
Välkommen till 
Nätverksdagar i 

Stockholm 16-17/1 
2014



Program för Nätverksdagarna
16:e till 17:e januari, Stockholm

Dag 1
Förmiddag på ”Insikten”, eftermiddag på ”Eldkvarn” (röd grupp) 
respektive ”Orten (grön grupp) 

9:30 – 10:00   Kaffe och smörgås, lokal ”Insikten”

10:00 – 11:00   Genomgång av programmet för nätverksdagarna

Presentation av deltagare

11:00 – 13:00    Föreläsning om Skolverkets allmänna råd samt DSM-5

13:00 - 14:00   LUNCH på egen hand 

14:00 – 16:30   Diskussion, fallbeskrivningar. 

Gruppen delas i två mindre grupper

Tid för fikarast bestäms i grupperna va för sig.  



Dag 2
Heldag på Insikten

09:00 – 09:15 Kort återblick: Gårdagens innehåll

09:15 – 10:30 Kort information av Birgitta Norrman om kurs inom IHPU hon är delaktig i

Kort information av Zandra Christiansen om Psifos

Diskussion om utvalda diskussionspunkter (i mån av tid)

10:30 – 11:00  Förmiddagsfika

11:00 – 12:30   Diskussion om utvalda diskussionspunkter (fortsättning)

12:30 – 13:30   LUNCH på egen hand

13:30 – 14:15   Diskussion om utvalda diskussionspunkter (fortsättning)

14:15 – 15:00  Nätverkets framtid

15:00                Nätverksdagarnas formella del avslutas

Avslutningsfika för dem som har lust och möjlighet

Program för Nätverksdagarna
16:e till 17:e januari, Stockholm



Psykologbedömning inför 
mottagande i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan

Datum: 16 Januari
Tid: klockan 11-13

Harald Schulz och Eva Lindman Marko
Mottagandeteamet 



Innehåll

∗ Vad säger skollagen – en sammanfattning av det som är 
relevant inför ett mottagande i grundsärskolan respektive 
gymnasiesärskolan

∗ De nya allmänna råden för grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan utkom slutet av våren 2013

- Vad innebär dessa för psykologbedömningen?

∗ DSM-5 utkom i maj 2013

- Vad innebär det för diagnosticeringen av US?

∗ Vad är viktig att tänka på för psykologen inför eventuell 
diagnosticering av US?        



Vad säger skollagen?

En sammanfattning av det som är relevant inför ett 
mottagande i grundsärskolan respektive 
gymnasiesärskolan samt andra delar som är relevanta i 
sammanhanget



1kap 10 § skollagen
Barnets bästa

∗ I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag 
ska barnets bästa vara utgångspunkt.

∗ Med barn avses varje människa under 18 år 

∗ Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas

∗ Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla 
frågor som rör honom eller henne.

∗ Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad.



7 kap 5 § skollagen
Hur skolplikten fullgörs

∗ Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans 
kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning 
ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om mottagande i 
grundsärskolan prövas av barnets hemkommun.



7 kap 5 § skollagen(fortsättning)
∗ Ett beslut om ett mottagande ska föregår av en utredning 

som omfattar en 

pedagogisk, 

psykologisk, 

medicinsk och

social bedömning

∗ Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen 
genomförs.



7 kap 5 § skollagen(fortsättning)

∗ Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt 
medgivande till att barnet tas emot i grundsärskolan, 
ska barnet fullgöra sin skolplikt enligt vad som gäller i 
övrigt i denna lag

∗ Ett barn får dock tas emot i grundsärskolan utan sin 
vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga 
skäl med hänsyn till barnets bästa.



7 kap 5a § skollagen
När det framkommer att en mottagen elev i grundsärskolan inte tillhör målgruppen

∗ Den som arbetar inom skolväsendet ska underrätta elevens 
rektor om han eller hon uppmärksammat eller får kännedom 
om något som tyder på att en elev i grundsärskolan inte tillhör 
grundsärskolans målgrupp.

∗ En rektor som får sådana upplysningar ska anmäla detta till 
elevens hemkommun

∗ Hemkommunen ska skyndsamt utreda frågan.



7 kap 8 § skollagen
Mottagande på försök

∗ Den som är elev i grundskolan, grundsärskolan eller 
specialskolan kan på försök under högst sex månader 
tas emot som elev i en annan av dessa skolformer, om 
de huvudmän som berörs är överens om detta och 
elevens vårdnadshavare medger det.



7 kap 9 § skollagen
Integrerade elever

∗ En elev i grundsärskolan kan få sin utbildning inom 
grundskolan eller sameskolan (integrerad elev) om de 
huvudmän som berörs är överens om detta och elevens 
vårdnadshavare medger det.

∗ För den elev som på detta sätt får sin utbildning inom en 
annan skolform gäller de bestämmelser som avser den 
ursprungliga skolformen.

∗ Rektorn för den skolenhet där eleven får sin undervisning får 
dock besluta om de undantag från dessa bestämmelser som 
krävs med hänsyn till undervisningens uppläggning.



11kap 8 § skollagen
Ämnen eller ämnesområden i grundsärskolan

∗ Huvudman för utbildningen avgör om en elev som tas 
emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa efter 
ämne eller ämnesområden. 

∗ Rektorn får också besluta att en elev ska läsa efter en 
kombination av ämnen och ämnesområden samt 
ämnen efter grundskolans kursplaner, om eleven har 
förutsättningar för det.

∗ Samråd med elevens vårdnadshavare ska ske innan 
beslutet fattas.



Ämnen och ämnesområden

∗ Ämnen i grundsärskolan är identiska med ämnen i 
grundskolan, men målen är inte lika högt satta som i 
grundskolan.

∗ Ämnesområden finns för elever som har bedömts inte 
har förutsättningar att läsa efter ämnen i 
grundsärskolan. 



Ämnesområden är

∗ Estetisk verksamhet

∗ Kommunikation

∗ Motorik

∗ Vardagsaktiviteter

∗ Verklighetsuppfattning



18 kap 4 skollagen
Gymnasiesärskolans målgrupp

∗ Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för 
ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha 
förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav 
därför att de har en utvecklingsstörning

∗ Utbildningen måste påbörjas före utgången av det första 
kalenderhalvåret det år ungdomarna fyller 20 år.



18 kap 5 § skollagen
Utredning inför mottagande i gymnasiesärskolan

∗ Hemkommunen prövar frågan om en sökande tillhör 
målgruppen.

∗ Beslutet ska föregås av en utredning motsvarande den som 
enligt 7 kap 5 § andra stycket ska göras inför beslut om 
mottagande i grundsärskolan om utredning saknas eller av 
andra skäl bedöms nödvändigt.



18 kap 6 § skollagen
När det framkommer att en elev mottagen i gymnasiesärskolan inte tillhör målgruppen

∗ Den som arbetar inom skolväsendet ska underrätta 
elevens rektor om han eller hon uppmärksammar eller 
får kännedom om något som tyder på att en elev inte 
tillhör grundsärskolan respektive gymnasiesärskolans 
målgrupp.

∗ En rektor som får sådan upplysningar ska anmäla detta 
till elevens hemkommun.

∗ Hemkommunen ska skyndsamt utreda frågan.



29 kap 8 § skollagen
Personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning

∗ Det som i denna lag sägs om personer med utvecklingsstörning 
gäller även dem som har fått en betydande och bestående 
begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av 
hjärnskada, 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.



29 kap 8 § skollagen (fortsättning)

∗ Personer med autism eller autismliknande tillstånd ska 
vid tillämpningen av denna lag jämställas med personer 
med utvecklings- störning endast om de också har en 
utvecklingsstörning eller en funktionsnedsättning som 
avses i första stycket.



Frågor?



Nya Allmänna råd för Mottagande i 
grundsärskolan och gymnasie-
särskolan (SKOLFS 2013:20)



ersätter de ”gamla” allmänna råden 
(SKOLFS 2001:23)



Vad är Allmänna råd?

• Allmänna råd är rekommendationer till hur 
skolor och förskolor ska tillämpa 
förordningar och föreskrifter. 

• Råden ska följas om skolan inte handlar på
ett annat sätt som gör att kraven i 
bestämmelserna uppfylls.

• Ovan gäller förstås också för kommuner, 
t.ex. när det rör sig om mottagande i 
grundsär-/ gymnasiesärskolan.



Vad är det som är nytt och 
berör hemkommunens 
respektive psykologens 
utredningsarbete?



Elever med annan språklig bakgrund 

• Hemkommunen bör se till att det för elever med annan 
språklig bakgrund ägnas särskild uppmärksamhet åt 
faktorer som kan påverka förutsättningar att göra korrekta 
bedömningar.



Krav på psykologbedömning

Hemkommunen bör se till att den psykologiska 
bedömningen

•utförs av legitimerad psykolog

•fastställer om eleven har en utvecklingsstörning

•fastställer graden av utvecklingsstörning



Den psykologiska bedömningen
Syfte och innehåll

• Syfte: att fastställa om eleven har en 
utvecklingsstörning eller inte

• Intelligenstestning måste sättas in i ett sammanhang, 
dvs. kan inte ensam ligga till grund för ett mottagande! 

• Adaptiv förmåga lika viktig för helheten

• Lämpligt att psykologen redovisar elevens kognitiva 
nivå



Den psykologiska bedömningens bör 
innehålla 

• Utvecklingsanamnes 

• Testning med metodik som avser att mäta 
allmänintellektuell nivå

• Kartläggning av adaptiv förmåga

• Kvalitativ analys av testningar och skattningar i relation 
till utvecklingsanamnesen

• Behövs det ytterligare utredning för kartläggning av 
elevens skolsvårigheter?



Referens:
Elinor Schad (red.)
Psykolog i skolan
Studentlitteratur, 2009

Kapitel 11: Utredning av 
utvecklingsstörning inför
eventuellt mottagande
i särskola
Birgitta Norrman, psykolog



Länk till skolverkets hemsida för 
nedladdning av de allmänna råden 

∗ http://www.skolverket.se/publikationer?id=3030



Frågor?



DIAGNOSTIC AND STATISTICAL 
MANUAL OF MENTAL DISORDERS 
(DSM-5)
FIFTH EDITION

UTGIVEN AV

AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION



DSM-IV              DSM-5
utkom 1994        utkom 2013 



DSM-5
Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental disorders /fifth edition) 

• Ersätter DSM-IV-Revised

• Utgiven i maj 2013

• Diagnosen ”Mental Retardation” ersätts med begreppet 

”Intellectual Disability”

(Intellectual Developmental Disorder) 



DSM-5
Intellectual Disability

• ”Intellectual disability” (intellectual developmental
disorder) is a disorder with onset during the developmental
period that includes both intellectual and adaptive 
functioning deficits in conceptual, social, and practical
domains.”

• Three criteria must be met…



Diagnostic Criteria

∗ A.      Deficits in intellectual functions…. confirmed by       
both clinical assessment and individualized, 
standardized intelligence testing

∗ B.      Deficits in adaptive functioning

∗ C.       Onset of intellectual and adaptive deficits during
the developmental period 
(childhood or adolescence)



Specify current severity

Mild

Moderate 

Severe

Profound



Svårighetsgraden ska alltid fastställas

Undantag:
Global Developmental Delay
Unspecified Intellectual Disability

Båda diagnoserna används i undantagsfall, när 
ett barn inte kan utredas på vanligt sätt. 

Det förutsätts att ny utredning görs efter en tid.



NYHET:
Svårighetsgraden definieras 

utifrån adaptiv funktionsnivå, 
inte IQ-poäng. 

(beskrivning av olika svårighetsgrader i DSV-5)



Adaptiv förmåga                            
Beskrivande text, tabell 1

∗ Tre sidor text (s. 34 – 36 i DSM-5)  

beskriver adaptiv förmåga vid

lindrig,

måttlig,

svår,

och djupgående 
utvecklingsstörning

∗ Beskrivning för samtliga domäner: 

Konceptuell, social, praktisk domän



Diagnostic Features
Deficits in intellectual functioning

∗ Individuals with intellectual disability have a test score
of approximately two standard deviations or more
below the population mean,
including a margin för measurement error
(generally +/- 5 points)

∗ On tests with a standard deviation of 15 and a mean
of 100, this involves scores of 65-75 
(70 +/- 5)



Diagnostic Features
Deficits in intellectual functioning

∗ Clinical training and judgement are required to 
interpret test results and assess intellectual
performance

∗ Highly discrepant individual subtest scores make an 
overall IQ score invalid

∗ Instruments must be normed for the individual´s
sociocultural background and native language



Diagnostic Features
Deficits in intellectual functioning

• IQ test scores are approximations of conceptual
functioning but may be insufficient to assess
reasoning in real-life situations.

• Clinical judgment is needed in interpreting the 
results of IQ-tests



Diagnostic Features
Deficits in adaptive functioning

∗ Refer to how well a person meets community
standards of personal independence and social 
responsibility in comparison to others of similar age
and sociocultural background.

∗ Adaptive functioning involves adaptive reasoning in 
three domains: conceptual, social, and practical. 



Diagnostic Features
Deficits in adaptive functioning

∗Adaptive functioning is assessed using both clinical
evaluation and individualized, culturally appropriate
psychometrically sound measures.

∗Standardized measures are used with knowledgeable
informants (parent, teacher, counselor, care provider) 
and the individual to the extent possible.



Diagnostic Features
Deficits in adaptive functioning

• Additional sources of information include
educational, developmental, medical and mental 
health evaluations

• Scores from standardized measures and interview
sources must be interpreted using clinical
judgement



Diagnostic Features
Deficits in adaptive functioning

Criterion B is met when at least one domain of 
adaptive functioning

- conceptual, social, or practical –

is sufficiently impaired that ongoing support is 
needed in order for the person to perform
adequately in one or more life settings at 
school, at work, at home, or in the community



Diagnostic Features
Deficits in adaptive functioning

To meet diagnostic criteria for intellectual
disability, the deficits in adaptive 
functioning must be directly related to the 
intellectual impairments described in 
Criterion A



Development and Course
Adaptive functioning

∗Early and ongoing interventions may improve
adaptive functioning

∗In some cases, these result in significant
improvement of intellectual functioning, such
that the diagnosis of intellectual disability is no 
longer appropriate. 



Frågor?



Skolinspektionens granskning  av 
grundsärskolan 2010/2011

• Kommunernas utredningar och handläggning inför 
mottagande i särskolan har brister och är inte rättssäkra. 
Det visade Skolinspektionens granskning av 58 kommuner. 

• I Stockholm granskades alla elever mottagna i 
grundsärskolan, cirka 400 beslutsunderlag och beslut



Resultat av granskningen av 
psykologutredningarna (Håkan 
Nyman)
Vanliga brister

• Saknas utvecklingsanamnes

• Saknas bedömning av adaptiva förmågor

• Testresultat återges okritiskt, tolkas ej

• Alternativa hypoteser ej utredda

• Diagnos ej angiven

• ”egen” terminologi för diagnos

• Torftigt, kortfattat, hänvisar till andra dokument



Resultat av granskningen av 
psykologutlåtanden (Håkan Nyman) 

Vanliga brister
• Oklar struktur, svårlästa
• Alltför kortfattade och summariska
• Utvecklingsanamnes saknas
• Återger siffermässiga resultat rakt av, otolkade
• Överväger ej andra hypoteser
• Diskuterar ej resultaten i relation till anamnes
• Få eller inga förslag till åtgärder eller rekommendationer



Sammanfattning av granskningen 
(Håkan Nyman)

∗ Få fall med direkt felaktiga slutsatser

∗ Många brister i underlagen

∗ Finns stor förbättringspotential vad gäller
• Utredningarnas omfattning och innehåll

• Utlåtandenas utformning och tydlighet

• Förslag till åtgärder utöver skolform



Det som mottagandeteamet 
fortfarande kan sakna i utredningar 

respektive utlåtanden idag

• Utförlig utvecklingsanamnes
• Andraspråksperspektivet
• Gedigen kartläggning och bedömning av elevens adaptiva 

förmågor
• Diskussion av utredningsresultaten
• Aktiv prövning av alternativa hypoteser till elevens 

inlärningsproblem
• Förslag på åtgärder



Frågor?



Dag 2



Välkommen till 
Nätverksdagar i 

Stockholm 16-17/1 
2014



Dag 2
Heldag på Insikten

09:00 – 09:15 Kort återblick: Gårdagens innehåll

09:15 – 10:30 Kort information av Birgitta Norrman om kurs inom IHPU hon är delaktig i

Kort information av Zandra Christiansen om Psifos

Diskussion om utvalda diskussionspunkter (i mån av tid)

10:30 – 11:00  Förmiddagsfika

11:00 – 12:30   Diskussion om utvalda diskussionspunkter (fortsättning)

12:30 – 13:30   LUNCH på egen hand

13:30 – 14:15   Diskussion om utvalda diskussionspunkter (fortsättning)

14:15 – 15:00  Nätverkets framtid

15:00                Nätverksdagarnas formella del avslutas

Avslutningsfika för dem som har lust och möjlighet

Program för Nätverksdagarna
16:e till 17:e januari, Stockholm



∗ Hur har gårdagens eftermiddag varit?

∗ Finns det något jag vill dela med mig från 
eftermiddagen? 

Kort återblick 
09.00-09.15



Diskussion om utvalda 
diskussionspunkter



Diskussionspunkter
- Differentialdiagnostik

- Komorbiditet

- Autism och utvecklingsstörning

- Vad är intelligens?

- Vad är en utvecklingsstörning?

- Utredning av elever med syn, hörsel och motor-
problem

- Etiska ställningstaganden

- Barnperspektivet



- Är alla testdelar i WISC-IV lika värda?

- Hur stor betydelse ska vi tillmäta re-testeffekter?

- Kan vi som psykologer i mottagandefunktion 
ifrågasätta en kollegas bedömning? (kan vi göra ett 
avslag när de formella kriterierna är uppfyllda?)

Diskussionspunkter (fortsättning)



Fler diskussionspunkter?



∗ Vi gör en omröstning!

∗ De punkter som får flest röster prioriteras

∗ Ska vi försöker hinner med så många punkter som 
möjligt eller ska vi prioritera tid fördjupning?

∗ Ingen skada har skett om vi inte har lyckats går 
igenom alla punkter då vi kan fortsätta diskussionen 
inom nätverket via mail!

Vilka diskussionspunkter vill vi 
diskutera?



Differentialdiagnostik
- US vs. ”svagbegåvning”

- Vad skiljer US från svagbegåvning?

- Hur ska man värdera testresultat?

- Hur ska man värdera adaptiv förmåga?

- Hur ska man väga teoretisk mot praktisk kunskap?

- Vad talar för och vad talar emot US?

- Barnets ”bästa” i fokus?



∗ Autism

∗ ADHD

∗ Språkstörning

∗ Dyslexi

∗ Annat

Komorbiditet



Autism och eller US
- Test går inte att använda efter regelboken: Hur ska vi tolka 

resultaten då?

- Öar av begåvning: hur ska dessa värderas?

- Genomsnittliga resultat i visuella test som anses mäta logisk 
förmåga men samtidigt exceptionellt låg förmåga i övrigt.  
Dessutom mycket låg adaptiv funktionsnivå: normalbegåvad? 
Utvecklingsstörning?

- Testresultat på ”normal” nivå för åldern. Adaptiv förmåga på
mycket låg nivå. Utvecklingsstörning? Eller ”bara” autism?



Vad är intelligens och vad mäter 
intelligenstest?

- ”Intelligens är ungefär detsamma som att vara 
smart” (NE)

- Att kunna lösa problem på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt

- Betoning på abstrakt tänkande, relationstänkande, 
lärande, anpassning till nya situationer och effektivt 
utnyttjande av erfarenhet

- G-faktor, fluid och crystallized intelligens 



∗ Kan vi sätta likhetstecken mellan utvecklingsstörning 
och mental retardation (Intellectual disability)?

∗ ”måttlig autism eller grav autism kan vara en 
utvecklingsstörning”!

Vad är US?



∗ Det räcker med en blinkning!

∗ Vilka svårigheter finns?

∗ Vad måste man tänka på?

∗ Vilka testinstrument är användbara?

∗ Hur ska man tolka resultaten?

∗ Vad finns kunskapen? Kan alla utreda?

Utredning av barn med fysiska 
funktionsnedsättningar 

(syn, hörsel, motorik)



∗ Vad är barnets bästa?

∗ Har vi rätt att ”ompröva” en kollegas bedömning?

∗ Kan vi ta emot på bristfälliga underlag utifrån barnets 
bästa?

Etiska ställningstaganden



∗ Betonas mycket i de allmänna råden
∗ Skollagen 1 kap 10§: ”…barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till ålder och mognad”
∗ Hur ska vi kunna rent praktiskt kunna ta hänsyn till det i 

vårt utredningsarbete?
∗ Exempel 1: 17-årige Anton ska utredas av psykolog. Hans 

vårdnadshavare är införstådd med detta men Anton vill inte 
träffa nån psykolog.

∗ Exempel 2:  vårdnadshavare önskar ett mottagande, men 16-
årige Fredrik vill gå kvar i grundskolan.

Barnperspektivet



∗ AI och SI är lika mycket värda som VFI och PFI?

∗ AI och SI är inte lika mycket värda som VFI och PFI?

∗ Andra relevanta frågeställningar i sammanhanget

Är alla testdelar i WISC-IV lika värda?



∗ Betydelsen av re-testeffekter är marginell

∗ Kan man aldrig testa om innan 2 år har passerat?  

Hur stor betydelse ska vi tillmäta 
re-testeffekter?

e



Nätverket och 
nätverksmöten

Nätverksdagar i Stockholm 16-17/1-2014

Särskolepsykolognätverket



∗ Syftet med nätverket
∗ att vara ett stöd för psykologer som jobbar med  mottagande i 

grundsär/gysär
∗ sprider kunskap om US
∗ spetskompetens versus bred kompetens
∗ ?

∗ Medlemskap i nätverket
∗ alla får vara med som är intresserade av frågor som berör US och 

mottagande i grundsär/gysär?
∗ bara psykologer som arbetar med mottagande får vara med.
∗ ?

Nätverkets framtid



∗ Organisatoriska frågor
∗ Ska nätverket vara en del av PSIFOS eller ska det vara 

fristående?
∗ Kan vi tänka oss att bilda en egen förening?
∗ Ska vi ha en koordinator eller behövs det inte?

(kanske har vi redan en eller två?!)
∗ Vem håller i namnlistan? Kan Melania tänka sig att 

fortsätta ett tag till?
∗ Övriga frågor? 

Nätverkets framtid



∗ Hur ofta ska vi ha nätverksdagar?

∗ En gång per år?

∗ Andra förslag?

∗ Vem ska få komma på nätverksdagar?

∗ Alla psykologer som är intresserade?

∗ Bara psykologer som jobbar med mottagande?

∗ Andra förslag?

Nätverksdagarnas framtid



∗ Deltagare
∗ Antalet deltagare påverkar möteskaraktären
∗ Stort antal deltagare innebär andra mötesformer än ett 

mindre antal.
∗ Fördelar och nackdelar med stort respektive mindre 

antal deltagare
∗ Dessutom påverkas innehållet av deltagarnas 

kompetensnivå
∗ Hur vill vi ha det?

Nätverksdagarnas framtid



∗ Vem kan tänka sig att genomföra nästa års möte?

∗ Kan vi redan nu bestämma en mötestid? 

Nästa nätverksmöte



Tack för att du kom!

Nätverksdagarna är slut för 
den här gången.


