningen 
samt föreslagna insatser, finner vi att fokus under tidsperioden förflyttar sig i riktning mot 
större intresse på omgivningsfaktorer. Det kategoriska, individcentrerade perspektivet träder 
tillbaka till förmån för det relationella, miljöperspektivet. I större utsträckning sker besök i 
hemskolan, det tvärprofessionella undersökningsteamet intresserar sig för helhetssituationen 
för det enskilda barnet och föreslår också insatser som inbegriper hela klassen i 
hemkommunens skola. Generella insatser i stället för specifika rekommenderas, liksom 
fortbildning av hemkommunens personal. Exempel på denna förskjutning kan ses vid belysta 
aspekter i elevutredningarna. Vid analys av benämningar som förekommer i 
specialpedagogiska utredningar observeras variationer av benämningar såväl på själva 
utredningen som av själva svårigheten. Terminologi och benämningar i 
utredningsverksamheten analyseras ytterligare i 6.3.    

6.3 Terminologi i statlig styrning och i verksamheten 

Fokus har legat på utredningsverksamheten inom RC tal och språk. Vi har noterat att olika 
benämningar används inom såväl statliga styrdokumnet som inom verksamheten. Nedan 
redovisas benämningar som förekommer för barns/elevers svårigheter inom tal- och 
språkområdet, benämningar på specialpedagogiska utredningar och benämningar på 
verksamheten.   
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6.3.1 Benämningar för barns/elevers svårigheter inom tal- och språkområdet 

Särskilt intresse har i studien lagts på språkliga konstruktioner enligt det 
socialkonstruktivistiska perspektivet. Vi har undersökt på vilket sätt terminologin förändrats 
under undersökningsperioden. De studerade dokumenten är: Specialskoleförordningen, 
Förordning med instruktion, Regleringsbrev, Årsredovisningar (RC tal och språk 1997 – 
2000) Årsredovisningar SIT (2001 – 2008), Sveriges Officiella statistik samt 
Specialpedagogiska utredningar.  
 
Tabell 13: Benämningar på barns/elevers problematik  

Årtal Regleringsbrev Årsredovisning Specialpedagogisk 
utredning 

 

Sveriges Officiella statistik 
(http://www.skolverket.se) 
Elever i specialskolan 

Förordning  

1997 

SIH18 

”barn och ungdomar 
med talskada” 

”elev med särskilda 
behov” 

”elev med behov av 
särskilt stöd” 

”elever med 
funktionshinder” 

”talskadade” 

”gravt språkstörd grupp” 

”stora brister i språklig 
förmåga” 

”genuin språkstörning” 

”med talskada” 

”talskadade elever” 

”funktionshinder” 

(SFS1965:478) 

”talskadat barn” 
(elev)  

”tal- och 
språkstörning 
betecknas talskada” 

”talskadade elever” 

”funktionshinder” 
1998 

SIH 

”barn och ungdomar 
med talskada” 

”barn i behov av särskilt 
stöd” 

”elever med 
funktionshinder” 

”elever med behov av 
särskilt stöd” 

”funktionshindrade 
elevers” 

”barn inom respektive 
målgrupp” 

”språkstörda elever” 

”barn med tal- och 
språkstörning” 

”mycket stora svårigheter i 
språkets samtliga 
funktioner” 

”omfattande tal-
språkstörning” 

”mycket stora 
språksvårigheter” 

”med talskada” 

”talskadade elever” 

”funktionshinder” 

 

1999 

SIH 

”barn och ungdomar 
med talskada” 

”barn i behov av särskilt 
stöd” 

”elever i behov av 
särskilt stöd” 

”elever med 
funktionshinder” 

”barn med grav 
språkstörning” 

”barn med tal- och 
språkstörning” 

”elever med talskada” 

”tal-språkförsening” 

”talstörning” 

”grav tal-språkstörning” 

”med talskada” 

”talskadade elever” 

”funktionshinder” 

 

                                                 

18 Statens institut för handikappfrågor i skolan 
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Årtal Regleringsbrev Årsredovisning Specialpedagogisk 
utredning 

 

Sveriges Officiella statistik 
(http://www.skolverket.se) 
Elever i specialskolan 

Förordning  

2000 

SIH 

”barn och ungdomar 
med talskada” 

”elever med 
funktionshinder” 

”barn som har en 
språkstörning” 

”språkstörda elever” 

”tal- och språkstörning” ”med talskada” 

”talskadade elever 

”funktionshinder” 

(SFS2000:453) 

”barn och ungdomar 
som är gravt 
språkstörda” 

”funktionshinder” 
2001 

SIH 
t.o.m. 
30 juni 

SIT 
fr.o.m. 
1 juli 

”elever med grav 
språkstörning” 

”Barn, ungdomar ... 
med funktionshinder” 

”barn med tal- och 
språkstörning” 

”grav språkstörning (grav 
språk-, läs- och 
skrivstörning) 

”språklig störning” 

”med talskada” 

”talskadade elever” 

”funktionshinder” 

(SFS2001:286) 

”barn och ungdomar 
med grav 
språkstörning” 

2002 

SIT 

”elever med grav 
språkstörning och 
ytterligare 
funktionshinder” 

”barn och ungdomar 
med funktionshinder” 

”barn och ungdomar 
med grav språkstörning” 

”den språkstörde eleven”  

”talproduktion och 
språkförståelse nedsatt” 

”generell språkstörning” 

”språkliga brister” 

”diagnos F80 2B generell 
språkstörning” 

”med talskada” 

”talskadade elever” 

”funktionshinder” 

”elever med grav 
språkstörning” 

 

2003 

SIT 

”elever med grav 
språkstörning” 

”människor med 
funktionshinder” 

”barn med 
funktionshinder” 

”det unika 
funktionshindret” 

”generell språkstörning 
med tonvikt på en grav 
dyspraktisk störning” 

”kan ej göra sig förstådd 
med tal” 

”kreativ förmåga att 
kommunicera utan ord” 

”förstår mer än han kan 
uttrycka” 

”med talskada” 

”talskadade elever” 

”funktionshinder” 

”elever med grav 
språkstörning” 

 

2004 

SIT 

”elever med grav 
språkstörning” 

”barn med 
funktionshinder” 

”elever/ungdomar med 
funktionshinder” 

”barn med 
funktionshinder” 

”kommunikativ” 

”konkret tänkare” 
”språkstörning” 

”skillnad språklig/icke 
språklig förmåga” 

”den språkliga diagnosen” 
”F80.2B generell 
språkstörning” 

”med talskada” 

”talskadade elever” 

”funktionshinder” 

”elever med grav 
språkstörning” 

(SFS 2004:203) 

”språkstörning: 
specifik störning av 
tal- och 
språkutvecklingen” 

2005 

SIT 

”barn och ungdomar 
med funktionshinder” 

”elever/ungdomar med 
funktionshinder” 

”människor med 
funktionshinder” 

”funktionshindrade” 

 

”barn med 
funktionshinder” 

”grav dyspraktisk 
störning” 

”brister impressivt” 

”expressivt pragmatiskt” 

”bredare kognitiv 
begränsning med språkliga 
tillkortakommanden” 

”språkliga brister” 

”med talskada” 

”talskadade elever” 

”funktionshinder” 

”elever med grav 
språkstörning” 
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Årtal Regleringsbrev Årsredovisning Specialpedagogisk 
utredning 

 

Sveriges Officiella statistik 
(http://www.skolverket.se) 
Elever i specialskolan 

Förordning  

2006 

SIT 

”flickor och pojkar med 
funktionshinder” 

”barn med 
funktionshinder” 

”funktionshindrade” 

”ungdomar med 
funktionshinder” 

”olika grupper av 
funktionshinder”                                                                                                             

”flickor och pojkar med 
funktionshinder” 

”kommunicerar med egna 
tecken” 

”generell språkstörning 
(F80.2B)” 

 

”med talskada” 

”talskadade elever” 

”funktionshinder” 

”elever med grav 
språkstörning” 

 

2007 

SIT 

”barn med 
funktionshinder” 

”elever med 
funktionshinder” 

”olika grupper av 
funktionshinder” 

”flickor och pojkar med 
funktionsnedsättning” 

”generell språkstörning” ”med talskada” 

”talskadade elever” 

”funktionshinder” 

”elever med grav 
språkstörning” 

 

2008 – 
SIT  

 

 

 

 

”barn med 
funktionshinder” 

”elever med 
funktionshinder” 

”olika grupper av 
funktionshinder” 

- ”nedsatt språk- och 
ordförståelse” 

 

”med talskada” 

”elever med grava tal- och 
språkstörningar” 

”funktionsnedsättning” 

”funktionshinder” 

(SFS2008:390) 

”barn och ungdomar 
med grav 
språkstörning” 

”funktionshinder” 

2008- 
fr.o.m. 
1 juli 

SPSM  

”barn med 
funktionshinder” 

”elever med 
funktionshinder” 

”olika typer av 
funktionshinder” 

”människor med 
funktionshinder i alla 
åldrar” 

”flickor och pojkar med 
funktionshinder”  

”grupper av 
funktionsnedsättningar” 
”barn med 
funktionsnedsättning” 
”elever med 
funktionsnedsättningar” 
”grav språkstörning” 

 

   

 
Kommentarer till tabellen: 
I specialskoleförordningen skrivs att resurscentrerna skall främja en allsidig utveckling av 
barn och ungdomar som är talskadade19. Benämningen talskadade tolkar vi som ett uttryck för 
det kategoriska perspektivet.  
I regleringsbrevet 1997 när RC tal och språk sorterar under SIH benämns målgruppen som 
”barn och ungdomar med talskada”. I Årsredovisningen 1997 är benämningen ”talskadade” 

                                                 

19 Definition se §10 
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samt ”gravt språkstörd grupp”. Båda dessa benämner egenskaper hos individerna vilket kan 
ses som ett uttryck för ett kategoriskt synsätt. I de två undersökta  specialpedagogiska 
utredningarna från samma år skrivs att eleven har ”stora brister i språklig förmåga” samt 
”genuin språkstörning”. Vi ser att ordet ”talskada” fortfarande används men att benämningen 
”språkstörning” börjar införas. Själva verksamheten uttrycker sig på ett annorlunda sätt än 
regleringsbrevet. I regleringsbreven hänger begreppet ”talskada” med ända till och med år 
2000, medan i årsredovisningarna upphör det redan 1999. I den officiella statistiken 
(specialskolan) hänger benämningen ”talskada” kvar fortfarande år 2008.   
År 1998 använder RC tal och språk benämningen ”tal- och språkstörning” både i sin 
årsredovisning och i de två elevutredningar vi undersökt. I de specialpedagogiska 
utredningarna ger man beskrivande formuleringar, till exempel ”mycket stora svårigheter i 
språkets samtliga funktioner” samt ”omfattande tal- språkstörning”.  
 
I årsredovisningen 1999 ser vi en ny benämning, ”barn med grav språkstörning”, vilken 
återfinns även 2002. Detta begrepp blandas i årsredovisningarna 1999 – 2002 med ”barn med 
tal- och språkstörning”, ”elever med talskada”, ”barn som har en språkstörning”. Graderingen 
”grav” för att beskriva språkstörningen förekommer första gången, i de av oss undersökta 
specialpedagogiska utredningarna, 1999, då i formen ”grav tal-språkstörning”. Samma år 
nämns annan gradering, ”försening” i specialpedagogiska utredningarna: ”tal-språkförsening”. 
I förordning med instruktion (2000:453) förändras benämningen från ”barn och ungdomar 
som är talskadade” till benämningen ”barn och ungdomar som är gravt språkstörda” vilket 
avspeglar även detta avspeglar ett kategoriskt synsätt. 
 
Fortsättningsvis, från och med år 2001, är begreppet ”grav språkstörning” etablerat i såväl 
regleringsbrev som förordning med instruktion. Benämningen ändras från ”barn och 
ungdomar från hela landet som är gravt språkstörda” till ”barn och ungdomar med grav 
språkstörning”. Prepositionen ”med” förändrar synsättet på barnet från en egenskap som 
barnet är till en svårighet som barnet har. Benämningen ”barn med grav språkstörning” kan 
tolkas som en dragning åt ett relationellt synsätt. 
 
2005 – 2008 i denna period nämns inte själva funktionshindret (språkstörning) alls i 
regleringsbreven. Detta kan vara ett försök till att nedtona det specifika funktionshindret men 
det kan också vara ett sätt att effektivisera, eftersom regleringsbreven nu riktas mot samtliga 
resurscenter.    
 

Sammanfattning:  
Resultatet visar att benämningar på svårigheter som används i verksamheten senare kommer 
att användas av staten i regleringsbrev och förordning. Till exempel förekommer 
benämningen ”elever med grav språkstörning” i årsredovisning 1999. Denna benämning 
återfinns först år 2001 i regleringsbrev och förordning. Iakttas kan också att benämningen 
”talskada” återfinns i både regleringsbrev och årsredovisning för 1999. Denna benämning 
återfinns även i statens officiella statistik 1999 och förekommer fortfarande år 2008. 
Benämningen är uttryck för ett kategoriskt synsätt med fokus på brist hos individen.    

6.3.2 Benämningar för specialpedagogisk utredning  

Terminologin, för att benämna den specialpedagogiska elevutredningen av eleverna har 
varierat under undersökningsintervallet och uttryck som utredning, pedagogisk utredning, 
specialpedagogisk utredning samt kartläggning förekommer. 
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I förordningarna med instruktion SFS nr 1965: 478, 2000:453 samt 2001:286 används 
benämningen specialpedagogisk utredning. Dock noterar vi i årsredovisningar att 
benämningen  utredning används inom Hällsboskolans RC/RC tal och språk åren 1997 – 
2001. År 2002 används benämningen  specialpedagogisk utredning. År 2003 har man tagit 
tillbaka benämningen utredning. Benämningen pedagogisk utredning används åren 2004, 
2005, 2006 och 2007 för att år 2008 gå tillbaka till begreppet specialpedagogisk utredning. Se 
tabell 14. 
 
Tabell 14: Benämningar för specialpedagogisk utredning 

Benämning Årsredovisningar Förordningarna 

1965:478 

2000:453 

2001:286 

Specialpedagogisk utredning 2002, 2008 X20 

Utredning 1997-2001, 2003  

Pedagogisk utredning  2004, 2005, 2006, 2007  

Tvärfacklig utredning 2007  

 
Sammanfattning: 
Benämningarna för specialpedagogisk utredning varierar under perioden, ibland i 
inkonsekvens med benämning i förordningar. Staten använder i regleringsbrev samma 
begrepp under hela undersökningsperioden, ”specialpedagogisk utredning”. Vad en 
specialpedagogisk utredning innebär eller vilka yrkeskompetenser som ska utföra den regleras 
inte av staten. Staten ger endast myndigheten i uppdrag a t t en specialpedagogisk utredning 
skall erbjudas.  
 

6.3.3 Benämningar på Hällsboskolan/Resurscentret 

Förändringar inom terminologin kan också noteras i hur verksamheten vid 
Hällsboskolan/Resurscentret benämns. Under den undersökta perioden – åren 1997 till och 
med 2008 förekommer tre benämningar på specialskolan Hällsboskolan och Resurscentret i 
Sigtuna (Sveriges officiella statistik) . 

Läsåren 1997/1998 – 2000/2001 benämns specialskolan Hällsboskolan i Sigtuna som: 
Riksskola för dels talskadade elever, dels döva eller hörselskadade elever som inte kan gå i en 
regionskola på grund av beteendestörningar eller av andra speciella skäl än synskada eller 
utvecklingsstörning.  

                                                 

20 Benämningen Specialpedagogisk utredning används konsekvent i samtliga ovanstående förordningar.  
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Läsåren 2001/2002 – 2007/2008 benämns specialskolan Hällsboskolan i Sigtuna som: 
Resurscenter med kvarvarande specialskoleverksamhet för elever med grav språkstörning. I 
samband med denna benämning skrivs att specialskolan har intagningsstopp från och med 1 
juli 2002.    

Från och med läsåret 2008/2009 benämns specialskolan som: 
Riksskola för elever med grava tal- och språkstörningar.   

Sammanfattning: 
Konstateras kan att benämningarna på RC tal och språk har förändrats i samband med 
omorganisation av myndighetstillhörighet.  
 

7. Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att granska och analysera utveckling och utformning av 
utredningsverksamheten vid RC tal och språk 1997-2008. Den statliga styrningen har också 
studerats samt hur verksamhetens utformning förhåller sig till den statliga styrningen. Vi har 
valt att utifrån resultatet lyfta fram och diskutera nedanstående begrepp, nämligen 
specialpedagogiska utredningar och terminologi, på grundval av att vi funnit detta intressant 
och viktigt. Underrubrikerna avspeglar forskningsfrågorna.   

Specialpedagogiska utredningar 

Statlig styrning 

I statliga styrdokument fastslås att hänsyns ska tas till elever i behov av särskilt stöd samt att    

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet. (SFS 1985:1100) 

I grundskoleförordningen delges föreskrifter om rektors ansvar angående utredning av 
behovet för elev som behöver särskilt stöd. Detta kan innebära kontakt med RC tal och språks 
utredningsverksamhet. Resurscentret ska stötta kommuner i ökande grad och bedriva 
uppsökande verksamhet. Specialpedagogisk utredning ska erbjudas och i uppdraget ingår 
information till och utbildning av lärare och annan personal samt av vårdnadshavare.  

I regleringsbrevens övergripande mål återkommer under den undersökta perioden, att 
resurscentren genom Specialpedagogisk utredning ska främja den allsidiga utvecklingen hos 
elever i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, samt informera och 
fortbilda/kompetensutveckla lärare, övrig personal samt föräldrar. År 2002 betonar staten i 
regleringsbrev att utredningarnas användbarhet ska öka. Återrapporteringskrav anges också 
där bedömning av utredningsverksamhetens effekter ska redovisas, antal barn och elever som 
utretts samt antal utredningsdagar. År 2003 önskar man få redovisningen uppdelad på pojkar 
och flickor, vilket kan tolkas som en anpassning till generella strömningar i tidsandan. Under 
tidsperioden syns en utveckling mot mer detaljerade verksamhetsmål. Tendenser finns till en 
tydligare statlig styrning i regleringsbreven.  
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Kommunerna fick efter FUNKIS-utredningen (SOU 1998:66) ansvaret att ge alla elever 
utbildning anpassad efter sina förutsättningar. Statens stöd i specialpedagogiska frågor 
inriktades mot stöd till kommunerna. Elevens utbildning, utvecklingsinsatser och 
kompetensutveckling samt rådgivning skulle ordnas i hemkommunen. De statliga 
specialskolorna lades ner. Målsättningen var att all utbildning för alla grundskoleelever skulle 
utföras i hemkommunen. Eftersom olika kommuner hade olika förutsättningar i form av olika 
kompetenser och resurser kunde råd och stöd fås i form av specialpedagogiska utredningar 
från RC tal och språk. De studerade statliga dokumenten visar att de statliga riktlinjerna för 
hur en specialpedagogisk utredning ska gå till, ger ett stort utrymme för tolkning och 
konstruktion. Den statliga styrningen är svag, hur den tolkas och utformas formuleras på den 
lokala arenan. Skillnader i statlig styrning kan iakttas vid jämförelse med utredning inför 
särskoleplacering, där syftet dock är diagnostisera och inte att föreslå åtgärder. De statliga 
instruktionerna är där tydligare.       

Nationellt och internationellt uttrycker statliga styrdokument en strävan mot ökande 
inkludering i ordinarie skolorganisation av elever som definieras som annorlunda. Enligt 
Brodin (2009) och Tisdall och Riddell (2006) är länders officiella ambition att inkludera alla 
elever i undervisningen men detta stämmer inte alltid överens med hur verkligheten ser ut. 
Dock konstaterar Brodin att de flesta barn i Sverige går i skolan i sin närmiljö. Problem 
uppstår när skolan inte lyckas utforma miljön så att den anpassas efter alla elevers behov. 
Inom skolan som organisation tycks dock behov uppstå att klassificera de barn som skolan 
inte klarar att ge en likvärdig utbildning. Enligt förordning med instruktion 2000:453 samt 
regleringsbrev skall ”… Hällsboskolans resurscenter främja en allsidig utveckling av barn och 
ungdomar från hela landet som är gravt språkstörda”. På SPSM:s hemsida används 
benämningen grav språkstörning, vilket kan tolkas som ett urvalskriterium för att få tillgång 
till en specialpedagogisk utredning via SPSM. Undersökningen har inte kunnat påvisa att det i 
de nationella styrdokumenten står angivet att ett barn måste ha en diagnos för att erhålla stöd.     

Utveckling och förhållande statlig styrning - utredningsverksamhet  

Resultatet visar hur RC tal och språk tolkat sitt uppdrag och redovisat sin verksamhet. 
Nationellt och internationellt dominerar viljan att alla elever ska få sin utbildning i sin 
hemkommun och inkluderas i en ordinarie undervisning. I de specialpedagogiska 
utredningarna läggs större tonvikt vid den senare delen av undersökningsperioden på 
omgivningsfaktorer i lärmiljön när det gäller åtgärdsförslag. De specialpedagogiska 
utredningarna samlar allt oftare information på elevens hemmaplan.  

Bakgrunden till att elever anmäls till utredning anges vara önskemål om stöd i 
undervisningssituationen, skolplacering samt kartläggning av elevens språkutveckling. Under 
första delen av undersökningsperioden anger verksamheten som syfte med den 
specialpedagogiska utredningen att kartlägga elevens språkliga störning och 
inlärningssvårigheter och individuella behov av stöd, vilket kan ses som uttryck för att 
elevens svårigheter i skolan beror på elevens egen oförmåga. Under senare delen formuleras 
syftet som en kombination av elevens specifika förmågor och behov tillsammans med 
utformningen av den inkluderande lärandemiljön med en önskan om optimala möjligheter till 
aktivitet, delaktighet och lärande. Verksamheten anger som syfte med en specialpedagogisk 
utredning; hemkommunens skolpersonal och barnets/elevens föräldrar vill få en djupare 
förståelse för barnets fungerande, för rätt specialpedagogiska insatser.  
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Osäkerhet tycks ha rått kring andelen och omfattningen av antalet barn ingående i RC tal och 
språks målgrupp. Benämningarna har gett en klassifikation som har definierats på olika sätt 
beroende av gällande tid och kultur. En övervikt kan iakttas ifråga om anmälningar från AB 
län. Antalet pojkar som anmäls är fler än flickorna. Diskrepans finns mellan antalet 
anmälningar och genomförda utredningar, vilket kan bero på annan rådgivning än utredning. 
Diskrepans finns även när det gäller redovisade uppgifter för tidsomfånget för en utredning. 
Under perioden minskar antalet genomförda utredningar vid RC tal och språk från 64 till 25 
stycken. En fråga som aktualiseras är huruvida kommunerna, med det ökade ansvaret för att 
anordna utbildning inom ordinarie skolorganisation, då har kartlagt den tänkta målgruppen 
med egna resurser?   

Yrkeskategorier som deltar i de specialpedagogiska utredningarna avgörs av verksamheten. 
Undersökningen visar att specialpedagogisk utredning som utförs hos RC tal och språk 
genomförs av ett tvärprofessionellt arbetslag. De statliga riktlinjerna ger utrymme för tolkning 
och konstruktion, vilket ger stora utmaningar för personalen. Även innehållsliga delar i en 
specialpedagogisk utredning kan tolkas av verksamheten. Enligt socialkonstruktivistiskt 
synsätt tolkar de verksamma inom ett område riktlinjer och utvecklar verksamheten 
tillsammans inom sin arbetsgrupp och finner metoder och arbetssätt som fungerar för det 
uppdrag de har fått sig tilldelat. Carlhed (2007) beskriver på vilket sätt det vedertagna inom 
ett visst område ger en gemensam utgångspunkt hos deltagarna trots olika yrkesprofessioner. 
Ur ett historiskt perspektiv har den medicinska synen på elever med funktionshinder och den 
medicinska inblandningen även kommit att påverka hur utredningsverksamheten ser ut. 
Intresseorganisationer och föräldrar är också aktörer som önskar påverka, vilket Tisdall och 
Riddell (2006) belyser i sin studie. De menar att flera aktörer deltar i den policyskapande 
processen. Föräldrar nämns som en inflytelserik grupp då de önskar specialisthjälp för sina 
barn. I sammanhanget nämns även specialisternas försvar av sitt kunnande.  

I de avidentifierade specialpedagogiska utredningarna som ingår i undersökningen visar 
resultatet att fokus förflyttar sig i riktning mot större intresse på omgivningsfaktorer. Det 
kategoriska, individcentrerade perspektivet träder tillbaka till förmån för det relationella, 
miljöperspektivet framförallt vid åtgärdsrekommendationer. Verksamheten använder olika 
benämningar för den specialpedagogiska utredningen och för att beskriva barnets/elevens 
svårigheter inom tal- och språkområdet. Under studiens undersökningsperiod noteras att 
utredningarna alltmer kommit att belysa barnets/elevens starka sidor och möjligheter jämfört 
med periodens inledning då barnets/elevens svårigheter mer stod i centrum. Utvecklingen går 
mot att RC tal och språk utför utredningar i elevens hemkommun. Där finns möjligheten att 
observera eleven i lärandemiljön och föreslå anpassningar i densamma. Kompetensutveckling 
av ordinarie skolpersonal kan föreslås som åtgärder, vilket ingår i uppdraget. I nuläget är 
slutprodukten av en specialpedagogisk utredning tänkt att vara en användbar rapport som ska 
vara ett redskap för pedagoger, för eleven och för föräldrar.  Där informeras om vad 
myndigheten kan ge för stöd, exempelvis kompetensutveckling för personal. Numera sker 
utredningarna i hemkommunen, ibland kompletterat med besök vid RC tal och språk i 
Sigtuna. Skulle utredningarna kunna utföras uteslutande i kommunens regi helt och hållet ur 
det relationella perspektivet där skolans miljö kartläggs med syfte att skolan ska anpassa sig 
till individen och inte tvärtom? 
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Terminologi 
 
Undersökningen visar att olika benämningar används för att beskriva följande: 
specialpedagogisk utredning, problematiken inom tal- och språkområdet samt 
utredningsverksamheten. Under ett och samma år förekommer ibland skilda benämningar för 
samma företeelse i regleringsbrev, förordning, årsredovisningar, specialpedagogiska 
utredningar och i statens officiella statistik. Behovet av att identifiera medicinska och 
pedagogiska svårigheter och att ge dessa benämningar härrör, enligt Hellblom Thibblin 
(2004) och konstruktionismen, ur tankar om normalitet och avvikelse. Benämningen ”elever 
med grav språkstörning”, som numera används observeras i årsredovisning 1999 i 
verksamhetens årsredovisning. Denna benämning återfinns först år 2001 i regleringsbrev och 
förordning ”elever med grav språkstörning”. Iakttas kan också att den kategoriskt uttryckta 
benämningen ”talskada” återfinns i både regleringsbrev och årsredovisning för 1999. Denna 
benämning återfinns även i statens officiella statistik fortfarande år 2010. Formuleringar i 
styrdokument och årsredovisningar tycks också påverkas i relation till gällande tidsanda. En 
slags växelverkan uppstår där ibland formuleringar i årsredovisningar senare återfinns i 
nationella styrdokument. På SPSM:s hemsida 2010-12-08 finns information om möjligheten 
till utredning för barn/elev med en grav språkstörning, vilket kan tolkas som ett 
urvalskriterium för att få tillgång till en specialpedagogisk utredning via RC tal-och språk. I 
nationella styrdokument finns inte angivet att ett barn måste ha en diagnos för att erhålla stöd. 
Ett område som aktualiseras är behovet av tydligare information till skolhuvudmän, 
skolpersonal, föräldrar gällande vilka kartläggningar som kan utföras innan RC tal och språk 
kopplas in.  

Terminologin, för att benämna den specialpedagogiska elevutredningen av eleverna har 
varierat under undersökningsintervallet och uttryck som utredning, pedagogisk utredning, 
specialpedagogisk utredning samt kartläggning förekommer trots att regleringsbreven under 
hela perioden använder benämningen specialpedagogisk utredning. Vad en specialpedagogisk 
utredning innebär eller vilka yrkeskompetenser som ska utföra den regleras inte av staten. 
Staten ger endast myndigheten i uppdrag a t t en specialpedagogisk utredning skall erbjudas. 
Då staten i regleringsbrev använder benämningen specialpedagogisk utredning kan 
frågeställningen uppstå vilka yrkeskategorier som avses medverka. Begreppet 
”specialpedagogisk” associerar till att utredningen utförs i första hand av specialpedagog, 
vilket dock inte tycks vara fallet.  Skulle det vara möjligt att en specialpedagog görs 
huvudansvarig för en specialpedagogisk utredning som utförs tvärprofessionellt? Kan 
benämningen fördjupad tvärprofessionell utredning tydligare beskriva 
utredningsverksamheten vid RC tal och språk?      

De statliga riktlinjerna för hur en specialpedagogisk utredning ska gå till och vilka som ska 
utföra den, lämnar stort utrymme för tolkning och konstruktion. Det kan uppfattas som att den 
statliga styrningen är svag. En utveckling kan iakttas från det kategoriska perspektivet mot det 
relationella i slutrapporten efter en specialpedagogisk utredning utförd av det 
tvärprofessionella teamet. Detta i enlighet med de statliga intentionerna som betonar 
likvärdighet och inkludering.   Barn/elever som av skolan betecknats ha tal- och 
språksvårigheter, har särskiljts, grupperats och benämnts på olika sätt under den belysta 
tidsperioden. Osäkerhet har rått beträffande andelen barn/elever som definierats ingå i 
målgruppen för utredningsverksamheten.  Formuleringar i de undersökta dokumenten tycks 
påverkas i relation till gällande tidsanda. 
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8. Metoddiskussion 

Ämnesområdet var nytt för oss och vår förförståelse var ringa. Vi har upptäckt att en 
begrepps- och terminologiförvirring när det gäller benämningar inom området finns även 
bland andra. Det har till en början skymt vår förståelse. Det var svårt för oss att orientera oss i 
de olika nivåerna av statlig styrning och en svårighet att hitta rätt dokument. Under 
undersökningsperioden har Hällsboskolan och RC tal och språk varit svåra att skilja åt. Vi har 
fått hjälp från SPSM (RC tal och språk och huvudkontoret) att lokalisera relevanta dokument. 
Under arbetets gång har stor överinformation insamlats, vilket lett till stoffträngsel och 
tvingande gallring. Detta gäller text i såväl litteraturöversikt som underlag i statliga 
dokument, årsredovisningar och elevutredningar. 

Våra slutsatser gällande de specialpedagogiska elevutredningarna jämfört med de statliga 
riktlinjerna, baseras på två elevutredningar per år. Vi har inte kunskap om urvalet i dessa är 
representativt för tidsperioden vi undersökt eftersom vi fick dessa utvalda åt oss. I samband 
med ett litet underlag finns alltid risken för en generaliserad bild av verkligheten. Det är 
viktigt att ha i åtanke att snarare de generella trenderna inom området här kan observeras.  

Det är tänkbart att ett annat metodval hade kunnat ge andra upplysningar. En intervju- eller 
enkätundersökning med personal vid RC Tal och språk respektive med personal i elevers 
hemkommun, hade kunnat ge ytterligare respektive annan information. Kritik kan även riktas 
emot de kategorier som är valda utifrån vår infallsvinkel på det studerade området. Ett annat 
perspektiv och andra prioriteringar för undersökningen hade givetvis kunnat belysa andra 
aspekter inom området. Alternativa tolkningsmöjligheter kan finnas av de dragna slutsatserna 
med hänsyn till teoretiska utgångspunkter.  

Att arbeta med uppsatsen tillsammans har inneburit möjlighet till diskussioner som fört oss 
vidare. Vi har gemensamt studerat teoriavsnitt, dokument, sammanställt och analyserat och 
blivit mer säkra på att det vi observerat. Den samlade bilden hos två par ögon och två hjärnor 
har varit berikande för processen. Växelvis har vi kompletterat varandras kompetenser inom 
olika områden. De tillfällen då vi suttit fysiskt tillsammans har varit de mest fruktbara. Vissa 
informationssökningar samt genomläsningsmoment har vi utfört var och en, för att sedan 
sammanställa och formulera oss tillsammans. Vi har förflyttat oss med hjälp av varandra likt i 
en trappa från nivå till nivå i vår förståelse.  

8.1 Vidare studier 

I denna studie är det endast ett nationellt resurscenter som studerats. Intressant vore att studera 
och jämföra verksamheternas utformning vid de fyra olika nationella resurscentren mot 
bakgrund av den svaga statliga styrningen och det stora tolkningsutrymmer det medger.   
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Bilaga 1 

För att orientera oss i vad språk är, språkutvecklingens betydelse, orsaker till språksvårigheter, 
kartläggning, insatser för stöd och hjälp, redogörs här för några författares presentation inom 
området.    

Språkutveckling  

Barn genomgår en explosionsartad språkutveckling under sina första år. En del områden i den 
tidiga språkutvecklingen har särskilt stor betydelse för det som senare i livet kommer att 
resultera i läs- och skrivförmåga för barnet. Att lära sig språk och att prata med andra med 
hjälp av tal är en medfödd förmåga. Språket utvecklas om omgivningen talar och uppmuntrar 
barnet till att kommunicera. Barnet måste få språklig stimulans före en viss ålder, annars blir 
det inte en normal språkutveckling. Detta har man belägg för via så kallade ”Wolf children”. 
Det är barn som övergivits som små och växt upp utan andra människor. (Föhrer, 2007) 

Vad är språk? 

Språk är ett slags teckensystem som används för att kommunicera med andra om tankar, idéer 
och känslor. Språk har en expressiv sida och en impressiv. Expressiv har med uttryck att göra 
och impressiv har med förståelse att göra det vill säga att inte kunna göra sig förstådd och att 
inte förstå. Utöver dessa två sidor finns olika nivåer i språket. Dessa är: 
fonologisk, semantisk, morfologisk, syntaktisk och pragmatisk (Föhrer, 2007).  

Fonologisk nivå 

På den här nivån handlar det om språkljuden, om regler hur språkljuden kombineras till ord, 
om prosodin, som är talets rytmik och melodi (Föhrer, 2007).  

Semantisk nivå 

Den semantiska nivån handlar om ordens betydelse, om relationen mellan ord och om 
betydelsen hos satser (Föhrer, 2007).   

Morfologisk nivå 

Morfologisk nivå handlar om hur ord böjs (Föhrer, 2007). 

Syntaktisk nivå 

På den syntaktiska nivån handlar det om hur ord kan kombineras till olika fraser och meningar 
(Föhrer, 2007).  

Pragmatisk nivå 

Pragmatisk nivå innefattar språkanvändning rent fysiskt och i sitt sociala sammanhang. Det 
tangerar viljan att kommunicera, turtagning, frågan om hur mycket samtalspartnern behöver 
veta för att kunna förstå budskapet, att kunna inta samtalspartnerns perspektiv och att kunna 
hålla en röd tråd i samtalet (Föhrer, 2007). 



Tidig identifiering 

Föhrer (2007) har kommit fram till slutsatsen att barns språkutveckling på alla nivåer måste 
uppmärksammas under förskole- och skoltiden. Om man tidigt identifierar språkliga problem 
och sätter in åtgärder kan man kanske förhindra eller i varje fall begränsa läs- och 
skrivsvårigheter. 

Sen språkutveckling 
 
Barn med sen språkutveckling (Föhrer, 2007) följer samma stadier och mönster i utvecklingen 
som andra barn förutom att de inte utvecklar språket i förväntad takt. Dessa barn ”kommer 
ifatt” de normalutvecklade sent under förskoleåldern eller i tidig skolålder. Ofta handlar det 
om en försenad fonologisk utveckling. Även grammatisk och semantisk utveckling kan vara 
något sen. Det kan vara svårt att skilja en normal försening och en avvikande utveckling åt.  

Språk- och talsvårigheter 

Språkets dimensioner kan formuleras i termer av innehåll, form och användning. Området 
innehåll behandlar då innebörden av ord och ordkombinationer. Inom form finns olika 
komponenter som det fonologiska systemet, morfologin samt syntaxen. Språkets användning 
och tolkning i socialt samspel kallas språkets pragmatik. Språkutveckling ses som en aktiv 
process hos barnet och en viktig del pågår till och med åtta-nio år, då barnet lär sig behärska 
såväl språkets innehåll som form.  
 
1. Enligt Rygvold (2005) är Svårigheter med språkljud en typ av problem som försvårar 
kommunikationen med omgivningen och kan ge reaktioner från närmiljön och också hos 
barnet själv. Vilka ljud som barnet behärskar respektive har svårt att uttala anses vara viktigt 
att kartlägga. Målet för åtgärderna är att göra talet begripligt för att gynna samspelet med 
andra.  

2. Språkproblem, (Rygvold, 2005) är något annat än språkljudsproblem och kan beröra 
formen, innehållet eller användningen. Försening inom emotionell, social och kognitiv 
utveckling kan följa av svårigheter i dessa språkdimensioner. Yngre barn kan upplevas som 
aggressiva i sitt beteende på grund av upprepad frustration i den sociala och kommunikativa 
kompetensen. Inlärningsuppgifter som innebär språklig tillägnelse eller medskapande i 
gemensam uppgift kan ge problem för elever i skolan i stegrande grad med högre årskurs. För 
barn med språkproblem anses viktigt att få en exakt beskrivning av svårigheterna och 
fokusera på vad barnet klarar.  

Begreppet nedsatt språkfunktion används enligt ICF [Internationellt Klassificeringssystem av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa]. I jämförelse med andra jämnåriga barn, har ett 
barn med nedsatt språkfunktion svårigheter med att förstå och producera språk. Utvecklingen 
följer inte de normala utvecklingsstadierna. Ordförrådet är begränsat och barnet har svårt att 
hitta i sitt ”inre lexikon” vilket påverkar förståelsen. Barnet har vidare svårt att återberätta 
något det hört eller upplevt och svårt att bidra med relevanta kommentarer i samspel och har 
problem att förstå och följa ett samtal. Riskerna för ett barn med dessa svårigheter är 
utanförskap och social isolering. Barn med språklig störning utgör ingen homogen grupp. 
Språkstörningen förändras med åldern, men problemen finns kvar i skolåldern och ibland hela 
livet (Föhrer, 2007). Grav språkstörning förekommer hos 2 % av förskolebarnen. Det är 
vanligast bland pojkar och tidigare studier visar ett förhållande på 3:1 men Föhrer refererar till 



en amerikansk studie av 7000 förskolebarn från 1997 av Tomblin, Records, Buchwalter, 
Zhang, Smitt och O´Brien där man konstaterade att skillnaden mellan könen inte var så stor 
som 3:1.  

Orsaker   

Den språkliga miljön är inte annorlunda än för normalspråkliga barn. Ärftlighet förekommer 
med liknande svårigheter inom familjen. Föhrer (2007) refererar till Leonard från 1991 som 
menar att språkstörning är en del av den normalvariation som finns vad gäller alla slag av 
förmågor som till exempel musikalitet/omusikalitet eller vighet/ovighet. I samhällen med högt 
ställda krav på språklig förmåga i både tal och skrift blir följderna stora när man jämför med 
om någon inte är så musikalisk, inte kan fånga en boll eller kan slå en kullerbytta så bra. 
Föhrer menar att det ofta finns fler orsaker till en grav språkstörning. Perioder av 
hörselnedsättning på grund av upprepade öroninflammationer under barnets första år är en 
möjlig orsak. Graviditetskomplikationer eller komplikationer i samband med förlossningen är 
en annan möjlig orsak. Bristande minnesfunktioner är något som påverkar bland annat 
ordförrådsutvecklingen och kan även det vara en orsak. Man vet ännu inte tillräckligt mycket. 

Förekomst 

Enligt Föhrer (2007) visar internationella undersökningar att 5 – 8% av barnen i 
förskoleåldrarna har någon form av språkstörning. Barn med språklig störning utgör ingen 
homogen grupp. Språkstörningen förändras med åldern, men problemen finns kvar i 
skolåldern och ibland hela livet. Grav språkstörning förekommer hos 2 % av förskolebarnen. 
Det är vanligast bland pojkar och tidigare studier visar ett förhållande på 3:1 men Föhrer 
refererar till en amerikansk studie av 7000 förskolebarn från 1997 av Tomblin, Records, 
Buchwalter, Zhang, Smitt och O´Brien där man konstaterade att skillnaden mellan könen inte 
var så stor som 3:1.  

Talstörning 

Talstörning innebär svårigheter (Föhrer, 2007) med artikulationen och räknas inte som 
språksvårigheter. Verbal dyspraxi är ett exempel på detta. Här handlar det om svårigheter med 
munnens motorik.  Detta är inte en muskulär svaghet utan det handlar om hjärnans planering 
vid programmering av läppar, käke och tunga. Hjärnan skickar ut felaktiga instruktioner för 
talapparaten. Barnet vet vad det vill säga men kan inte utföra rätt rörelsesekvens på grund av 
hjärnans felaktiga signaler. Till detta finns ingen känd orsak. 

Dysartri 

Dysartri innebär anatomiska avvikelser som är medfödda, till exempel nasalt tal på grund av 
läpp-, käk- eller gomspalt (Föhrer, 2007).  

Multipla discipliner – Yrkesgrupper 

De yrkesgrupper som enligt Föhrer (2007) kan vara inblandade i en utredning av 
språkstörning är barnneurolog, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, pedagog och logoped.  

 



Upptäckt och utredning 

BVC [Barnavårdscentralen] upptäcker barn med språkförsening (Föhrer, 2007) eller avvikelse 
och skriver remiss till logoped. Det kan till exempel handla om en primär språkstörning, en 
specifik språkstörning, SLI [Specific Language Impairment] eller en sekundär språkstörning. 
Om språkstörningen beror på en hörselnedsättning eller svag begåvning kallas den sekundär 
språkstörning.  

Stöd och insatser   

Vid kartläggning och insatser för barn och ungdomar med språkproblem, beskriver studier hur 
specialpedagogisk kompetens inriktas på olika sätt. Ett synsätt med inkluderande 
skolverksamhet tycks dominera inom specialpedagogiskt forskningsområde (Rosenqvist, 
2007). Miller and Roux (1997) beskriver hur skolgången kan fungera för elever med språkliga 
svårigheter inom tal, läsning och skrivning. Utvecklingen av dessa elevers 
kommunikationsfärdigheter i en inkluderande skolform är viktig, anser författarna.  Kraven 
stegras mellan skolans lägre och högre årskurser med större självständighet i läraktiviteterna, 
en annorlunda fysisk miljö och i ämnesorganisationen. Vid övergångar mellan olika 
skolformer bör flera yrkeskompetenser planera och samarbeta. Det betonas att vårdnadshavare 
och eleverna själva ska vara delaktiga och eleverna göras medvetna om sina styrkor och 
behov. Författarna relaterar till Freedman and Wiig (i Miller & Roux, 1997) som studerat 
undervisning av ungdomar med språkliga problem. Denna grupp av ungdomar kan ofta ha 
gemensamt, förutom svårigheter med skrivet material och studieteknik, brister i sin 
emotionella och sociala utveckling. Framför allt kan man iaktta hur omgivningen reagerar på 
dessa svårigheter och hur eleverna sedan skapar självbilder av sin plats och roll i lär- och 
sociala miljön.  
Föhrer och Magnusson (2003) ger förslag på hur olika stöttande insatser inom det 
skriftspråkliga området kan användas praktiskt. De refererar till studier som visar att dåligt 
självförtroende hos elever till följd av språkliga misslyckanden kräver ett stort lärarstöd för att 
motivera eleverna.  
 

Åtgärder    

Specialpedagogiska institutet (2007) rekommenderar att barnet med språkstörning får arbeta 
efter en genomtänkt struktur som gör arbetet lättöverskådligt. Barnet ska tydligt se var och när 
en uppgift börjar och slutar. De vuxna bör använda ett enkelt och konkret språk när de 
kommunicerar med barnet. Man bör ge tydliga uppmärksamhetssignaler exempelvis ”se här!”, 
”lyssna!” och ge uppmuntran och uppmärksamhet när barnet deltar i olika situationer. 
Instruktionerna som ges ska vara få och tydliga, gärna med bild- och teckenstöd. Ge tid för 
barnet att förstå vad som menas och tid för att komma på ett visst ord ur minnet. Samarbeta 
med barnet och utveckla tillvägagångssätt som fungerar i vardagen. Ge barnet tid till 
förberedelser vid nya situationer och förändringar. Barnets sociala nätverk är viktigt för att 
tillvaron ska vara begriplig för barnet (Specialpedagogiska institutet, 2007). 

Arbetet inriktas på barnets språkliga förståelse och språkliga produktion. Observationer av 
barnets spontana språk i den naturliga närmiljön och samspel med andra är viktiga som 
komplement till test, menar Rygvold (2005). Insatserna ska bygga vidare på det barnet redan 
kan och syfta till att öka barnets möjligheter att kommunicera.  



Bilaga 2 

Matris för analys av utredningar RC Tal och språk 
 

Utredningen gjord år: ________ 

Barnets kön: flicka pojke 

Barnet/ungdomens ålder vid utredningen: ________ 

Barnet/ungdomens ålder vid ansökan om utredning: ________ 

Skolår vid ansökan: _______ 

Skolans länstillhörighet:  __________ 

Ansökan om utredning av:  

Förälder� mamma � pappa 

Båda föräldrarna �  

Personalen på skolan �   

Lärare � Vilken? ____________________________________________________________ 

Rektor � Annan � 

Innan utredning 

Observation i barnets klass innan utredning �   

Vilken yrkeskategori från RC?  

Logoped �  Specialpedagog � Talpedagog � Psykolog � Sjukgymnast  � Annan 

Möte/träff på skolan med:  

Personal på skolan �  Kommunens resursteam �      Regional rådgivare från SIT � Konsulent från 

SIH �     ____________________�       ______________________ �  

 

På vilka grunder? /Varför utreda barnet/ungdomen? 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Inblandade yrkeskategorier i utredningen:  

Logoped �  Specialpedagog � Talpedagog � Psykolog � Sjukgymnast � Annan �   

________________� __________________ � 

Samarbetsövning med annan elev � 

Åtgärdsförslag 

Hur är dessa formulerade? Kategoriskt perspektiv/miljöperspektiv ?  

Anges elevens styrkor? �  

Anges elevens svagheter? �  

Skiljer sig de föreslagna åtgärderna för respektive yrkeskategori åt?  
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BILAGA 3  
 
Analys Regleringsbrev  
 
 
Tabell 1 
Årtal Proposition och 

myndighetsspecifik 
information 

Mål politikområdet 
Utbildningspolitik 

Verksamhetsmål Uppdrag Återrapportering 

1997 
SIH 
central 
förvaltningsmyndighet 
för specialskolorna 

Prop.1996/97:1 utg.omr. 
16, bet. 1996/97UbU1, 
rskr. 1996/97:100 

 ”Verksamhetsmål för specialskolan 
uttrycks i läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet (Lpo94) (SKOLFS 1994:1). 
Skolorna skall i ökad utsträckning 
prioritera arbetet med kvalitetsutveckling 
för … resurs- … centerverksamheten. ” 
 
Övergripande mål: 
”Resurscentren skall genom utredning och 
träning främja den allsidiga utvecklingen 
hos elever i det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom samt informera och 
fortbilda föräldrar, lärare och övrig 
personal.” 
 
 

”Myndigheten skall fortsätta att leda det 
arbete som påbörjats vad gäller att i samarbete 
med specialskolorna vidareutveckla 
verksamhetsmål och effektivitetsmått för 
dessa skolor och resurscenter. Arbetet bör 
dessutom leda till att skolorna redovisar sina 
kostnader på samma sätt i syfte att få en ökad 
jämförbarhet. Resultatet av arbetet skall 
redovisas till regeringen senast den 30 
september 1997.” 
 

”Återrapportering skall göras med följande 
indelning i verksamhetsområden: … 
resurscenter alternativt kunskapscenter …  
Redovisning skall göras för de 
verksamhetsområden som förekommer vid 
respektive skola …. ” 
 
”Skolorna skall redovisa personalutveckling 
och personalsammansättning för de olika 
verksamhetsområdena. ...” 

1998 
SIH 
central 
förvaltningsmyndighet 
för specialskolorna 

Prop.1997/98:1 utg.omr. 
16, bet. 1997/98UbU1:1, 
rskr. 1997/98:108 

 Verksamhetsmål för 
resurscenter/kunskapsenter 
 
”Målet är att genom utredning och träning 
främja den allsidiga utvecklingen hos 
elever i det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom samt informera och 
fortbilda lärare, övrig personal samt 
föräldrar.” 
 
 
Effektmål: 
”SIH:s del av effektmålet är att minimera 
de svårigheter som kan uppstå för elever 
med funktionshinder i en 
utbildningssituation.” 

”…  resurscentrens del av effektmålet är 
att ge barn och ungdomar med … talskada 
en till varje elevs förutsättningar anpassad 
utbildning som så långt det är möjligt 
motsvarar den som ges i grundskolan … 
genom utredning och träning främja den 

”Specialskolorna ..//.. skall göra en 
beskrivning av sina respektive målgrupper 
och redovisa eventuella förändringar som i 
aktuellt hänseende skett över tid. Vidare skall 
det totala antalet kända barn inom respektive 
målgrupp redovisas fördelade på de som är 
inskrivna på skolan, de som omfattas av 
insatser från resurs respektive 
kunskapscentren och övriga.” 

”Verksamheten vid … resurscenter skall 
redovisas enligt följande indelning: …  
Resurscenter/kunskapscenter 
Redovisning skall göras för de 
verksamhetsområden som förekommer vid 
respektive skola …”  
 
”Myndigheterna skall också redovisa 
personalutveckling och 
personalsammansättning för de olika 
verksamhetsområdena …” 
 
 (Resurscenter/Kunskapscenter) 
”Specialskolornas redovisning skall innehålla 
uppgifter om följande: … kvantitetsmått som 
visar omfattningen av ovan angivna 
delområden, 
personalens utbildning” 
 
”… Upplysningar skall lämnas om sådana 
förhållanden som är viktiga för regeringens 
bedömning av … resurscentrens resultat. ... 
Vidare skall uppgifter lämnas om sådana 
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Årtal Proposition och 
myndighetsspecifik 
information 

Mål politikområdet 
Utbildningspolitik 

Verksamhetsmål Uppdrag Återrapportering 

allsidiga utvecklingen hos elever i det 
offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom samt informera och 
kompetensutveckla lärare, övrig personal 
samt föräldrar. ” 

väsentliga händelser som har inträffat eller 
beräknas inträffa under året som har betydelse 
för verksamheten och resultatet.”   

1999 
SIH 

Prop.1998/99:1 utg.omr. 
16, bet. 1998/99UbU1:1, 
rskr. 1998/99:98 
”Riksdagen har vidare, 
efter förslag i 
propositionen Elever med 
funktionshinder ansvar 
för utbildning och stöd 
(prop. 1998/99:105, bet. 
1999/2000:UbU4, rskr. 
1999/2000:14), beslutat att 
de regionala 
specialskolorna och 
Åsbackaskolan skall 
upphöra att vara egna 
myndigheter och att en ny 
gemensam myndighet skall 
inrättas 
fr.o.m. den 1 juli 2000.“ 

 Verksamhetsmål för 
Resurscenter/kunskapscenter: 
Samma som 1998 
 
Effektmål:  
 
Samma som 1998  

 
 

”… resurscenter skall, i samarbete med SIH, 
fortsätta arbetet med en kvalitetsutveckling av 
årsredovisningarna, i syfte att höja 
redovisningarnas kvalitet samt öka deras 
jämförbarhet sinsemellan. ” 

”Verksamheten vid specialskolor och 
resurscenter skall redovisas enligt följande 
indelning … Resurscenter alternativt 
kunskapscenter...” 
 
” Redovisning skall göras för de 
verksamhetsområden som förekommer vid 
respektive skola ... Myndigheterna skall också 
redovisa personalutveckling och 
personalsammansättning för de olika 
verksamhetsområdena … ” 
 
”Specialskolorna … skall göra en beskrivning 
av sina respektive målgrupper och redovisa 
eventuella förändringar som i aktuellt 
hänseende skett över tid. Vidare skall det totala 
antalet kända barn inom respektive målgrupp 
redovisas fördelade på de som är inskrivna på 
skolan, de som omfattas av insatser från resurs- 
… centren och övriga.”  
 
”Specialskolorna … skall i delårsrapporten 
översiktligt redogöra för och kommentera 
utvecklingen av verksamhetens resultat. 
Upplysningar skall lämnas om sådana 
förhållanden som är viktiga för regeringens 
bedömning av … resurscentrens resultat ... 
Vidare skall uppgifter lämnas om sådana 
väsentliga händelser som har inträffat eller 
beräknas inträffa under året som har betydelse 
för verksamheten och resultatet.” 
 

2000 
SIH t.o.m. 30 juni 
2000 
SIT 
Fr.o.m. 1 juli 2000 

Prop.1999/2000:1 utg.omr. 
16, bet. 1999/2000UbU1:1, 
rskr. 1999/2000:94 

 Verksamhetsmål för 
Resurscenter/kunskapscenter: 
Samma som 1998 
 
Effektmål:  
 
Samma som 1998 förutom   
 
”SIH skall bidra till effektmålet genom 
– att ge hjälp och stöd till kommunerna, 
och de fristående skolor som står under 
statlig tillsyn, för att minska de svårigheter 

 ”Verksamhetens förutsättningar 
- personalens utbildning 
- målgruppsanalys” 

 
”Verksamhetens kvalitet 

- elevernas och föräldrarnas 
uppfattning av verksamheten ...” 

 
Övrig återrapportering 
” ... Upplysningar skall lämnas om sådana 
förhållande som är viktiga för regeringens 
bedömning av myndighetens resultat …” 
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Årtal Proposition och 
myndighetsspecifik 
information 

Mål politikområdet 
Utbildningspolitik 

Verksamhetsmål Uppdrag Återrapportering 

som kan uppstå för elever med 
funktionshinder 
i en utbildningssituation … ”  
 
 

 

2001 
SIT 

”Regeringen har i 
propositionen Elever med 
funktionshinder – ansvar 
för utbildning och stöd 
(prop. 1998/99:105, bet. 
1999/2000:UbU4, rskr. 
1999/2000:14) bedömt att 
en organisationskommitté 
skall förbereda 
ombildandet av SIH till en 
ny myndighet för statens 
stöd i specialpedagogiska 
frågor. Enligt 
propositionen skall 
Ekeskolans, 
Hällsboskolans, 
Tomtebodaskolans och 
Åsbackaskolans 
resurscenter inordnas i den 
nya myndigheten. 
Myndigheten skall inrättas 
den 1 juli 2001” 
”Under en övergångstid 
kommer vid Ekeskolans 
respektive Hällsboskolans 
resurscenter att finnas 
specialskola. Benämningen 
resurscenter avser i 
fortsättningen även 
specialskolan vid dessa 
båda enheter.”    
 
Myndighetsspecifik 
information 
”I kommittédirektiven 
(dir.2000:9) för Statens 
stöd i Specialpedagogiska 
frågor har regeringen 
preciserat uppdraget för 
den organisationskommitté 
som skall förbereda 
ombildandet av SIH till en 
ny myndighet för statens 
stöd i specialpedagogiska 
frågor.  

”Sverige skall vara en 
ledande kunskapsnation som 
präglas av utbildning av hög 
kvalitet och livslångt 
lärande för tillväxt och 
rättvisa.” 

Verksamhetsmål för verksamhetsgren 
Resurscenter 
 
Samma som 1998 
 
Övergripande mål: 
Verksamhetsgren Resurscenter 
”Resurscentren skall vara avvecklade som 
egna myndigheter senast den 30 juni 
2001.” 
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Årtal Proposition och 
myndighetsspecifik 
information 

Mål politikområdet 
Utbildningspolitik 

Verksamhetsmål Uppdrag Återrapportering 

Ekeskolans, 
Hällsboskolans, 
Tomtebodaskolans och 
Åsbackaskolans 
resurscenter skall inordnas 
i den nya 
myndigheten…//…” 
”Myndigheten som skall 
ha en styrelse, skall svara 
för såväl stöd som 
utvecklingsverksamhet. 
Syftet med denna 
förändring är bl.a. att bidra 
till ökad måluppfyllelse 
och flexibilitet i statens 
organisation för stöd i 
specialpedagogiska frågor 
samt förbättra samverkan 
mellan stat, kommun och 
landsting i frågor som rör 
barn och ungdom med 
funktionshinder.” 
”Den nya myndigheten 
inrättas den 1 juli 2001” 
 
Myndighetsspecifik 
information 
”Resurscentren skall 
avvecklas som egna 
myndigheter till den 1 juli 
2001. SIH skall som 
central 
förvaltningsmyndighet 
bistå resurscentren i 
avvecklingsprocessen.” 
”Regeringen kommer 
senare att besluta om 
överföring av medel 
angående de elevgrupper 
som idag får sin utbildning 
vid Ekeskolans och 
Hällsboskolans 
resurscenter men som 
kommer att överföras till 
SPM:s1 målgrupp.”   
 
Övrigt intressant  

                                                 
1  SPM = Specialskolemyndigheten 
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Årtal Proposition och 
myndighetsspecifik 
information 

Mål politikområdet 
Utbildningspolitik 

Verksamhetsmål Uppdrag Återrapportering 

” SIH får disponera 
761 000 kr av 
anslagsparandet vid 
utgången av år 2000 för 
bidrag under första 
halvåret år 2001 till 
inrättande av regionala 
undervisningsgrupper för 
elever med grav 
språkstörning.”  
 
”Hällsboskolans 
resurscenter får disponera 
2 000 000 kr av 
anslagssparandet vid 
utgången av år 2000 för 
kompetensutveckling av 
lärare i den kommunala 
skolan som arbetar med 
elever med språkstörning. 
…//…” 

2002 
SIT 

 Politikområde 
Utbildningspolitik 
Mål 
Samma som 2001 

Verksamhetsområde 1: 
Förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg 
Mål: ”Erbjuda alla barn stöd och 
stimulans för utveckling och lärande samt 
underlätta för föräldrar att förena 
förvärvsarbete och studie med vård och 
ansvar för barn.” 
 
Verksamhetsområde 2: Barn- och 
ungdomsutbildning 
Mål: ”Öka andelen elever som når målen 
för utbildningen.” 
 
Verksamhetsgren: Utredning 
Mål: ”Institutet skall öka sitt stöd genom 
specialpedagogiska utredningar samt öka 
utredningarnas användbarhet som stöd.” 
 

 Återrapportering:  
1. bedömning av effekter av 

utredningsverksamheten 
2. antal barn och elever som utretts 

under året 
antal utredningsdagar fördelade på barn och 
elever 
 
 

2003 
SIT 

 Politikområde 
Utbildningspolitik 
Mål 
Samma som 2001 
 

Verksamhetsområde 1: 
Förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg 
Mål: samma som 2002 
 
Verksamhetsgren: Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 1: ”Vara ett effektivt stöd i 
specialpedagogiska frågor och därigenom 
underlätta för huvudmannen att skapa en 

 ”Redovisa en samlad bedömning av hur 
institutet, inom sitt ansvarsområde, har bidragit 
till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet, 
samt redovisa: 
vidtagna åtgärder, tillvägagångssätt, uppnådda 
resultat 
Därvid skall myndigheten särskilt beakta: 
likvärdig utbildning, rätt till särskilt stöd, 
likabemötande, full delaktighet, tillgänglighet, 
jämlika villkor” 



 6 

Årtal Proposition och 
myndighetsspecifik 
information 

Mål politikområdet 
Utbildningspolitik 

Verksamhetsmål Uppdrag Återrapportering 

likvärdig skola.” 
 
Mål 2: ”Optimera möjligheterna till 
lärande, delaktighet, tillgänglighet och 
gemenskap för barn med funktionshinder.” 
 
Mål 3: ”Utveckla verksamheten så att 
förtroendet för Specialpedagogiska 
institutet ökar hos huvudmän, 
intresseorganisationer och andra 
myndigheter.” 
 
Verksamhetsområde 2: Barn- och 
ungdomsutbildning 
Mål:  samma som 2002 
 

 
”Återrapportering För mål 1-3 
Specialpedagogiska institutet skall för varje mål 
redovisa: vilka åtgärder har vidtagits samt 
omfattningen av dessa, vilka resultat har 
uppnåtts, vilka tillvägagångssätt har använts ...” 
 
Återrapportering: 
(Råd och stöd – Barn och ungdomsutbildning) 
 
Redovisa en samlad bedömning av hur institutet 
har bidragit till måluppfyllelse, inom sitt 
ansvarsområde när det gäller det gemensamma 
målet en skola för alla. Därvid skall 
myndigheten särskilt beakta likvärdig 
utbildning, rätt till särskilt stöd, likabemötande, 
full delaktighet, tillgänglighet, jämlika villkor 

2004 
SIT 
 

Prop. 2003/04:1, 
utg.omr.15, bet 
2003/04:UbU2, rskr. 
2003/04:94, prop. 
2003/04:1, utg.omr. 16, 
bet. 2003/04:UbU1, rskr. 
2003/04:92  

Politikområde 
Utbildningspolitik 
Mål 
Samma som 2001 
 

Verksamhetsområde 
Förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg 
Mål: samma som 2002 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 1: ”ökade stödinsatser i 
specialpedagogiska frågor och därigenom 
underlätta för huvudmännen att skapa en 
likvärdig verksamhet.” 
 
Mål 2: ”Möjligheterna till lärande, 
delaktighet, tillgänglighet och gemenskap 
för barn med funktionshinder skall vara 
optimala.” 
 
Mål 3: ”Ett högt förtroende för 
specialpedagogiska institutet hos 
huvudmän, intresseorganisationer och 
andra myndigheter.” 
 
Verksamhetsområde  Barn- och 
ungdomsutbildning 
Mål: samma som 2002 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 1:  
”ökade stödinsatser i specialpedagogiska 
frågor och därigenom underlätta för 
huvudmännen att skapa en likvärdig 
skola.” 

  
Samma som 2003 
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Årtal Proposition och 
myndighetsspecifik 
information 

Mål politikområdet 
Utbildningspolitik 

Verksamhetsmål Uppdrag Återrapportering 

 
Mål 2: ”Optimera möjligheterna till 
lärande, delaktighet, tillgänglighet och 
gemenskap för människor med 
funktionshinder.”  
 
Mål 3: ”Utveckla verksamheten så att 
förtroendet för Specialpedagogiska 
institutet hos huvudmän, 
intresseorganisationer och andra 
myndigheter ökar.”  
 
 

2005 
 
 

(prop. 2004/05:1, utg.omr. 
16, bet. 2004/05:UbU1, 
rskr. 2004/05:124). 

Politikområde 
Utbildningspolitik 
Mål 
 
Samma som 2001 
 

Verksamhetsområde 
Förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg 
 
Mål: samma som 2002 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
 
Mål 1 
Att kontinuerligt öka stödet i 
specialpedagogiska frågor och därigenom 
underlätta för huvudmännen att skapa en 
likvärdig verksamhet. 
 
Mål 2 
samma som 2004 
 
Mål 3 
Samma som 2004 
 
Verksamhetsområde Barn- och 
ungdomsutbildning 
 
Mål  
Samma som 2002 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
 
Mål 1 
samma som 2004 
 
Mål 2 
”Att kontinuerligt förbättra möjligheterna 
till lärande, delaktighet, tillgänglighet och 
gemenskap för människor med 

 Samma som 2003 förutom nedanstående 

Specialpedagogiska institutet skall särskilt 
redovisa: 

arbetet med individuell 
planering/utvärdering i förhållande till 
barnens hemkommuner och 
vårdnadshavare. 
 

” Specialpedagogiska institutet skall redovisa en 
samlad bedömning av hur institutet har bidragit 
till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet 
när det gäller det gemensamma nationella målet 
en skola för alla. Därvid skall myndigheten 
särskilt beakta: likvärdig utbildning, rätt till 
särskilt stöd, lika bemötande, full delaktighet, 
tillgänglighet, och jämlika villkor. 
 
 (Råd och stöd – Barn och ungdomsutbildning) 
 
Återrapportering 
(Råd och stöd, mål 2) 
Samma som 2003 
Men mer strukturerat med rubriker för varje 
mål.  
 
Återrapportering 
(Råd och stöd, Mål 3) 
Samma som 2003 – men mer strukturerat 
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Årtal Proposition och 
myndighetsspecifik 
information 

Mål politikområdet 
Utbildningspolitik 

Verksamhetsmål Uppdrag Återrapportering 

funktionshinder.” 
 
Mål 3 
samma som 2004 

 

 

 

 
2006 
SIT 
 

(prop. 2005/06:1, utg.omr. 
16, bet. 2005/06:UbU1, 
rskr. 
2005/06:103, prop. 
2005/06:1, utg.omr. 15, 
bet. 2005/06:UbU2, rskr. 
2005/06:105). 

Politikområde: Utbildning 
Mål 
Samma som 2001 
 
 

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg 
Mål 
Samma som 2002 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 1 
Att kontinuerligt öka stödet i 
specialpedagogiska frågor och därigenom 
underlätta för huvudmännen att skapa en 
likvärdig verksamhet oavsett 
kön. 
 
Mål 2 
Möjligheterna till lärande, delaktighet, 
tillgänglighet och gemenskap för 
flickor och pojkar med funktionshinder 
skall kontinuerligt öka. 
 
Verksamhetsområde Barn- och 
ungdomsutbildning 
 
Mål 
Samma som 2002 
 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 1 
Att kontinuerligt öka stödet i 
specialpedagogiska frågor och därigenom 
underlätta för huvudmännen att skapa en 
likvärdig skola oavsett kön. 
 
Mål 2 

 Återrapportering 
(Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg) 
 
Specialpedagogiska institutet skall redovisa en 
samlad bedömning av hur 
institutet har bidragit till måluppfyllelsen inom 
verksamhetsområdet. 
Därvid skall myndigheten särskilt beakta: 
- likvärdig verksamhet, 
- rätt till särskilt stöd, 
- lika bemötande, 
- full delaktighet, 
- tillgänglighet och 
- jämlika villkor. 
 
Återrapportering 
 
Återrapportering 
(Råd och stöd, mål 2) 
Specialpedagogiska institutet skall redovisa: 
- vidtagna åtgärder och omfattningen av dessa, 
- uppnådda resultat i förhållande till föregående 
år och tillvägagångssätt. 
 
Återrapportering 
(Barn- och ungdomsutbildning) 
 
Specialpedagogiska institutet skall redovisa en 
samlad bedömning av hur 
institutet har bidragit till måluppfyllelsen inom 
verksamhetsområdet. 
Därvid skall myndigheten särskilt beakta: 
samma som föregående år 
 
Återrapportering 
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Årtal Proposition och 
myndighetsspecifik 
information 

Mål politikområdet 
Utbildningspolitik 

Verksamhetsmål Uppdrag Återrapportering 

Möjligheterna till lärande, delaktighet, 
tillgänglighet och gemenskap för 
flickor och pojkar med funktionshinder 
skall kontinuerligt öka. 

(Råd och stöd, Mål 1) 
Samma som år 2005 
 
Återrapportering 
(Råd och stöd, Mål 2) 
Specialpedagogiska institutet skall redovisa: 
Samma som 2005 
 
”All återrapportering ska könsbeaktas och så 
långt möjligt vara könsuppdelad. I de fall det 
inte är möjligt skall orsaken redovisas.” 
 

2007 
SIT 
 

prop. 2006/07:1, utg.omr. 
15, bet. 2006/07:UbU2, 
rskr. 
53, prop. 2006/07:1, 
utg.omr. 16, bet. 
2006/07:UbU1, rskr. 54 

Politikområde 
Utbildningspolitik 
Mål 
Samma som 2001 
 

Verksamhetsområde 
Förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg 
Mål 
Samma som 2002 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 1 
Samma som 2006 
 
Mål 2 
Samma som 2006 
 
Verksamhetsområde Barn- och 
ungdomsutbildning 
Mål 
Öka andelen elever, såväl pojkar som 
flickor, som når målen för 
utbildningen. 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 1 
Samma som 2006 
 
Mål 2 
Samma som 2006 

 Verksamhetsområde Förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg 
 
Återrapportering 
Samma som föregående år 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 1 
Återrapportering 
Institutet skall redovisa en samlad bedömning 
av: 
- vidtagna åtgärder, och 
- uppnådda resultat i förhållande till målet samt 
en analys av hur 
måluppfyllelsen har utvecklats i jämförelse med 
tidigare år. 
 
Mål 2 
Återrapportering 
Institutet skall redovisa en samlad bedömning 
av: 
- vidtagna åtgärder, och 
- uppnådda resultat i förhållande till målet samt 
en analys av hur 
måluppfyllelsen har utvecklats i jämförelse med 
tidigare år. 

2008 
SIT t.o.o. 2008-06.-30 
SPSM fr. o.m. 2008-
07-01 
 
(OBS! Två 
regleringsbrev för 
2008) 
 

(prop. 2007/08:1, utg.omr. 
15, bet. 2007/08:UbU2, 
rskr. 
2007/08:71, prop. 
2007/08:1, utg.omr. 16, 
bet. 2007/08:UbU1, rskr. 
2007/08:70). 

Politikområde 
Utbildningspolitik 
Mål 
Samma som 2001 
 

Verksamhetsområde 
Förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg 
Mål 
Samma som 2002 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 
Specialpedagogiska institutet ska 

 Verksamhetsområde Förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg  
Återrapportering 
Samma som föregående år 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 
Återrapportering 
Institutet ska redovisa en samlad bedömning av 
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Årtal Proposition och 
myndighetsspecifik 
information 

Mål politikområdet 
Utbildningspolitik 

Verksamhetsmål Uppdrag Återrapportering 

kontinuerligt öka stödet i 
specialpedagogiska frågor. Därigenom ska 
institutet underlätta för 
huvudmännen att skapa en likvärdig 
verksamhet oavsett kön samt öka 
möjligheterna till lärande, delaktighet, 
tillgänglighet och gemenskap för 
barn med funktionshinder. 
 
Verksamhetsområde Barn- och 
ungdomsutbildning 
Mål 
Samma som 2007 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 
Specialpedagogiska institutet ska 
kontinuerligt öka stödet i 
specialpedagogiska frågor. Därigenom ska 
institutet underlätta för huvudmännen att 
skapa en likvärdig skola oavsett kön samt 
öka möjligheterna till lärande, delaktighet, 
tillgänglighet och gemenskap för 
elever med funktionshinder.” 

- vidtagna åtgärder, och 
- uppnådda resultat i förhållande till målet samt 
en analys av hur 
måluppfyllelsen har utvecklats i jämförelse med 
tidigare år. 
 
Verksamhetsområde Barn- och 
ungdomsutbildning 
Mål 
 
Återrapportering 
Specialpedagogiska institutet ska redovisa en 
samlad bedömning av hur 
institutet har bidragit till måluppfyllelsen inom 
verksamhetsområdet. 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 
 Återrapportering 
Institutet ska redovisa en samlad bedömning av 
- vidtagna åtgärder, och 
- uppnådda resultat i förhållande till målet samt 
en analys av hur 
måluppfyllelsen har utvecklats i jämförelse med 
tidigare år. 
 
 

2008 
fr.o.m. 2008-07-01 
SPSM 
 

prop. 2007/08:1, utg.omr. 
09, bet. 
2007/08:SoU1, rskr. 
2007/08:86, prop. 
2007/08:1, utg.omr. 15, 
bet. 
2007/08:UbU2, rskr. 
2007/08:71, prop. 
2007/08:1, utg.omr. 16, 
bet. 
2007/08:UbU1, rskr. 
2007/08:70, prop. 
2007/08:99, utg.omr. 16, 
bet. 
2007/08:FiU21, rskr. 
2007/08:262). 

 Verksamhetsområde 
Förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg 
Mål 
Samma som 2002 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 1 
Samma som 2008 regl.brev 1 
 
Mål 2 
Medvetenheten och kunskaperna hos 
huvudmän, personal och vårdnadshavare 
om pedagogiskt material för barn med 
funktionshinder ska kontinuerligt öka.  
 
Verksamhetsområde Barn- och 
ungdomsutbildning 
Mål 
samma som 2007 
 

 Verksamhetsområde Förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg  
Återrapportering 
Specialpedagogiska skolmyndigheten ska 
redovisa en samlad bedömning av hur 
myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen 
inom verksamhetsområdet. 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 
Återrapportering 
Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning 
av 
- vidtagna åtgärder, 
- uppnådda resultat i förhållande till målet och 
en analys av hur måluppfyllelsen har utvecklats 
i jämförelse med tidigare år. Myndigheten ska 
redovisa antalet råd- och stödinsatser fördelat 
på kön samt på olika typer av funktionshinder. 
Fördelningen och eventuella förändringar 
jämfört med föregående år ska analyseras och 
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Årtal Proposition och 
myndighetsspecifik 
information 

Mål politikområdet 
Utbildningspolitik 

Verksamhetsmål Uppdrag Återrapportering 

Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål 1 
Specialpedagogiska skolmyndigheten ska 
kontinuerligt utveckla råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor. Därigenom ska 
myndigheten underlätta för 
huvudmannen att skapa en likvärdig 
verksamhet samt öka 
möjligheterna till lärande, delaktighet, 
tillgänglighet och gemenskap för 
elever med funktionshinder. 
 
Mål 2 
Medvetenheten och kunskaperna hos 
huvudmän, personal och vårdnadshavare 
om pedagogiskt material för elever med 
funktionshinder ska kontinuerligt öka. 

kommenteras.  
 
Mål 2 
Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning 
av vidtagna åtgärder,  
uppnådda resultat i förhållande till målet samt 
en analys av hur 
måluppfyllelsen har utvecklats i jämförelse med 
tidigare år. 
 
Verksamhetsområde Barn- och 
ungdomsutbildning 
Mål 
Återrapportering 
Specialpedagogiska skolmyndigheten ska 
redovisa en samlad bedömning av hur 
myndigheten bidragit till måluppfyllelsen inom 
verksamhetsområdet. 
 
Verksamhetsgren Råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor 
Mål1 
 Återrapportering 
Samma som för verksamhetsområdet 
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
 
Mål 2 
Samma som för verksamhetsområdet 
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
 
Mål och återrapporteringskrav 
Barnkonventionen 
Myndigheten ska i all sin verksamhet utgå från 
och beakta Förenta 
nationernas konvention om barnets rättigheter 
samt i årsredovisningen 
redogöra för hur barnrättsperspektivet 
integreras i myndighetens 
verksamhet. 
 
 

 
 
 



Bilaga 4 Tabell 1 Analys av Årsredovisningar 
 

Årtal Verksamhets- 
beskrivning 
 

Målgrupp Mål Organisat. Terminologi Föreslagna 
insatser 

Personal+vårdnadshav
are 

1997 
 
 
 
 

Uppdrag enligt 
specialskoleförordn.
: 
”Ska främja en 
allsidig utveckling 
av elever med 
funktionshindret tal-
och språkstörning 
genom 
-specialped. Utredn. 
-ge råd, stöd, 
information, 
fortbildn. Till 
vårdnadshav.+perso
nal” 

Språkstörda 
Elever inom 
offentliga 
skolväsendet 
, barn som 
inte börjat 
skolan 

”Målen för 
specialskolan anges 
i skollagen, 
specialskoleförordn
ingen och 
läroplanen.” (s.3) 
 
Övergripande mål 
”Utbildningen i 
specialskolan skall 
ge …//…, 
talskadade … // 
elever en utbildning 
som motsvarar den 
utbildning som ges 
i grundskolan.” 
(s.3) 
 
Verksamhetsmål 
”Verksamhetsmål 
för specialskolan 
uttrycks i 
läroplanen för det 
obligatoriska 
skolväsendet 
(Lpo94)” (s.3) 
 
Återrapporteringskr
av enligt 
regleringsbrev 
”För RC skall … 
//…, antal 
utredningsdagar 
…//…redovisas. 
Till redovisningen 
skall fogas en 
beskrivning av hur 
RC:s målgrupp och 
antalet kända barn 
fördelade på de som 
är inskrivna i 
skolan, enbart har 
kontakt med 
resurscentret samt 
övriga. 
Hällsboskolan skall 
även redovisa 
personalutveckling 
och 
personalsammansätt
ning för de olika 
verksamheterna”  
(s.3) 
 
 

”Utredningen 
genomförs av 
psykolog, pedagog, 
logoped och kurator 
och 
omfattarspråklig 
testning och 
bedömning av 
förståelse och 
kommunikationsför
måga, pedagogisk 
och psykologisk 
bedömning samt 
motorisk 
observation. 
Utredningstiden har 
varierat från en dag 
till en vecka. 
Barnen bor 
tillsammans med 
sina föräldrar på 
skolan under 
utredningstiden.” 
(s.17) 
 
 

Talskadade elever. 
Gravt språkstörd 
elevgrupp 
”Den gravt 
språkstörda 
elevgruppen 
kännetecknas av 
olika 
kombinationer av 
språkliga 
störningar. 
Orsakerna till en 
grav språkstörning 
kan vara vitt 
skiftande och är 
ofta beroende av 
olika faktorer. 
Såväl en 
anatomisk 
avvikelse som en 
diffus 
hjärnpåverkan 
tidigt i livet kan få 
långsiktiga 
konsekvenser för 
den fortsatta 
utvecklingen vad 
gäller språk, 
kognition, motorik 
och psykiska 
funktioner.” (s.3) 
”Symptomen på 
neurologisk 
dysfunktion hos 
den språkstörda 
elevgruppen visar 
sig i såväl 
impressiva som 
expressiva 
språksvårigheter 
såsom: 
bristande 
språkförståelse, 
begränsat 
ordförråd, 
fonologiska 
avvikelser, 
grammatiska 
svårigheter, 
pragmatiska 
svårigheter. 
 
F de språkliga 
störningarna 
föreligger 
parallella 
svårigheter i form 
av: 
perceptuella brister 
(auditiva, visuella, 
orala, taktila) – 
minnesstörningar – 
rytmstörning – 
motoriska 
avvikelser – dålig 
planeringsförmåga 
– initiativlöshet – 
bristande 
uthållighet och stor 
avledbarhet.  
 
Som en följd av de 
språkliga 
svårigheterna har 
barnet ofta 
utvecklat mer eller 
mindre allvarliga 
psykiska och 
sociala problem. 
En språkstörning 
är ett gravt 
kommunikationshi
nder och påverkar 

”Utredningen syftar 
till att: 
Kartlägga elevens 
språkliga störning 
och 
inlärningssvårighete
r, dryfta lämplig 
skolplacering, 
klarlägga 
hemkommunens 
stödåtgärder, 
undersöka behovet 
av eventuella 
hjälpmedel, 
diskuteras 
åtgärdsprogram med 
skolpersonal utifrån 
givna 
rekommendationer, 
ge råd och stöd.” 
(s.17) 
 
Undervisning i 
språkklass, 
undervisning i liten 
grupp, personlig 
assistent, placering i 
särskola, specifik 
tal-och 
språkträning, 
auditiv träning, 
teckenstöd, AKK, 
stöd av inläst 
material, 
oralmotorisk 
träning, gomplatta, 
spec.ped. stöd i 
svenska och 
matematik, 
datorstödd 
undervisning, 
specialgymnastik. 
(s. 18) 

”Utredningsperioden 
avslutas med ett enskilt 
samtal med föräldern, 
där man sammanfattar 
observationerna från 
utredningsdagarna och 
konsekvenser för 
undervisningssituatione
n. För att få ett ökat 
gehör för elevernas 
behov har berörd 
personal från 
förskola/skola kallats 
till slutsamtalet. Till 14 
av de 20 barn som 
utretts under hösten har 
personal kommit för 
information och 
diskussion. I de fall där 
personal ej kunnat 
komma har vi i 
möjligaste mån följt upp 
med avrapportering på 
hemmaplan. Efter 
genomförd utredning 
översänds en rapport 
över utredningsresultat 
och 
rekommendationer.” 
(s.18) 

 
 

 



Bilaga 4 Tabell 1 Analys av Årsredovisningar 
 

Årtal Verksamhets- 
beskrivning 
 

Målgrupp Mål Organisat. Terminologi Föreslagna 
insatser 

Personal+vårdnadshav
are 

hela 
livssituationen, 
vilket ställer stora 
krav på bemötande 
och anpassning i 
utbildning, boende 
och hemsituation 
för att optimalt 
kunna stödja 
barnets utveckling. 
Enligt framtagen 
statistik på 
logopedmottagnin
gar har 3-4 % av 
varje årskull en 
avvikande tal- och 
språkutveckling 
och behöver 
anpassningar i 
skolan. 0,25% - 
0,5 % är gravt 
språkstörda.” (s.5) 
 

1998 
 
 
 
 

Specialpedagogiskt 
resurscenter vid 
Hällsboskolan:Speci
alpedagogisk 
utredning, råd, stöd, 
information, 
utbildning och 
fortbildning för 
personal och 
vårdn.havare. 

Gravt 
Språkstörda 
elever 

”Att genom 
utredning, råd och 
stöd främja den 
allsidiga 
utvecklingen hos 
språkstörda elever 
inom skolväsendet 
samt informera och 
fortbilda lärare, 
övrig personal och 
föräldrar. (s. 16) 

 Som ovan 
Barn med tal-
språkstörning 

Råd och stöd i 
undervisningssituati
onen samt råd om 
annan 
skolplacering, vilka 
resurser som 
behövs, 
kartläggning om 
den språkliga 
störningen+konsekv
enser i 
inlärningssituatione
n. 

 

1999 
 
 
 
 

Statlig specialskola 
för barn med grav 
språkstörning med 
ett 
specialpedagogiskt 
resurscenter för barn 
med tal-och 
språkstörning. 

Språkstörda 
elever 

”De statliga 
specialskolornas 
och resurscentrens 
effektmål är: att ge 
barn och ungdomar 
med synskada, 
dövhet, hörselskada 
eller talskada en till 
varje elevs 
förutsättningar 
anpassad utbildning 
som så långt det är 
möjligt motsvarar 
den som ges i 
grundskolan./…/ 
Att genom 
utredning och 
träning främja en 
allsidig utveckling 
hos elever i det 
offentliga 
skolväsendet för 
barn och ungdom 
samt informera och 
kompetensutveckla 
lärare, övrig 
personal samt 
föräldrar.” 
 

 Som ovan: Elever 
med 
talskada.Elever 
med grav 
språkstörning 

  

2000 
 
 
 
 

Nytt uppdrag 2000-
07-01 enligt 
förordning med 
instruktion för RC. 

Barn som 
har en 
språkstörnin
g 

Som ovan  Som ovan   

2001 
 
 
 
 

Specialpedagogiskt 
RC för barn med 
tal-och 
språkstörning. 
Helhetssyn på 
eleven, vilken 
inbegriper barnets 
situation i olika 
miljöer som hem, 
skola och boende. 
 

      

2002 
 

 ”Sverige ska vara 
en ledande 

Barn och 
ungdomar 

 ”Öka andelen 
elever som når 

Organisationen är 
indelad i 5 olika 

grav språkstörning Resurscenter tal och 
språk har genomfört 

Inom 
resurscenterverksamhet



Bilaga 4 Tabell 1 Analys av Årsredovisningar 
 

Årtal Verksamhets- 
beskrivning 
 

Målgrupp Mål Organisat. Terminologi Föreslagna 
insatser 

Personal+vårdnadshav
are 

 
 
 

kunskapsnation som 
präglas av 
utbildning av hög 
kvalitet och 
livslångt lärande för 
tillväxt och 
rättvisa.” (s. 8) 
”Erbjuda alla barn 
stöd och stimulans 
för utveckling och 
lärande samt 
underlätta för 
föräldrar att förena 
förvärvsarbete och 
studie med vård och 
ansvar för barn.” (s. 
8) 
 

med grav 
språkstörnin
g 

målen för 
utbildningen.” (s. 8) 
”Institutet skall öka 
sitt stöd genom 
specialpedagogiska 
utredningar samt 
öka utredningarnas 
användbarhet som 
stöd.” (s.26) 
”Sverige ska vara 
en ledande 
kunskapsnation 
som präglas av 
utbildning av hög 
kvalitet och 
livslångt lärande för 
tillväxt och 
rättvisa.” 

geografiska regioner 
där Resurscenter tal 
och språk 
tillsammans med 
två andra av de 
totalt fyra 
resurscentren enligt 
organisationsskissen 
hör (s.71) till den 
Mellersta regionen. 
RC tal och språk 
betecknas som ett 
nationellt 
resurscenter för 
barn och ungdomar 
med grav 
språkstörning. (s.72) 
 

intervjuer med 
föräldrar och 
personal. 
Föräldrarna tycker 
sig ha fått hjälp med 
att mer klart se 
starka och svaga 
sidor hos sitt barn. 
De har haft nytta av 
utredningsrapporten 
i dialog med skolan 
och rapporten har 
gett styrka vid 
diskussioner om 
anpassningar och 
resurser. Personalen 
säger sig ha fått en 
fördjupad förståelse 
kring elevens 
problematik, fått en 
påminnelse om hur 
de ska bemöta 
eleven och börjat 
”tänka till” kring 
arbetssätt. De har 
sett att de 
anpassningar de 
gjort kring den 
språkstörde eleven 
även kommit andra 
elever till godo.” 
(s.27) 
 

en pågår ett 
utvecklingsarbete med 
formaliserad arbetsgång 
som syftar till tydliga 
mål, tydlig 
ansvarsfördelning, 
tydliga 
överenskommelser om; 
insatser, uppföljning, 
vad insatserna ska syfta 
till, utvärdering. Olika 
medarbetares 
kompetens och kunskap 
ska tas tillvara för att 
säkra ett gott resultat i 
uppdraget. Teamarbete 
blir nödvändigt och i 
och med detta en 
ständig 
kompetensutveckling 
för medarbetarna i 
vardagsarbetet.   
 

2003 
 
 
 
 

Verksamhetsgrenen 
Råd och stöd i 
specialpedagogiska 
frågor: Mål 1: ”Vara 
ett effektivt stöd i 
specialpedagogiska 
frågor och 
därigenom 
underlätta för 
huvudmannen att 
skapa en likvärdig 
skola.” (s.14) 
Mål 2: ”Optimera 
möjligheterna till 
lärande, delaktighet, 
tillgänglighet och 
gemenskap för barn 
med 
funktionshinder.” 
(s.16) 
Mål 3: ”Utveckla 
verksamheten så att 
förtroendet för 
Specialpedagogiska 
institutet ökar hos 
huvudmän, 
intresseorganisation
er och andra 
myndigheter.” 
(s.17) 
  

 ”Öka andelen 
elever som når 
målen för 
utbildningen.” (s. 8) 
Optimera 
möjligheterna till 
lärande, 
delaktighet, 
tillgänglighet och 
gemenskap för barn 
med 
funktionshinder.” 
(s. 16) 
”Sverige ska vara 
en ledande 
kunskapsnation 
som präglas av 
utbildning av hög 
kvalitet och 
livslångt lärande för 
tillväxt och 
rättvisa.” 

   
”Rådgivningen har 
innefattat 
pedagogisk 
handledning och 
vägledning, 
information om 
specialpedagogiska 
konsekvenser av 
funktionshinder, 
åtgärdsprogramarbe
te, u t r e d n i n g 
och medverkan i 
upprättande av 
habiliteringsplaner.” 
(s. 16). Efter 
avslutade uppdrag 
har genomförts 
uppföljning och 
utvärdering och 
dessa redovisas i 
form av det man 
kommit fram till 
som varit 
gemensamt för 
förskolepersonalens 
och ledningens 
uppfattning. Även 
detta blir då väldigt 
allmänt hållet sett ur 
Resurscenter tal och 
språks synvinkel, 
men torde innefatta 
även deras uppdrag, 
som dock inte 
redovisats i antal 
uppdrag. Det totala 
antalet uppdrag för 
verksamhetsgrenen 
Råd och stöd 
uppgick i 505.  
 

”Fått en ökad förståelse 
för det unika 
funktionshindrets 
pedagogiska 
konsekvenser. Fått 
insikt om hur lärandet 
underlättas. Sett andra 
lösningar och 
möjligheter till 
förändring. Har en ökad 
förståelse och en 
förändrad/fördjupad 
värdegrund. Mer 
medvetet arbetar för 
ökad delaktighet. 
Bemöter barn/barnet 
bättre. Värderar högt att 
få utomstående 
perspektiv på den egna 
praktiken.” (s. 16) 

2004 
 
 
 
 

”Pedagogiska 
utredningar har skett 
med fokusering på 
pedagogiska 
konsekvenser av 
funktionshinder och 
då särskilt gällande 
strategier kring:  

 Mål ur 
regleringsbrevet 
”Erbjuda alla barn 
stöd och stimulans 
för utveckling och 
lärande samt att 
underlätta för 
föräldrar att förena 

 Fördjupad 
kartläggning, 
tvärfacklig 
bedömning, 
specialpedagogisk 
handledning kring 
pedagogiska 
konsekvenser och 

 ” I genomförda 
uppföljningar av 
fortbildningsinsatser 
beskrivs effekterna som 
mycket positiva. Man 
återkommer med 
förfrågan om ytterligare 
kunskap. 
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Årtal Verksamhets- 
beskrivning 
 

Målgrupp Mål Organisat. Terminologi Föreslagna 
insatser 

Personal+vårdnadshav
are 

Övergångar mellan 
klasser, skolor, 
skolformer etc., 
nätverksbyggande 
kring elev, 
fördjupad 
kartläggning, 
tvärfacklig 
bedömning, 
specialpedagogisk 
handledning kring 
pedagogiska 
konsekvenser och 
strategier” (s. 25) 
 

förvärvsarbete och 
studier med vård 
och ansvar för 
barn.” (s. 11) 
 
 ”Ökade 
stödinsatser i 
specialpedagogiska 
frågor och 
därigenom 
underlätta för 
huvudmännen att 
skapa en likvärdig 
verksamhet.” (s. 12)  
”Möjligheterna till 
lärande, 
delaktighet, 
tillgänglighet och 
gemenskap för barn 
med 
funktionshinder 
skall vara 
optimala.” (s. 14)  
 

strategier” Medvetenheten om 
konsekvenser av 
funktionshinder ökar 
hos personalen. 
Fortbildningen ger 
motivation till och 
redskap för 
metodutveckling.”  
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsgrenen 
redovisas i 6 olika 
kategorier där 
Pedagogisk 
utredning är en 
kategori.  
Definition av 
pedagogisk 
utredning: 
”Pedagogisk 
utredning som är en 
fördjupad 
kartläggning på 
individnivå som 
görs under en 
begränsad tid och är 
en del i 
rådgivningen. Syftet 
är att se möjligheter 
i samspelet mellan 
individ och miljö.” 
(s.7) 
 

 ”Att kontinuerligt 
öka stödet i 
specialpedagogiska 
frågor och 
därigenom 
underlätta för 
huvudmän att skapa 
en likvärdig 
verksamhet.” (s. 
9)”Möjligheterna 
till lärande, 
delaktighet, 
tillgänglighet och 
gemenskap för barn 
med 
funktionshinder ska 
vara optimala.” (s. 
9) ”Ett högt 
förtroende för 
Specialpedagogiska 
institutet hos 
huvudmän, 
intresseorganisation
er och andra 
myndigheter.”  
Mål 1: ”Att 
kontinuerligt öka 
stödet i 
specialpedagogiska 
frågor och 
därigenom 
underlätta för 
huvudmän att skapa 
en likvärdig 
verksamhet.” (s. 18) 
Mål 2: 
”Möjligheterna till 
lärande, 
delaktighet, 
tillgänglighet och 
gemenskap för barn 
med 
funktionshinder ska 
vara optimala.” (s. 
18) Mål 3: ”Ett högt 
förtroende för 
Specialpedagogiska 
institutet hos 
huvudmän, 
intresseorganisation
er och andra 
myndigheter.” 
(s.18)  

Verksamhetsgrenen 
Råd och stöd i 
specialpedagogiska 
frågor: ”Pedagogisk 
utredning är en 
fördjupad 
kartläggning på 
individnivå som 
görs under en 
begränsad tid och är 
en del av 
rådgivningen. Syftet 
är att se möjligheter 
i samspelet mellan 
individ och miljö” 
(s. 7) 

Pedagogisk 
utredning: ”Syftet 
med utredningarna 
är att medverka till 
att minska 
konsekvenserna av 
individens 
funktionsnedsättni
ng. Elevens 
specifika förmågor 
och behov 
fokuseras när 
lärandemiljön 
utformas. ” (s.20) 
 

”En viktig 
framgångsfaktor är 
att rektor är delaktig 
i uppdragets 
genomförande. Det 
finns flera exempel 
där detta bidragit till 
att man har 
rekryterat lämplig 
personal, gjort goda 
anpassningar i 
miljön och löst 
uppkomna 
miljöfrågor löpande. 
Såväl elev som 
föräldrar är i de 
fallen nöjda med 
skolans insatser och 
förberedelser. ” 
(s.24)”Vi ser att allt 
fler 
specialpedagogiska 
utredningar som 
görs av institutet 
görs i samverkan 
med lokala resurser 
och är ett 
komplement till 
andra utredningar 
som är gjorda. Vi 
kan samtidigt 
konstatera att den 
kompetens som 
finns i institutets 
utredningsteam är 
unik och nödvändig. 
Den bidrar till att 
resultatet av 
utredningen 
(utlåtandet) ska bli 
ett bra verktyg för 
att skapa 
möjligheter till en 
likvärdig och 
delaktig utbildning 
för individen.” 
(s.25) Arbetet med 
verksamhetsutveckli
ng: ”Samarbeta 
resurscenter och 
regionala rådgivare 
för ett gemensamt 
stöd.” (s.40) 
.Samverkan mellan 
Specialskolemyndig
heten och 
Specialpedagogiska 
institutet”Under 
2005 har samverkan 
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Årtal Verksamhets- 
beskrivning 
 

Målgrupp Mål Organisat. Terminologi Föreslagna 
insatser 

Personal+vårdnadshav
are 

fortsatt att utvecklas 
och fördjupats i de 
olika regionerna och 
med resurscentren 
inom 
Specialpedagogiska 
institutet. 
Erfarenhetsutbytet 
och de 
myndighetsövergrip
ande träffarna gör 
att goda idéer och 
exempel utvecklas 
och sprids mellan 
regionerna.” 
 

2006 
 
 
 
 

  Mål 1: ”Att 
kontinuerligt öka 
stödet i 
specialpedagogiska 
frågor och 
därigenom 
underlätta för 
huvudmännen att 
skapa en likvärdig 
verksamhet oavsett 
kön.” (s. 9) Mål 2: 
”Möjligheterna till 
lärande, 
delaktighet, 
tillgänglighet och 
gemenskap för 
flickor och pojkar 
med 
funktionshinder 
skall kontinuerligt 
öka.” (s. 9)  
Pedagogisk 
utredning”Syftet 
med en utredning 
vid resurscenter är 
att utifrån en 
tvärvetenskaplig 
helhetssyn med 
specifik kompetens 
belysa individens 
olika förmågor samt 
specifika behov när 
lärandemiljön 
utformas, ge 
individen ökad 
insikt om vad den 
egna 
funktionsnedsättnin
gen innebär, och 
hur han eller hon 
bäst ska kunna 
tillvarata och 
vidareutveckla sina 
möjligheter och 
färdigheter, ge den 
pedagogiska 
personalen 
strategier för att 
utforma en 
inkluderande 
lärmiljö där 
individen ges 
optimala 
möjligheter till 
aktivitet, 
delaktighet och 
lärande.” (s.10) 
 

 Definition av 
pedagogisk 
utredning 
”Pedagogisk 
utredning, 
fördjupad 
kartläggning på 
individnivå som 
görs under 
begränsad tid som 
en del av 
rådgivningen. 
Syftet är att se 
möjligheter i 
samspelet mellan 
individ och miljö.” 
(s.7) 
Pedagogisk 
utredning”Syftet 
med en utredning 
vid resurscenter är 
att utifrån en 
tvärvetenskaplig 
helhetssyn med 
specifik 
kompetens belysa 
individens olika 
förmågor samt 
specifika behov 
när lärandemiljön 
utformas, ge 
individen ökad 
insikt om vad den 
egna 
funktionsnedsättni
ngen innebär, och 
hur han eller hon 
bäst ska kunna 
tillvarata och 
vidareutveckla 
sina möjligheter 
och färdigheter, ge 
den pedagogiska 
personalen 
strategier för att 
utforma en 
inkluderande 
lärmiljö där 
individen ges 
optimala 
möjligheter till 
aktivitet, 
delaktighet och 
lärande.” (s.10) 
 

  

2007 
 
 
 
 

Mål 1: ”Att 
kontinuerligt öka 
stödet i 
specialpedagogiska 
frågor och 
därigenom 
underlätta för 
huvudmännen att 
skapa en likvärdig 

   ”Pedagogiska 
utredningar är en 
fördjupad 
kartläggning och 
tvärfacklig 
bedömning som 
genomförs av 
något av de fyra 
resurscentren med 

Syftet med en 
utredning vid 
resurscenter är att 
utifrån en 
tvärvetenskaplig 
helhetssyn med 
specifik kompetens 
belysa individens 
olika förmågor samt 
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Årtal Verksamhets- 
beskrivning 
 

Målgrupp Mål Organisat. Terminologi Föreslagna 
insatser 

Personal+vårdnadshav
are 

verksamhet oavsett 
kön.” (s. 8) 
 
Mål 2: 
”Möjligheterna till 
lärande, delaktighet, 
tillgänglighet och 
gemenskap för 
flickor och pojkar 
med 
funktionsnedsättnin
g skall kontinuerligt 
öka.” (s. 8) 
 
Pedagogisk 
utredning 
”En stor del av 
resurscentrens 
utredningar görs i 
elevens 
hemkommun. 
Institutet har 
genomfört 74 
specialpedagogiska 
utredningar// … ” 
(s. 9) 
 

fokus på 
anpassning av 
elevens 
pedagogiska miljö. 
Utredningen ligger 
till grund för 
specialpedagogisk 
handledning/rådgi
vning kring 
pedagogiska 
konsekvenser och 
strategier.” 
 
 

specifika behov när 
lärandemiljön 
utformas. Vidare är 
syftet att ge 
individen ökad 
insikt om vad den 
egna 
funktionsnedsättnin
gen innebär, och hur 
han eller hon bäst 
ska kunna tillvarata 
och vidareutveckla 
sina möjligheter och 
färdigheter. Det är 
också viktigt att ge 
den pedagogiska 
personalen 
strategier för att 
utforma en 
inkluderande 
lärandemiljö där 
individen ges 
optimala 
möjligheter till 
aktivitet, delaktighet 
och lärande.” (s. 10) 
 

2008 
 
 
 
 

Grundprincip:Und
er rubriken Mål och 
återrapporteringskra
v redovisas 
Barnkonventionen 
som den 
grundprincip 
verksamheten har 
att utgå ifrån.  
”Barnkonventionen 
– Myndigheten ska i 
all sin verksamhet 
utgå från och beakta 
Förenta nationernas 
konvention om 
barnets rättigheter.” 
(s. 60)”För att 
synliggöra 
elevperspektivet har 
varje region och 
resurscenter i ett 
antal 
rådgivningsuppdrag 
under 2008 
överenskommit med 
uppdragsgivaren att 
i uppdraget få höra 
elevens upplevelse 
av 
lärandeprocessen, 
effekter av 
insatserna samt 
möjlighet till 
måluppfyllelse.” (s. 
60) 
 

   
Myndighetens 
gemensamma 
arbetsprocess 
”Uppdrag inom 
verksamhetsgrenen 
Råd och stöd 
genomförs enligt en 
gemensam process 
för hela 
myndigheten ..//..” 
(s. 9)  
1.Orientering om 
och formulering av 
uppdraget. 2. 
Överenskommelse 
om uppdraget 
mellan huvudman 
och SPSM med 
bland annat mål och 
”vem gör vad?”. 3. 
Genomförande med 
SPSM:s och 
huvudmannens 
delar enligt 
överenskommelse. 
4. Utvärdering och 
analys av resultat 
och effekter i 
verksamheten (s. 9) 
”En ökande andel 
av uppdragen 
genomförs som 
processtöd över en 
längre tid.” (s. 9) 
 

Namnbyte 
Från och med detta 
år, 2008, byts 
begreppet 
Pedagogisk 
utredning ut mot 
Specialpedagogisk 
utredning. 
Definitionen nedan 
överensstämmer 
med den tidigare 
kallad 
”Pedagogisk 
utredning” från till 
exempel år 2007 
ovan.   
Definition av 
specialpedagogisk 
utredning 
”Specialpedagogis
k utredning är en 
fördjupad 
kartläggning och 
tvärfacklig 
bedömning som 
genomförs av 
något av de fyra 
resurscentren med 
fokus på 
anpassning av 
elevens 
pedagogiska miljö. 
Utredningen ligger 
till grund för 
specialpedagogisk 
handledning/rådgi
vning kring 
pedagogiska 
konsekvenser och 
strategier.”  (s. 10) 
 

  

 
Övrigt intressant  
 
 
1997: 
HRC har initierat och givit råd kring uppbyggnad av Tal- och språkklasser i kommunerna. 
Har i samband med detta deltagit i 9 konferenser. 
Givit stöd till redan befintliga språkklasser/grupper. 
10 språkklasser har besökts under året. 
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Inventerat elevantal, resurser med mera i de 31 befintliga språkklasserna/grupperna. 
Konsultationer på hemorten. 
Familjer har tagits emot vid HRC för information om Hällsboskolan, diskussion om barnens 
skolsituation, några familjer har sökt skolgång för barnen vid Hällsboskolan. 
  
1998: 
HRC har initierat och givit råd kring uppbyggnad av tal och språk-klasser i kommunerna 
Givit stöd till redan befintliga språkklasser/grupper. 
22 språkklasser har besökts under året. 
En inventering av elevantal, resurser mm i de 34 befintliga språkklasserna/grupperna har 
gjorts under året. 
Konsultationer på hemorten. 
Familjer har tagits emot vid HRC för information om Hällsboskolan samt för att diskutera 
sina barns skolsituation. 
  
1999: 
Ur årsredovisn.:”Den fråga som skapat mycket engagemang och tagit mycket energi i 
organisationen är riksdagens beslut om ”FUNKIS”. Beslutet innebär en omställning där både 
det gamla uppdraget ännu ligger kvar och samtidigt förväntningar på det nya uppdraget. Det 
kommer att medföra att den nuvarande verksamheten ska bromsas upp samtidigt som den nya 
verksamheten ska expandera. Detta dilemma utgör en spännande utmaning men det ställs 
också stora krav på att attityder och engagemang hos personalen kan hållas kvar så att både 
avveckling och utveckling kan ske utan att kvaliteten för elever och föräldrar minskar.” 
13 språkklasser har besökts under året. 
HRC har givit råd och stöd i samband med uppbyggnad av tal- och språkklasser i 
kommunerna. 
Konsultationer på hemorten. 
Familjer har tagits emot vid HRC för information om Hällsboskolan samt för att diskutera 
sina barns skolsituation. 
  
2000: 
18 språkklasser har besökts under året 
Inventerat elevantal, resurser med mera i de olika språkklasserna 
Givit råd och stöd i samband med uppbyggnad av tal- och språkklasser i kommunerna 
Konsultation på hemorten. 
Familjer tagits emot vid HRC för information om Hällsboskolan, diskutera sina barns 
skolsituation, konsultationer (stort antal) via telefonkontakt + ökande utsträckning via E-post 
  
2001: 
Sammanställning av språkklasselevers tal- och språksvårigheter har gjorts 
Givit råd och stöd i samband med uppbyggnad av tal- och språkklasser i kommunerna. 
Handledning till arbetslag som arbetar med språkstörd/a elev/er har givits vid 11 tillfällen. 
Konsultation på hemorten. 
Familjer har tagits emot vid HRC för information om Hällsboskolan, diskussion om barnens 
skolsituation (se år 2000)  
   
2003: 

”Rådgivningen har innefattat u t r e d n i n g, pedagogisk handledning och vägledning om 
specialpedagogiska konsekvenser av funktionshinder” (s.21)  
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2600 uppdrag har genomförts men det redovisas inte hur många uppdrag RC tal och språks 
utredningsverksamhet varit inblandade i. Även för detta verksamhetsområde har SIT redovisat 
ett resultat av rådgivningen i form av 10 punkter som visar att rådgivningen gett positiva 
effekter.  

”Ledningen har under verksamhetsåret initierat en dialog om en ny inriktning och ny 
terminologi för verksamhet och organisation i institutet. Syftet har bland annat varit att bättre 
säkra måluppfyllelse, underlätta ett nödvändigt helhetsperspektiv enligt uppdrag i 
utvecklingsplanen, klargöra innehåll i nuvarande begrepp, till exempel Resurscenter samt 
underlätta huvudmannens vetskap om vår kompetens.” (s.25) 
Organisationen är indelad i 5 olika geografiska regioner där Resurscenter tal och språk 
tillsammans med två andra av de totalt fyra resurscentren enligt organisationsskissen hör 
(s.71) till den Mellersta regionen. RC tal och språk betecknas som ett nationellt resurscenter 
för barn och ungdomar med grav språkstörning. (s.81) 
 

2004: SIT menar att arbetet med att få fram ett gemensamt språkbruk inom organisationen 
främjar en gemensam syn på inriktningen av stödet i specialpedagogiska frågor. Under året 
har arbetats med att få fram en tydligare ansvarsfördelning internt, framförallt 
arbetsfördelningen mellan regionerna och resurscentren. RC Tal och språk i Sigtuna har 113 
anställda. Frågan är hur många av dessa som arbetar med utredningsverksamheten? ”Vidare 
har förordning (2004:203) om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter, tillkommit under 
året.” (s. 74) Denna trädde ikraft 2004-07-01 

2006: ”Tack vare ett nära samarbete mellan regionernas rådgivare och våra resurscenter kan 
vi erbjuda stöd på flera olika nivåer från den enskilda eleven till lärare, arbetslag och 
systemnivå För att förenkla för huvudmannen har varje region kontakt med ”sina” kommuner 
så att dessa har en naturlig ingång till institutet. Beroende på uppdragets karaktär avgör 
rådgivare och resurscenter tillsammans vilken insats som bedöms lämplig. Ofta handlar det 
om komplexa specialpedagogiska dilemman, men eftersom kommunerna har så vitt skilda 
förutsättningar så anpassas stödet efter det. Våra insatser dokumenteras i en databas för att 
kunna göra uppföljningar, jämförelser över tid och utvärderingar. Ett viktigt syfte med denna 
dokumentation är att kunna mäta effekter av våra insatser. Därför har vi under 2006 utarbetat 
en modell för hur vi avser att arbeta med resultat och effekter.” (s.3) 
”Institutets fyra resurscenter ger också rådgivning inom ramen för sina olika verksamhetsdelar 
och då i nära samarbete med berörda regioner.” (s. 10)  
”En jämförelse mellan könen visar att pojkar är föremål för nästan dubbelt så många insatser 
som flickor.” (s. 23) Detta gäller Råd och stöd från SIT, generellt, ej specifikt från 
resurscenters utredningsverksamhet.  
”Under året har samarbetet mellan regioner och resurscenter stått i särskilt fokus. 
Resurscentrens djupa kunskap om specifika dilemman, som kan uppstå när elever med olika 
funktionshinder fullgör sin utbildning, är ett viktigt komplement till regionernas arbete i 
synnerhet när de pedagogiska utmaningarna blir särskilt komplicerade. Resurscentrens 
möjlighet att erbjuda utredning och visstidsutbildning, medan kommunen säkerställer resurser 
och kompetens för ett bra omhändertagande, är uppskattat och viktigt. En stor del av 
institutets specialpedagogiska utredningar kan utföras i elevens hemkommun.” (s.23) 
 
2007:”Det råder vitt skilda förhållanden i Sveriges kommuner när det gäller förmåga att ge 
stöd till de elever med funktionsnedsättningar som behöver extra stöd. Tack vare att institutet 
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är uppdelat i regioner har det varit möjligt att möta varje kommun för att i dialog samtala om 
vilket stöd som institutet kan ge just i den enskilda kommunen.” (s.3) 
”Ibland efterfrågas tvärfackliga utredningar eller annat specialiserat stöd som inte regionerna 
har resurser för. Då involveras något av våra fyra resurscentra. Vårdnadshavare och 
pedagoger som resurscentren har varit i kontakt med har intervjuats och ger ett bra betyg åt 
denna verksamhet.” (s.3) 
På RC tal och språk bedrivs undervisning i form av visstidsutbildning. ” … i Hällsboskolan 
finns en enda elev förutom de som är kvar sedan specialskoletiden.” (s. 3) 
Förslag efter utredningarna är att återinföra specialskola på Hällsboskolan för målgruppen och 
att förändra specialskolan som helhet till att bli mer flexibel. Anses angeläget att ta vara på de 
positiva erfarenheterna från visstidsutbildningen i en förändrad specialskola.  
 
 
2008:”Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bildades den 1 juli 2008 i och med att 
Specialpedagogiska institutet (SIT) och Specialskolemyndigheten (SPM) avvecklades och 
fördes samman med Sisus, en del av Socialstyrelsen i enlighet med riksdagens beslut 
(Riksdagsbeslut 2007/08:98, prop. 2007/08:50).” (s. 91) 
1 juli 2008 fick myndigheten uppdraget att återetablera specialskolan Hällsboskolan. 
Kontakter har tagits med Sigtuna och Umeå kommun för att i samverkan utveckla en 
specialskola för elever med grava språkstörningar.  
 


