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Sammanfattning  
Förskola, skola och socialtjänst har en skyldighet att samverka. Specialpedagogens 

roll i förskola och skola är bland annat att undanröja hinder och svårigheter för 

elever. Det innebär att specialpedagogen kan vara en samarbetspartner med 

socialtjänsten. Syftet med undersökningen är att belysa specialpedagogers 

uppfattningar av samverkan med socialtjänsten för att bidra med kunskaper och 

utveckling mellan myndigheterna. Det har genomförts åtta semistrukturerade 

intervjuer med specialpedagoger. Resultaten har analyserats med hjälp av en 

tematisk analys, ett systemteoretiskt synsätt på organisation och ur ett relationellt- 

och kategoriskt perspektiv på specialpedagogers arbete med barn i behov av särskilt 

stöd. Resultaten visar att specialpedagoger har ett behov av att samverka med 

socialtjänsten vid flera olika tillfällen. Detta tyder på att specialpedagoger har ett 

relationellt perspektiv på skolsvårigheter och är av uppfattningen att 

myndigheternas samlade resurser skapar en bredare helhet i stödet. Elevhälsans roll 

i arbetet med barn och elever som är i behov av stöd diskuteras då elevhälsans 

professioner arbetar under olika förutsättningar. Specialpedagogernas uppfattning 



 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

om samverkan mellan myndigheterna varierar. Specialpedagogerna uttrycker en 

förståelse för familjerna och socialtjänstens situation i samverkan vilket visar att 

specialpedagogerna är medvetna och förstår hur viktig relationen mellan alla 

samverkansparter är i ett samarbete för att det ska fungerat på bästa sätt. SIP är den 

vanligaste förekommande mötesformen för samverkan och upplevs som främjande. 

Sekretessen upplevs som en försvårande faktor i samverkan då specialpedagogerna 

vill kunna bemöta barn och elever i deras svåra situation. En utvecklingsmöjlighet 

i samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola skulle kunna vara att kontakt 

mellan förskola, skola, socialtjänst och familj kan ske på annan väg än via en 

orosanmälan för att värna om relationerna mellan alla samverkanspartners.  

 

Ämnesord 
Barn som far illa, behov av stöd, samverkan, semistrukturerade intervjuer, 

socialtjänst, specialpedagoger, systemteori, uppfattningar 
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Abstract  
Preschool, school and social services are obliged by law to collaborate. The special 

educators’ objective is to find solutions to difficulties that a student may have. This 

means said educators can be a partner to social services. The purpose of this study 

is to highlight the special educators’ perception of the collaboration with the social 

services to contribute with knowledge and progression between the authorities. 

Eight semi-structured interviews with special educators have been conducted. The 

results have been analyzed by using a thematic analysis, a systems theory 

framework and a relational- and categorical perspective concerning the special 

educators’ work with children in need of support. The results show that the special 

educators’ have a need for cooperating with social services on multiple occasions. 

This would imply that special educators’ have a relational perspective concerning 

difficulties and are of the opinion that the collective resources of the authorities 

generally is positive in supporting students. The role of the student health care 

concerning the work is under debate due to the fact that the different professions 

within the student health care have different pre-requisites to work from. The 

special educators’ opinion of collaboration between preschool, school and social 

services varies. They also express an understanding for the families and the social 

services, which show that the special educators’ are aware of and understand the 
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importance of the collaborative relationship between all concerned parties. SIP is 

the most common form of collaboration and is considered positive furtherance. 

Confidentiality is a difficult factor for said collaboration since the special educators’ 

want to be able to meet the demands of the difficult situation that the students are 

in. An opportunity for development in the cooperation could be to have contact and 

communication between all concerned parties happen in a different way other than 

a file of concern being made, in order to cherish and protect the relationships 

between all parties concerned. 

Keywords  
Abused children, collaboration, need for support, perceptions, semi-structured 

interviews, social services, special educators, systems theory 

 

Förord 

Att skriva en uppsats är en process som kräver tid och tålamod. Processen 

underlättas dock av att skriva tillsammans med en god samarbetspartner. Denna 

uppsats har genomförts genom ett väldigt gott samarbete mellan oss. Det betyder 

att vi båda varit involverade i samtliga delar av arbetet. Genomförandet av 

intervjuerna har delats upp mellan oss och är den enda del som inte har skett i 

samarbete.  

 

Stort tack till alla som på något sätt bidragit till denna examensuppsats, ingen 

nämnd och ingen glömd. 
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1 Inledning 
Socialtjänsten är samhällets skyddsnät. Det är socialtjänstens uppgift att ingripa när 

barn och unga behöver stöd och hjälp i samhället. Socialtjänstens mål är att främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 

deltagande i samhällslivet (SFS 2001:453). Orosanmälningar ökade med 5 % från 

2019 till 2020 i Sverige (Socialstyrelsen, 2021). Socialstyrelsen (2021) beskriver 

att drygt tre av tio anmälningar var direkt kopplade till barns välmående, som till 

exempel missbruk, kriminalitet, skolproblematik eller psykisk ohälsa. Omkring 

fyra av tio anmälningar berodde på vårdnadshavares livssituation såsom psykisk 

ohälsa, missbruk, omsorgssvikt eller försummelse. Under våren 2020 inkom 

anmälningar om frånvaro från skola som bedöms vara orsakade av covid-19-

pandemin. Dessa anmälningar anses vara av ny karaktär vilket har skapat en ny 

situation för både skola och socialtjänst (Socialstyrelsen, 2021).  

 

Förskola och skola kan bidra till en positiv utveckling och hindra uppkomst av 

problem i dessa verksamheter samt senare i livet (SOU 2010:95). Skolframgång är 

en väldigt stark skyddsfaktor för elever medan låga eller ofullständiga betyg ökar 

risken för framtida psykosociala problem (Ahlén, 2015). Socialt utsatta barn 

hamnar ofta i skolmisslyckanden och beteendeproblematik. Pedagogiska miljöer av 

hög kvalitet kan skydda dessa barn. Goda pedagogiska miljöer blir därmed särskilt 

viktiga för barn som lever i utsatthet (SOU 2010:95). Engagerade lärare som stöttar 

elever, ett bra samarbete med hemmet samt ett bra klassrumsklimat är exempel på 

stödjande faktorer som ökar möjligheter för elever att lyckas (Jakobsson och 

Lundgren, 2013).  

 

Skolan kan också vara en riskfaktor för alla grupper i samhället (Ahlén, 2015). 

Bristande stödinsatser, bristande relationer mellan lärare och elever samt låga 

förväntningar från omgivningen och från eleven själv är riskfaktorer (SOU 

2010:95). Tidiga insatser i förskola och skola är av vikt för individen men också för 

samhället. Uppdraget uppfattas av många i skolans värld som svårt. Skolan ställs 

inför nya problem och utmaningar och behöver stöd från andra kompetenser (SOU 

2010:95). 
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Socialtjänst, förskola och skola har en skyldighet att samverka (SFS 2010:800; SFS 

2001:453). Båda myndigheterna ska ta ett gemensamt ansvar för att se till att barn 

och ungas behov tillgodoses även om socialtjänsten har det yttersta ansvaret att se 

till att barn som far illa får det stöd och den hjälp de behöver (SFS 2001:453). Trots 

detta framkommer det att samverkan mellan de olika myndigheterna måste 

förbättras (SOU 2010:95).  

 

Omständigheter utanför förskola och skola, som orsakar att barn far illa eller lever 

i utsatta livssituationer, kan påverka förutsättningar att delta i undervisning och nå 

kunskapskraven i skolan (Jakobsson & Lundgren, 2013). Specialpedagogers roll i 

förskola och skola är bland annat att undanröja hinder och svårigheter för barn och 

elever i olika lärmiljöer (SFS 2017:1111). Det innebär att specialpedagogen ofta 

blir en samarbetspartner med socialtjänsten. Utifrån att det tidigare har framkommit 

att förskola, skola och socialtjänst står inför nya utmaningar och att samverkan 

mellan skola och socialtjänst behöver stärkas ämnar denna studie belysa 

specialpedagogers uppfattningar kring samverkan mellan förskola, skola och 

socialtjänst. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att belysa specialpedagogers uppfattningar av 

samverkan med socialtjänsten för att bidra med kunskaper och utveckling mellan 

förskola, skola och socialtjänst för alla yrkesverksamma i samverkan. Syftet leder 

fram till följande frågeställningar:   

 

● I vilka situationer upplever specialpedagoger i förskolan och grundskolan 

ett behov av att samverka med socialtjänsten?  

● Hur uppfattar specialpedagoger i förskolan och grundskolan samverkan 

med socialtjänsten när det finns en oro kring ett barn eller en elev?  

● Vilka faktorer uppfattar specialpedagoger i förskolan och grundskolan 

främjar respektive försvårar samverkan med socialtjänsten?  
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● Vilka utvecklingsmöjligheter ser specialpedagoger i förskolan och 

grundskolan i samverkan med socialtjänsten? 

1.3 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer först centrala begrepp som är av vikt för undersökningen att 

definieras. Sedan presenteras en historisk bakgrund om samverkan mellan 

välfärdsorganisationer. Därefter redogörs för elevhälsans och specialpedagogens 

uppdrag, socialtjänstens uppdrag och samverkan mellan organisationerna. 

Avslutningsvis förklaras sekretessen som finns mellan de olika verksamheterna.  

1.3.1 Definition av samverkan   
Samverkan kan definieras: “någon eller några tillför sina specifika resurser, 

kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att 

genomföra” (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & 

Socialstyrelsen, 2007, s.11). Samtidigt finns det inte någon enhetlig definition av 

samverkan inom olika verksamheter och organisationer (Blomqvist, 2018; 

Jakobsson & Lundgren, 2013). Synonymer till begreppet samverkan som används 

inom olika organisationer är samordning, samarbete, samråd, samsyn och 

tvärprofessionellt arbete (Blomqvist, 2018; Jakobsson & Lundgren, 2013; 

Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, 2007). 

Anledningen till att olika verksamheter har olika begrepp och uttryck för samarbete 

är att olika aktörer har olika perspektiv och tolkningar (Jakobsson & Lundgren, 

2013). Blomqvist (2018) menar att den definition av samverkan som ofta är vanlig 

mellan olika organisationer i Sverige innebär att en verksamhet behåller sitt 

ansvarsområde men att arbetsuppgifter fördelas mellan organisationerna, ett 

gemensamt mål skapas och verksamheterna gör överenskommelser för att nå målet 

genom diskussion.  

1.3.2 Definition av barn som far illa 
Barn som inte får sina behov tillgodosedda inom familjen, barn som utsätts för 

kränkande behandling eller har stora skolsvårigheter är barn som far illa 

(Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, 2007). 

Utsatta barn kan också definieras som “barn som far illa eller riskerar att fara illa 
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socialt, psykiskt eller fysiskt och vars utveckling och hälsa riskerar att påverkas” 

(SOU 2010:64, s.80).  

1.3.3 Definition av barn i behov av stöd 
Jakobsson och Lundgren (2013) anser att barn i behov av stöd är ett begrepp som 

ofta används inom skolan när man talar om elevers pedagogiska möjligheter att nå 

de kunskapskrav som enligt läroplanen ska uppnås. Begreppet används även inom 

förskolan. Enligt läroplanen för förskolan (2018) ska förskolan uppmärksamma 

barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd 

och erbjuda stöd och stimulans till barn utifrån behov och förutsättningar (Lpfö, 

2018). Skollagen (2010:800) 8 kap. 7§ förmedlar att “barn som av fysiska, psykiska 

eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras 

speciella behov kräver” i förskolan. Behov av särskilt stöd i grundskolan ska utredas 

om eleven uppvisar pedagogiska eller sociala hinder att nå kunskapskraven (SFS 

2010:800). Det kan finns omständigheter utanför skolan som orsakar att barn och 

elever far illa eller lever i utsatta livssituationer. Dessa omständigheter kan leda till 

svårigheter för elever att delta i undervisning och nå kunskapskraven i grundskolan. 

Definitionen av barn och elever i behov av särskilt stöd innefattar här inte bara 

pedagogiskt stöd utan innefattar också stöd från samhällets olika myndigheter där 

samverkan sker mellan verksamheter (Jakobsson & Lundgren, 2013).  

1.3.4 Historisk bakgrund om samverkan mellan välfärdsorganisationer 
Nordström (2016) lyfter att behovet av samverkan mellan olika myndigheter 

uppmärksammades på 1960-talet. Ett cirkulär från Kungliga majestät till 

kommunerna påtalade då brister i samarbetet mellan polis och socialvård. 

Myndigheterna var inte enade om åtgärder som ansågs lämpliga för att förhindra 

brott. Det fanns inte heller en förståelse för varandras arbetsuppgifter. Olika 

samarbetsorgan har sedan dess formulerat direktiv och lagstiftningar i syfte att 

skapa samverkan för utsatta barn och unga (Nordström, 2016). Under 1990-talet 

ansågs samverkan vara välfärdsstatens nya arbetsform. Verkligheten krävde nya 

arbetsformer och dessa kunde sammanfattas med fenomenet samverkan (Englund, 

2017). Socialstyrelsen, dåvarande Myndigheten för skolutveckling och 

Rikspolisstyrelsen fick, i samband med skärpta krav på samverkan vid en 
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lagändring 2003, i uppgift att ta fram en nationell strategi för samverkan för barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. Syftet med den nationella strategin var att 

samverkan skulle utvecklas på ett övergripande plan för det enskilda barnet. Barns 

behov skulle vara centralt vid samordnade insatser och anpassas så långt som 

möjligt över myndigheternas gränser för att bilda en helhet. Samverkan skulle ingå 

som en naturlig del i myndigheternas ordinarie uppdrag (Nordström, 2016). För 

förskola, skola och socialtjänst lagstadgades skyldigheten att samverka 2003 

(Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007). 

Förväntningar, krav och behov av att samverka kring barn och unga ökar i takt med 

att allt fler aktörer inom välfärdssektorn ger barn och unga stödjande insatser. Det 

finansiella stödet för samverkan ökar och regelverk får idag mer fokus på 

samverkan och samordning. Samtidigt menar Socialstyrelsen att samverkan kring 

personer i behov av stöd från flera insatser inte ökar i den takt som skulle behövas 

(Englund, 2017). 

1.3.5 Specialpedagogens och elevhälsans uppdrag 
I skollagen (2010:800) 3 kap. 2§ tas det upp att alla barn och elever i förskolan, 

grundskolan och andra pedagogiska verksamheter har rätt att utvecklas så långt som 

möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det är därför nödvändigt att personal som 

arbetar i förskola och grundskola kan uppfatta utsatthet, tolka stödbehov och ha 

förmågan att handla och verka vid och i svåra situationer (Jakobsson & Lundgren, 

2013).  

 

Specialpedagogen arbetar ofta med att undanröja hinder och svårigheter för barn 

och elever i olika lärmiljöer. Specialpedagogen ska visa en empatisk förmåga, visa 

förståelse för lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper samt kunna se sitt 

behov av vidare kunskap och kontinuerligt utveckla sin kompetens (SFS 

2017:1111). Specialpedagogen startar ofta en utredning, genom att kartlägga 

barnets och elevens behov och föreslår pedagogiska anpassningar och insatser på 

grupp- och individnivå om förskolan eller skolan upplever att ett barn eller en elev 

riskerar att inte nå målen (Jakobsson & Lundgren, 2013). I kartläggningsarbetet ska 

specialpedagogen ta hjälp av skolans elevhälsoteam som enligt Skollagen 

(2010:800) 3 kap. 7§ ska vara en del av förskoleklassens och skolans verksamhet 
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där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser 

samverkar i ett tvärprofessionellt team. Elevhälsans breda kompetens är en viktig 

resurs i att utreda och bedöma i vilket behov av stöd ett barn eller en elev är i och 

bidrar till åtgärdande insatser för eleven (Jakobsson & Lundgren, 2013). 

Specialpedagogen ska ha förståelse av vikten av att samverka med andra 

yrkesgrupper för att identifiera hinder och möjligheter för barn och elever (SFS 

2017:1111). Skolans elevhälsa arbetar också förebyggande, hälsofrämjande och 

med att stödja skolpersonal på olika sätt (Jakobsson & Lundgren, 2013).  

 

Det kan vara svårt för den samlade elevhälsan att samverka när elevhälsans olika 

kompetenser arbetar utifrån olika förordningar, styrdokument och myndigheter 

(SOU 2010:95). Elevhälsan har brister i sitt arbete med likvärdighet eftersom den 

saknar en nationell metodbok för det förebyggande arbetet (Svenska 

Läkaresällskapet, 2021). Svenska Läkaresällskapet (2021) beskriver att skolornas 

huvudmän kan ha skilda uppfattningar om vad som är förebyggande och främjande 

insatser, vilka metoder som bör användas och hur arbetet kan organiseras. Det finns 

förslag på att Skolverket ska ges ett samordningsansvar för statliga insatser som rör 

förskola och skola för att effektivisera och förbättra dialogen mellan professionerna 

inom elevhälsan, rektorer, lärare, föräldrar, elever och barn (SOU 2010:95).  

 

Jakobsson och Lundgren (2013) påtalar att det är viktigt att förskola och skola 

skapar goda relationer och kommunicerar med vårdnadshavare om sin oro kring ett 

barn eller en elev.  Förskola och skola kan informera vårdnadshavare om att de 

själva kan ta kontakt med socialtjänsten för att få stöd om det framkommer att de 

är i behov av det. Enligt Olsson (2016) är anmälningsplikten som finns inom 

förskola och skola barnets främsta skydd. Vid misstanke om misshandel eller 

sexuella övergrepp ska inte vårdnadshavarna ges information om att skolan gör en 

orosanmälan till socialtjänsten. 

1.3.6 Socialtjänstens uppdrag 
Socialtjänsten ska främja människors “ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet 

i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet” (SFS 2001:453, 1 kap. 1 §). 

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta 
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ansvaret för att den enskilda individen får det stöd den behöver (SFS 2001:453). 

Mycket av socialtjänstens arbete är förebyggande. Till socialnämndens arbete hör 

bland annat att se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda 

risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet som rör barn och 

unga. Socialtjänsten ska även medverka i planeringen av samarbete med andra 

samhällsorgan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa och främja 

goda miljöer i kommunen. Genom en uppsökande verksamhet ska socialtjänsten 

främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Socialtjänsten ansvarar 

också för omsorg och service, stöd och vård och ekonomisk hjälp till enskilda och 

familjer som behöver det (SFS 2001:453).  

Jakobsson och Lundgren (2013) och Socialdepartementet (SFS 1990:52) beskriver 

att om socialtjänsten bedömer att en familj eller ett barn är i behov av stöd kan 

insatser enligt socialtjänstlagen erbjudas. Exempel på insatser är familjebehandling 

eller andra stödinsatser som stärker föräldraförmågan. Stödet följs upp inom en 

tidsbestämd period och utvärdering visar sedan om stödet ska avslutas eller fortgå. 

Om socialtjänsten anser att vårdnadshavarna har omsorgssvikt och att frivilliga 

insatser inte kan förbättra situationen, kan en ansökan om vård av unga, LVU, 

göras. LVU innebär att ett tvångsomhändertagande av barn kan ske enligt lag, om 

ett barn eller en vårdnadshavare inte frivilligt vill att socialtjänsten ska ge stöd och 

hjälp (Jakobsson & Lundgren, 2013; SFS 1990:52).  

1.3.7 Samverkan mellan organisationerna 
Jakobsson och Lundgren (2013) beskriver att vårdnadshavare har ett ansvar för 

barns utveckling, men när deras ansvar brister behöver alla berörda myndigheter 

kring barn och elever ta ett gemensamt ansvar för att barn och ungas behov 

tillgodoses. Samhällets aktörer måste hantera samhällets målsättning av att alla barn 

och unga ska ha en trygg uppväxt. Enligt Jakobsson och Lundgren (2013) är 

samverkan, en väl fungerande kommunikation och relationer betydelsefullt när man 

arbetar med barn med rätt till stöd. Ahlberg (2013) bekräftar detta och menar att 

samarbete med andra professioner och verksamheter utöver de man själv ingår i är 

en av skolväsendet största utmaningar idag men väldigt betydelsefullt. Jakobsson 
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och Lundgren (2013) refererar till Utbildningsdepartementet som hävdar att skolans 

samarbetsförmåga är relaterad till elevernas måluppfyllelse i skolan. 

 

Det kan uppstå en osäkerhet i vilka insatser som behöver sättas in för ett barn eller 

en elev beroende på om svårigheterna identifieras i skolmiljö, hemmiljö eller 

bottnar i exempelvis neuropsykiatrisk problematik. I många kommuner görs försök 

att utveckla modeller för samverkan mellan olika aktörer. Dessa 

samverkansmodeller är ofta tillfälliga projekt och påverkar inte den ordinarie 

samverkan på längre sikt (Jakobsson & Lundgren, 2013). Svenska Läkaresällskapet 

(2021) anser att skolan har svårt att ge barn och elever lämpligt stöd då man saknar 

en organiserad samverkan med sjukvården eller socialtjänsten. Uppdelningen av 

olika huvudmän inom sjukvården riskerar att medföra att det inte blir barnets och 

familjens behov som styr insatserna till familjen utan hur verksamheten tolkar sitt 

uppdrag. Hälso- och sjukvårdens, skolhälsovårdens och socialtjänstens 

organisation kan utgöra ett hinder för att ge unga med psykiska symptom eller 

psykisk ohälsa rätt stöd (Svenska Läkaresällskapet, 2021).  

 

En orosanmälan ska upprättas om det finns en oro kring ett barn. Socialtjänsten 

beslutar därefter om en utredning ska påbörjas. Om vårdnadshavare delgivit 

samtycke att socialtjänsten delar med sig av känsliga uppgifter kan dessa förmedlas 

till personal på förskolan och skolan (Jakobsson & Lundgren, 2013). Om ett 

samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst inleds resulterar det ofta i ett 

nätverksmöte. Det innebär att professioner från olika delar av samhället, såsom 

förskola, skola, socialtjänst, sjukvård och vårdnadshavare träffas med syfte att få en 

gemensam syn på barnets situation, utbyta information, samarbeta och hitta nya 

vägar framåt (Göteborgs Stad, u.å.). Ofta upprättas en samordnad individuell plan 

(SIP). En SIP upprättas när en person har behov av samordnade insatser från 

socialtjänst och hälso- och sjukvården (Sveriges kommuner och regioner, u.å.). 

Förskola och skola har enligt lag ingen skyldighet att kalla till SIP-möte men det 

finns inget i lagstiftningen som hindrar att förskola och skolan gör detta. Hur 

förskolan och skolan är delaktiga varierar från kommun till kommun och regleras i 

regionala avtal (Uppdrag Psykisk Hälsa, u.å.). 
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1.3.8 Sekretess 
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) innehåller bestämmelser om 

myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande, tystnadsplikt och övrig 

hantering av allmänna handlingar. Denna lag ger vårdnadshavare en trygghet i att 

söka stöd, vård och hjälp hos de myndigheter de vill utan att det kommer till 

kännedom hos andra personer eller andra myndigheter. Sekretesslagstiftningen 

finns till som ett skydd för den enskilda individen och kan ses som ett skydd eller 

en begränsning i samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst kring barn och 

unga i behov av särskilt stöd eftersom information inte får överföras mellan 

myndigheterna utan vårdnadshavares godkännande (Jakobsson & Lundgren, 2013). 

Olsson (2016) lyfter fram att samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst är 

ett hinder utifrån sekretess. Skolpersonal är ofta missnöjda med hur 

sekretesslagstiftningen utövas i samverkan (Jakobsson & Lundgren, 2013).  

2 Tidigare forskning 
Nedan följer en genomgång av tidigare forskning kring uppfattningar om 

samverkan mellan skola och socialtjänst utifrån samverkansmodellen SIP. 

Avsnittet innefattar också främjande och försvårande aspekter i samverkan samt 

vårdnadshavarnas upplevelser av samverkan mellan grundskola och socialtjänst. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning om kunskapsluckor inom området.  

2.1 Samverkansmodellen SIP 
SIP-möten är ett mötesforum för samverkan kring barn som far illa, riskerar att fara 

illa eller är i behov av stöd från både landsting och kommun. Vid SIP-möten 

upprättas en individuell plan för ett barn där det ska framgå vilka insatser individen 

behöver, vilken huvudman som ska stå för dessa insatser och vilken av 

huvudmännen som har ansvaret för planen (Ek m.fl., 2017). Skolan kan, genom ett 

regionalt avtal, finnas med som en samverkanspart i SIP. Vårdnadshavare måste ge 

sitt samtycke till att insatser samplaneras. Vid uppföljning avgörs om de planerade 

insatser och mål genomförts. Ek m.fl. (2017) har genomfört en fokusgruppsstudie 

kring SIP under 2015–2016 med deltagare med från olika yrkeskategorier från 

hälso-och sjukvården, socialtjänst och skola. Urvalet till studien har skett med fokus 
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på professionstillhörighet, kön och ålder för att få en mångfald av erfarenhet och 

uppfattningar i varje fokusgrupp. Deltagarna skulle också ha över tre års 

yrkeserfarenhet, erfarenhet av SIP-möten, intresse av att delta i studien samt förstå 

och tala svenska. Resultatet har analyserats med hjälp av en kvalitativ metod, en 

modell som förklarar graden av verksamheters och professioners integrering. Vid 

studien framkom att personal från skolan ansåg att de inte hade samma mandat som 

personal från hälso- och sjukvården och socialtjänsten att kalla till SIP-möten. 

Skolpersonal menade att de ofta såg barn i behov av stöd varje dag och såg behovet 

av samverkan tidigt medan de andra aktörerna inte upplevdes ha samma syn på hur 

tidigt samverkan behövdes tas till. Personal från skolan uttryckte också att de borde 

haft större mandat under SIP-möten då den pedagogiska synvinkeln också är viktig. 

Det är tveksamt om SIP-planen bidrar till att skapa bättre förutsättningar för barn 

och familjer eller om SIP-planen endast används som ett dokument som visar på att 

verksamheterna fullföljt det lagstadgade uppdraget med att samverka (Ek m.fl., 

2017).  

2.2 Uppfattningar om yrkesroller i samverkan 
För en god samverkan är det viktigt att alla parter har förståelse och kunskap om 

varandras arbete (Ek m.fl., 2017). Germundsson (2011) har studerat de sociala 

representationerna mellan lärare och socialsekreterare i en associationsstudie som 

genomförts med hjälp av enkäter. Studien är en del av en utvärdering kring ett 

samverkansprojekt som respondenterna tidigare varit medverkande i. Deltagarna är 

socialsekreterare, lärare eller speciallärare. Resultatet från studien visar att 

yrkesgrupperna definierar barn som far illa på liknande sätt. De menar att de kan 

fara illa på grund av; psykisk eller fysisk misshandel, missbruk, utsatthet och brister 

hos föräldrar och vuxna. I studien framkommer det att socialsekreterarna anser att 

lärarna har bristande kunskap kring socialtjänstens arbetsförhållande och uppdrag. 

Lärarna beskriver de strukturella förhållanden såsom sekretessen som negativ 

(Germundsson, 2011). Blomqvist (2018) har gjort en intervjustudie om Barn- och 

ungdomspsykiatrins (BUP) samarbete med socialtjänst och skola som har 

analyserats utifrån nyinstitutionalism. I studien framkommer det att 

intervjurespondenterna från skolan ofta se sig förbigångna och bortglömda och ofta 
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väntar på att de andra verksamheterna i samverkan ska agera. Personal från skola 

upplever att de deltar minst i samarbete och att de andra verksamheternas intresse 

av samarbete inte är stort. Blomqvist (2018) menar att det är ett tecken på skolans 

låga hierarkiska position. Ekornes (2015) har genomfört fokusgruppsintervjuer och 

enkätundersökningar med lärare i Norge för att undersöka lärares uppfattningar 

kring deras roll i interprofessionellt samarbete kring psykisk hälsa. 

Fokusgruppsintervjuerna har genomförts med frivilliga respondenter och enkäten 

har utförts med ett slumpmässigt stratifierat urval. Resultat i undersökningen visar 

att lärare har en viktig roll i samarbetet eftersom de identifierar hälsobehov hos 

elever i det vardagliga arbetet på skolan. Lärares dagliga kontakt med elever gör att 

de kan upptäcka varningssignaler och indikationer på psykisk ohälsa i ett tidigt 

skede. Ekornes (2015) menar att det kan vara utmanande för lärare eftersom de 

saknar utbildning i att identifiera varningssignaler och riskfaktorer för psykisk 

ohälsa. Lärarna upplever att de ofta endast delger information och inte är mottagare 

av information i olika samverkanssituationer vilket upplevs bidra till att lärarna inte 

inkluderas fullt ut som partners i interprofessionella insatser. Det framkommer även 

i resultatet att lärarna i undersökningen anser att ett interprofessionellt samarbete är 

av stor betydelse för att främja psykisk hälsa för elever (Ekornes, 2015).  

 

I Norge arbetar socionomer och barnskyddspedagoger (BSV-yrken) i skolan. Dessa 

professioner arbetar i skolan för att samordna kontakten mellan alla aktörer i 

samverkan mellan vård, skola och hem. Gjertsens m.fl. (2018) har genomfört en 

intervjustudie, med både fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer, med BSV-

personal samt deras chefer. Resultatet är analyserat med hjälp av teorier om socialt, 

kulturellt och symboliskt kapital. Studien visar att ansvarsfördelningen och 

samarbetet mellan lärare och BSV-yrken kan fungera väl men det framkommer 

också att BSV-yrken har en lägre status i den traditionella hierarkin i skolan. 

Lärarna har fortfarande den traditionella makten i skolan. Detta kan ha att göra med 

de krav på lärarutbildningen som myndigheten ställer jämfört med de centrala 

riktlinjerna som finns för BSV-yrken. Gjertsen m.fl. (2018) anser att det måste 

genomföras en ändring i lagstiftning och instruktioner om hur intentioner ska 
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förverkligas om att det finns ett behov av fler yrkesgrupper i skolan som samverkar 

(Gjertsen m.fl., 2018).   

2.3 Främjande faktorer i samverkan  
Ett gott samarbete mellan olika myndigheter kännetecknas av en samsyn i 

samverkansarbetet. En samsyn kan innebära att tolka begrepp på liknande sätt samt 

att ha förståelse för varandras professioner (Blomqvist, 2018). Att man utvecklar 

en kunskap om varandras verksamheter och uppdrag ses också som en främjande 

faktor i samverkan (Ek m.fl., 2017). I Ek m.fl.:s (2017) studie uttryckte de olika 

professionerna ett behov av att lära känna varandra som samverkanspartners. Det 

skulle ge ökad insikt i verksamheterna, om arbetssätt och om vilka lagar som får 

tolkningsföreträde i arbetet.  

 

Hejsedal m.fl. (2015) har gjort en intervjuundersökning kring interprofessionellt 

samarbete mellan socialarbetare och lärare i Norge. Kriterier för att få delta i studien 

var att de intervjuade skulle ha upplevt bra interprofessionellt samarbete med en 

annan profession (socialarbetare eller lärare) angående barn i riskzonen och ha 

minst två års erfarenhet av arbete i multidisciplinära team. Resultatet har 

analyserats med hjälp av en induktiv tematisk metod och resultaten diskuteras i 

relation till den norska kontexten angående interprofessionellt samarbete för barn i 

riskzonen. Resultatet visar att personligt engagemang och motivation till sitt yrke 

är framgångsrikt i samarbete mellan professioner. De professionellas attityder till 

varje barn påverkade också arbetet med barn i riskzonen. Känslan av gemenskap 

mellan de professionella var också en främjande faktor (Hejsedal m.fl., 2015).  

2.4 Försvårande faktorer i samverkan 
Samarbete kan försvåras av organisationskulturella faktorer såsom olika 

kunskapstraditioner och olika sätt att se på individers behov. Samarbetet försvåras 

också genom strukturella hinder såsom olika lagar och skillnader i sekretessen 

mellan professioner (Blomqvist, 2018; Widmark m.fl., 2011). Blomqvist (2018) har 

identifierat skolans egen elevhälsa som en faktor som påverkar och försvårar arbetet 

med samverkan mellan olika organisationer då ärenden ibland stannar i elevhälsan 
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och försvåras av sekretess. Organisationens inställning, vagt formulerade mål, oklar 

ansvarsfördelning, resursbrist och distansen i samlokalisering är andra faktorer som 

försvårar samverkan (Blomqvist, 2018; Widmark m.fl., 2011). Det kan också 

uppstå problem i samverkan på grund av olikheter i begreppsanvändning och en 

ojämn maktstruktur mellan de olika professionerna vilket kan försvåra arbetet mot 

ett gemensamt mål. För att motverka obalans i maktförhållanden är en gemensam 

kunskapsbas av vikt (Ek m.fl., 2017). Hejsedal m.fl. (2015) har också identifierat 

jämställdheten i relationen mellan de professionella som en viktig faktor som 

främjar samarbete och menar att socialarbetare och lärare har mycket gemensamt i 

sin utbildningsbakgrund och status.  

2.5 Vårdnadshavares uppfattning om samverkan 
Widmark m.fl. (2013) har genomfört en intervjustudie kring vårdnadshavares 

upplevelse av samarbete mellan olika välfärdsorganisationer i Sverige, baserad på 

sju individuella djupintervjuer. Vårdnadshavarna har valts ut från 

ungdomspsykiatriska patientjournaler med fokus på ångest och depression. 

Vårdnadshavare i undersökningen har deltagit på minst ett samverkansmöte med 

professionella från minst två välfärdsorganisationer. Analysen har genomförts 

utifrån en induktiv innehållsanalys. I undersökningen uppgav vårdnadshavarna att 

tillgänglighet, information på ett lättförståeligt sätt, förberedelse från de 

professionella, empati, engagemang och lyssnande var viktigt för en god 

uppfattning om ett bra samarbete. Vårdnadshavares uppfattning kring samarbete 

mellan olika organisationer påverkas av interaktionen mellan tjänstemännen och 

vårdnadshavarna. Tillgänglighet, lyssnande och engagemang skapar förtroende hos 

vårdnadshavarna. Nätverksmöten upplevs ge de professionella nya idéer. De 

professionellas begränsade tid upplevs hindra samverkan. Vårdnadshavarna 

upplever att det är främjande att ha en kontinuerlig kontakt med samma personer 

från samma myndighet under en längre tid men när samverkanspersoner byts ut, 

eller är frånvarande, upplevs det hindra samverkan (Widmark m.fl., 2013).  
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2.6 Kunskapslucka 
De samordnade insatserna för barn och unga behöver utvecklas på flera nivåer 

(SOU 2010:95). Det rådande forskningsläget kring främjande och försvårande 

aspekter i samverkan saknar det specialpedagogiska perspektivet. Det 

specialpedagogiska perspektivet saknas även i tidigare uppfattningar om samverkan 

mellan förskola, grundskola och socialtjänst. Det upplevs också finnas ett behov av 

kunskaper kring samverkan mellan förskola och socialtjänst då ingen tidigare 

forskning belyser förskolepedagogers uppfattningar. Den internationella forskning 

som beskrivs i denna uppsats är från Norge, vilket också visar på ett behov av vidare 

internationell forskning inom området.  

3 Teoretisk förankring  
I detta kapitel beskrivs delar av det sammanhang i vilken studien kan förstås. Här 

följer en presentation av ett systemteoretiskt tänkande och några begrepp som är 

centrala för denna modell att förstå en organisation, dess ledare, dess medarbetare, 

ett samarbete och att arbeta med människor. Här beskrivs även ett relationellt- och 

ett kategoriskt perspektiv på specialpedagogik som också ses som två sätt att förstå 

och arbeta med barn och unga inom förskola och skola. 

 

För att öka kunskapen och utvecklingen i samverkan mellan förskola, grundskola 

och socialtjänst för alla yrkesverksamma och belysa specialpedagogens uppfattning 

om samverkan behöver detta uppmärksammas ur olika aspekter och då blir en 

systemteoretisk utgångspunkt användbar. Samarbete ska bedrivas med andra 

organisationer när ett barn befaras eller far illa (SFS 2010:800). Ett sådant arbete, 

även om det utgår från individen, är ett organisationsutvecklande arbete. Ett 

systemteoretiskt synsätt innebär att vi inte enbart kan se på den egna organisationen 

när vi ska förstå och utveckla den. Vi behöver tänka bredare, på den värld vi lever 

i, på att saker och ting är dynamiska och komplexa (Ahrenfelt, 2013). Idén om 

samverkan utgår från en helhetssyn och bygger på ett systemteoretiskt synsätt 

(Jakobsson & Lundgren, 2013). Det betyder att man ser samverkan mellan 

individer, grupper och verksamheter som en viktig pusselbit i att skapa en helhet. 

Tyngdpunkten ligger på det gemensamma beroendet mellan individ och omvärld 
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(Öquist, 2018). Individers svårigheter ses som ett resultat av samarbetet mellan 

omgivningen, samhället och mer övergripande, strukturella faktorer (Jakobsson & 

Lundgren, 2013). Gjems (1997) menar att systemteori riktar uppmärksamheten mot 

relationen mellan människor och därför är en god utgångspunkt när man arbetar 

med yrkesgrupper som jobbar nära varandra och med människor.   

Relationellt- och kategoriskt perspektiv är båda två kända synsätt inom 

specialpedagogisk forskning (Göransson m.fl., 2015). De olika perspektiven gör sig 

synliga genom hur specialpedagogerna ser på barn i behov av stöd och vilket stöd 

de är i behov av och är därför intressanta att utgå från i en analys kring 

specialpedagogers uppfattningar.  

3.1 Helhet och olika system inom systemteori 
Systemtänkande innebär att man ser världen som en helhet (Öquist, 2018). Helhet 

innebär att man talar om ett socialt system, till exempel en grupp människor som 

lever eller arbetar tillsammans under en längre tid. Det sociala systemet består av 

delar, delarna är människor som samarbetar och står i relation till varandra och 

påverkar varandra ömsesidigt. Bronfenbrenner, utvecklingsekolog, har studerat de 

strukturella samband som finns mellan olika system och i hans 

utvecklingsekologiska modell benämns enligt Gjems (1997) de olika systemen för 

mikrosystem, mesosystem, exosystem och makrosystem. Mikrosystemet är kärnan 

i systemet. I förskolans och skolans värld ingår barnet och eleven här och samspelar 

med sin närmiljö; kompisar, familj, förskola och skola. Mesosystemet har fokus på 

samspel och relationerna mellan barnets och elevens olika mikrovärldar, såsom 

samspelet mellan hem, förskola och skola. Exosystemet är en nivå utanför 

mesonivån där barnet sällan deltar själv utan exosystemet påverkar barnets situation 

i förskolan och skolan eftersom det handlar om till exempel arbetsmiljö, 

personaltäthet, personalomsättning, personalens utbildning och föräldrarnas 

arbetssituation. I makrosystemet, det yttersta i systemet, förhåller man sig till lagar 

och förordningar som kan påverka utformningen av förskolan och skolan (Gjems, 

1997). Öquist (2018) menar att dessa system, som kallas nivåer, har en hierarkisk 

uppbyggnad. De högre nivåerna i hierarkin är överordnad genom att de justerar och 
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ställer in verksamheter på lägre nivåer och för att gränserna mellan systemets olika 

plan måste upprätthållas för att helheten ska fungera.   

3.2 Förskolan och skolan som organisation inom 
systemteori 
Öquist (2018) anser att förskolan och skolan kan beskrivas som ett löst kopplat 

system utifrån systemteoretiska termer. Om ett system ska kunna arbeta mot ett mål 

så måste det finnas kopplingar mellan de olika nivåerna och delarna i systemet. 

Dessa kopplingar kan vara gemensamma normer och värderingar, och de är det som 

förbinder systemets olika delar. Förskolan och skolans ledning saknar ofta en 

gemensam definition av mål och rektorn saknar ofta auktoritet. Vidare menar 

Öquist (2018) att förskolan och skolan saknar tydliga effektivitetsmått och 

gemensamma överenskommelser på hur måluppfyllelse ska uppnås.  

 

Enligt Öquist (2018) upplever medarbetare i en organisation med ett 

systemteoretiskt tänk att alla delar på ansvaret och kontrollen. Ledaren har gjort alla 

medarbetare delaktiga genom att bedriva ett ledarskap där arbetet i organisationen 

kännetecknas av en utforskning där man tillsammans testar olika handlingsvägar. 

Detta gör att medarbetarnas rädsla minskar och hela organisationen blir mer öppen 

för att testa nya saker och ta risker. Inom systemteorin har helheten större betydelse 

än delarna. Helheten gör att systemet får egenskaper som det inte kan ha om man 

ser delarna var för sig eller om delarna delas upp. Helheten är beroende av delarnas 

aktivitet och delarna är beroende av helhetens aktivitet (Öquist, 2018).  

3.3 Utvecklingsarbete inom systemteori 
För att öka kvalitén och utveckla det som har stagnerat kan det vara mycket lämpligt 

att diskutera igenom olika rutiner, metoder och relationer. Öquist (2018) anser att 

vi måste identifiera systemets konstanter, det säkra och det förutsägbara och de 

variationer, avvikelser, som förekommer med viss regelbundenhet, för att 

åstadkomma förändringar i ett system. När konstanterna och avvikelserna är 

identifierade, och det har gett oss ny information, kan denna information användas 

för att skapa nya möjligheter. När olika system möts har kopplingen inom och 



 

 24 (60) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

mellan system stor betydelse för kunskaps- och kompetensutveckling. När olika 

nätverk möts sker en progression i den samlade kompetensen och kreativiteten ökar. 

Så länge kontakterna i nätverken leder till nya konstellationer ökar den 

sammanlagda kompetensen. När kombinationen av nya konstellationer minskar kan 

det bli upprepningar (Öquist, 2018). Här och nu-tänkande är ett begrepp som är 

viktigt inom systemteorin. Det betyder att den kunskap och erfarenhet vi 

besitter har utvecklats efter hand och betyder mycket för oss i vårt arbete men det 

är i förhållandet till de organisatoriska ramar, de kollegor och de barn och elever 

som de yrkesverksamma arbetar med här och nu som dessa kunskaper och 

erfarenheter ska vara funktionella. Arbetssätt som tidigare använts kanske inte alltid 

ger det bästa resultatet om det upprepas och därför behöver chefer och personal 

alltid vara i ett här och nu-tänk enligt systemteorin (Gjems, 1997).  Strukturen och 

funktionen hos ett system förändras och samspelar med omgivningen på detta sätt 

(Öquist, 2018). 

3.4 Relationellt- och kategoriskt perspektiv  
Göransson m.fl. (2015) anser att det inom den specialpedagogiska forskningen ofta 

urskiljs två olika synsätt på skolproblematik, kategoriskt- och relationellt 

perspektiv. Ahlberg (2013) tar upp att de två perspektiven kan ses som idealtyper 

och att det av vissa forskare inte anses att de har någon reell förankring i 

verksamheterna utan att ett relationellt perspektiv mer kan ses som ett synsätt att 

eftersträva och att de två perspektiven kan få praktiker att bli medvetna om sitt 

förhållningssätt.  

 

I det kategoriska perspektivet ses skolsvårigheter i första hand som brister hos 

elever vilket ofta formuleras genom olika diagnoser och funktionsnedsättningar. 

Detta perspektiv kritiseras gång på gång då man individualiserar problematiken och 

många gånger bortser från andra orsaker som kan påverka ett barn eller en elevs 

svårigheter som till exempel socioekonomiska olikheter, förskolan och skolans 

organisation och styrning samt förskolan och skolans svårigheter att anpassa sig till 

elevers olikheter. Motsatsen till det kategoriska perspektivet är det relationella 

perspektivet (Göransson m.fl., 2015). Det relationella perspektivet presenterades i 
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de nordiska länderna under 1960–70-talet och har sina rötter inom 

handikappforskningen (Ahlberg, 2013). I det relationella perspektivet anser man att 

det är faktorer på olika nivåer inom förskolan och skolan som är orsaken till att 

vissa barn och elever hamnar i skolsvårigheter (Göransson m.fl., 2015). Ahlberg 

(2013) menar att man inom det relationella perspektivet studerar skolsvårigheter 

med fokus på relationer och interaktion. Relationerna mellan individ, grupp, skola 

och samhälle undersöks. Jakobsson och Lundgren (2013) beskriver vidare att det 

relationella perspektivet kännetecknas av att det är i mötet mellan olika individer 

som förutsättningar skapas. Det innebär att möten inte kan planeras i förväg 

eftersom de uppstår och skapas genom kommunikation och social interaktion 

mellan människor i situationen. Aspelin (2013) beskriver relationellt perspektiv 

som en teoretisk syn där relationer har stor vikt. Det som kan förstås, beskrivas och 

analyseras i relationerna är lärande, undervisning och utbildning. Den dominerande 

relationen i den pedagogiska delen anses vara den mellan pedagog och barn eller 

elev. Men relationerna mellan pedagog och grupp, elev och elev samt elev och 

grupp har också stor betydelse. Forskning har visat att relationen mellan elev och 

pedagog är av stor betydelse för elevers lärande och utveckling (Aspelin, 2013).  

 

Göransson m.fl. (2015) anser att de olika perspektiven har betydelse för vilken 

kunskap som bedöms som relevant för de yrken som ska ge det specialpedagogiska 

stödet och för hur yrkesrollen utformas och praktiseras. De olika perspektiven inom 

specialpedagogik kan få betydelse för hur specialpedagoger identifierar och arbetar 

med skolproblem vilket påverkar hur man väljer att rikta specialpedagogiska 

stödinsatser på en förskola och skola.  

4 Metod  
Här presenteras val av metod för undersökningen, hur urvalet gick till samt hur 

studien genomfördes. Det beskrivs även hur bearbetning och analys av det 

insamlade materialet genomfördes, hur trovärdig studien är och vilka etiska 

aspekter som har varit av relevans för undersökningen.  



 

 26 (60) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

4.1 Val av metod  
Undersökningen baseras på en kvalitativ metod och genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Det är forskningsfrågorna som avgör vilken metod 

och tillvägagångssätt som är användbar menar Bryman (2016). I semistrukturerade 

intervjuer är det orden som framkommer i datainsamlingen och analysen som är av 

intresse (Bryman, 2016). Semistrukturerade intervjuer valdes medvetet som metod 

till denna studie för att forskningsfrågorna syftar till att belysa specialpedagogers 

uppfattningar av samverkan och deras ord är därmed av betydelse. Bryman (2016) 

framhåller att semistrukturerade intervjuer skapar möjligheter att ställa ytterligare 

frågor när intervjuaren upplever att de vill utveckla deltagarnas svar och fördjupa 

sig i vad de beskriver och berättar. Uppfattningar och tolkningar hos deltagarna i 

studien är utgångspunkt i denna form av insamling av empiri.  

4.2 Urval 
I denna studie efterfrågas specialpedagoger i förskola och grundskola som har 

erfarenheter kring samverkan med socialtjänsten. Deltagarna har valts ut genom ett 

målstyrt urval vilket innebär att deltagarna väljs ut utifrån att forskningsfrågorna 

ska kunna besvaras (Bryman, 2016). Denna undersökning har genomförts 

strategiskt utifrån professionen specialpedagog som samverkar med socialtjänsten. 

Bryman (2016) beskriver det som ett strategiskt urval i relation till 

professionstillhörighet. Undersökningen var tänkt att bedrivas med 

specialpedagoger som var verksamma i en stor kommun och i en medelstor 

kommun för att kunna jämföra uppfattningar kring samverkan med socialtjänsten i 

två olika kommuner. De tilltänkta kommunerna valdes ut på grund av närhet och 

kännedom om kommunerna från vår sida. Missivbrev (se bilaga 1) skickades ut i 

ett digitalt nätverk i den medelstora kommunen vilket resulterade i svar från tre 

specialpedagoger i grundskolan och två specialpedagoger i förskolan. Svar från den 

stora kommunen uteblev. Då intervjuerna från den medelstora kommunen gav olika 

svar kring uppfattningar om samverkan ansågs inte undersökningen som mättad. 

Bryman (2016) menar att när en undersökning är mättad framkommer det inte 

längre olika svar från deltagarna att analysera. I detta läge kontaktades tre 

specialpedagoger i andra kommuner vilka samtliga gav samtycke till att delta i 
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undersökningen. Dessa kontaktades utifrån närhetsprincipen och 

bekvämlighetsurval som innebär att forskarna känner till specialpedagoger som är 

tillgängliga och arbetar eller har kontakt med dessa enligt Bryman (2016). Den 

tidigare tanken på att kunna jämföra uppfattningar från två olika kommuner fick 

läggas åt sidan. Specialpedagogerna som deltar i undersökningen är från fyra olika 

kommuner. Urvalets tabell samt kodning visas nedanför (se tabell 1). Efter dessa 

åtta intervjuer ansågs empirin vara mättad då ingen ny eller relevant empiri 

framkom under intervjuerna (Bryman, 2016).  

Tabell 1: Urvalet inför kodning. 

 Antal intervjuer Antal år i yrket  Arbetsplats  Kod 

 Specialpedagog 1  1 år  Grundskola SP 1 

Specialpedagog 2 3 år  Grundskola SP 2 

 Specialpedagog 3  5 år  Grundskola SP 3 

Specialpedagog 4 16 år  Förskola SP 4 

 Specialpedagog 5  28 år  Förskola SP 5 

 Specialpedagog 6  15 år  Grundskola SP 6 

 Specialpedagog 7  14 år  Grundskola SP 7 

Specialpedagog 8  7 år  Förskola SP 8 

4.3 Genomförande 
Inledningsvis organiserades och skrevs intervjufrågor ner. Innan undersökningen 

genomfördes bedrevs en pilotstudie med två verksamma specialpedagoger från två 

olika kommuner. Efter denna pilotstudie revideras intervjufrågorna och 

missivbrevet och det tillfördes frågor om arbetsplats och hur länge deltagarna har 

arbetat som specialpedagog för att få en bakgrundsförståelse. Det valdes att ha med 
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bakgrundsfrågor om arbetsplats och deras främsta arbetsuppgifter för att göra 

specialpedagogerna som deltog i undersökningen bekväma under intervjun. Kvale 

och Brinkmann (2017) skriver att de första minuterna är avgörande i en intervju.  

Den som blir intervjuad önskas uppleva trygghet i intervjusituationen innan den 

beskriver sina erfarenheter. Genom att intervjuaren lyssnar uppmärksamt, visar 

intresse, respekt och förståelse skapas god kontakt med den som ska bli intervjuad 

(Kvale & Brinkmann 2017; Fangen & Sellerberg, 2011) och detta fokuserades det 

på under intervjuerna. Den beräknade tiden för intervjun ändrades då intervjuerna 

tog längre tid än tänkt.  

Det genomfördes fem intervjuer med specialpedagoger i grundskolan och tre med 

specialpedagoger i förskolan. Intervjuguiden bestod av öppna frågor för att 

deltagarna skulle ges möjlighet att bidra med deras kunskap och erfarenhet utifrån 

de förutbestämda frågorna som ställdes (se bilaga 2). En risk med öppna frågor kan 

även vara att frågorna ställs på olika sätt till olika deltagare lyfter Bryman (2016) 

fram. De åtta intervjuerna ägde rum via olika digitala forum såsom teams och zoom. 

Intervjuerna spelades in med ljud- och filmupptagning. Vi genomförde intervjuerna 

individuellt och de varade mellan 30–40 minuter.  

4.4 Bearbetning och analys  
Materialet i intervjun lyssnades igenom vid flera tillfällen och transkriberades 

enskilt av oss i närhet till intervjutillfället för att hålla innehållet aktivt under 

studien. Bryman (2016) anser att det är viktigt för att få fram vad som är av störst 

relevans för resultat och analys utifrån forskningsfrågorna. När alla intervjuer var 

genomförda och transkriberingen var klar analyserades vad som framkommit i 

intervjuerna av oss gemensamt. Detta utifrån en tematisk analys vilket innebär att 

synliggöra teman som framkommer utifrån frågeställningarna i kalkyler (Bryman, 

2016). De teman som framkom efter transkribering, utifrån syfte och 

frågeställningar, var bland annat arbetsplats, för att förtydliga om 

specialpedagogerna arbetar i förskolan eller i grundskolan. Andra teman var; behov 

av samverkan med socialtjänst, uppfattningar om samverkan, främjande och 

försvårande faktorer samt utvecklingsmöjligheter i samverkan. Studiens resultat är 
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analyserat utifrån ett systemteoretiskt synsätt på organisation och ur ett relationellt- 

och kategoriskt perspektiv på specialpedagogers arbete med barn och elever i behov 

av stöd. När vi analyserade resultatet utifrån ett systemteoretiskt tänkande och ett 

relationellt-och kategoriskt perspektiv försökte vi förstå resultaten utifrån dessa 

synsätt. Vi skev ner teman som framkommit från teorin; helhet, Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell (mikro- meso-, exo- och makrosystem), förskolan 

och skolan som organisation och utvecklingsarbete inom en organisation och har 

försökt förklara resultaten utifrån detta. Vi ville sedan förstå resultatet utifrån ett 

relationell- och kategoriskt perspektiv på skolsvårigheter och har tittat på resultatet 

med dessa glasögon. Här skrev vi ner temana; relationellt och kategorisk och har 

försökt förklara resultaten utifrån detta. 

4.5 Validitet och reliabilitet  
Undersökningen planerades noggrant från början till slut för att stärka validiteten, 

reliabiliteten och för att kunna generalisera undersökningen (Fejes & Thornberg, 

2015). Intervjufrågorna planerades fram utifrån syfte och frågeställningar för att 

stärka validiteten. Transkriberingen påbörjades direkt efter intervjuerna för att det 

ska vara en pågående process och inte något som väntas med. Detta stärker Fangen 

och Sellerberg (2011) som menar att när undersökningen är noggrann planerad från 

början till slut stärks validiteten och reliabiliteten och minskar antalet 

felregistreringar. Detta kan öka trovärdigheten när arbetet pågår under en längre tid 

och i en process som är aktiv. Fangen och Sellerberg (2011) lyfter även fram vikten 

av att lyssna och bekräfta intervjurespondenten. Detta skapar trygghet hos både 

intervjupersonen och den som blir intervjuad, vilket är viktigt för att få fram 

tillförlitliga svar.  

4.6 Forskningsetik  
Vi har under undersökningens gång förhållit oss till Vetenskapsrådets (2017) fyra 

etiska riktlinjer; informationskravet, samtycketskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa riktlinjer ska följas utifrån etiska skäl under hela 

undersökningens tid. Informationskravet har uppfyllts genom att vi i det inledande 
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missivbrevet (se bilaga 1) informerat deltagarna om undersökningens syfte. Vi har 

också informerat deltagarna om syftet till undersökningen i början av intervjuerna 

för att deltagarna ska känna sig trygga under processen. I enlighet med 

samtycketskravet har deltagarna informerats om att deltagandet i studien är frivilligt 

och att det finns möjlighet att avbryta intervjun när som helst under processen 

(Vetenskapsrådet, 2017). I missivbrevet och intervjuerna har vi informerat 

deltagarna om att de är anonyma under processen och att materialet behandlas med 

hög konfidentialitet som Kvale och Brinkmann (2017), Bryman (2016) samt 

Vetenskapsrådet (2017) anser är relevant. I studien har vi använt oss av kodning för 

att inte kommun eller någon specialpedagog ska kunna identifieras. 

Nyttjandekravet uppnås genom att material förvarats på sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av det. Deltagarna informerades också om att materialet som spelades 

in via ljud- och filminspelning kommer att raderas efter godkänt examensarbete 

eftersom empirin endast används för denna undersöknings syfte (Vetenskapsrådet, 

2017).  

5 Resultat 
Här nedan presenteras resultat i från de semistrukturerade intervjuerna som har 

genomförts. Svaren är indelade i följande underrubriker för att besvara 

forskningsfrågorna; specialpedagogers behov av samverkan med socialtjänsten, 

specialpedagogers uppfattningar om samverkan med socialtjänsten som 

organisation, främjande aspekter i samverkan, försvårande aspekter i samverkan 

samt utvecklingsmöjligheter i samverkan.  

5.1 Specialpedagogers behov av samverkan 
Specialpedagoger inom förskolan och grundskolan upplever ett behov av att 

samverka med socialtjänsten när de misstänker att det finns en oro kring ett barn 

eller en elev. Ett behov av att samverka finns också när de ser att vårdnadshavare 

behöver stöd i sitt föräldraskap på olika sätt. Specialpedagoger möter 

vårdnadshavare som är oroliga för sina barn och vårdnadshavare som har svårt att 
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sätta gränser. De möter också vårdnadshavare till barn och elever som faller mellan 

olika myndigheters ansvarsområden och som länge kämpat, som till exempel när 

barn eller elever har psykisk ohälsa eller mycket skolfrånvaro.  Specialpedagogerna 

upplever att dessa vårdnadshavare behöver stöd från socialtjänsten för att underlätta 

i deras vardag.  

De ser också ett behov av att samverka med socialtjänsten när alla stödåtgärder i 

skolan är insatta men det fortfarande inte fungerar tillfredsställande för eleven: 

“I de fallen där vi har uttömt alla möjligheter till särskilt stöd men ändå 

känner att det brister liksom…oftast handlar det om närvaro [...] sen kan det 

också vara en oro för att man ser brister i omsorg” (SP 2). 

Det beskrivs även: 

“Ett behov som kan uppstå är när vi sätter pedagogiskt stöd men vi ser ingen 

större förändring i skolan [...] det kan ju vara pedagogiska men att 

grundorsaken är nog inte pedagogisk och då börjar man titta på… på det 

sociala och hemförhållanden” (SP 3).  

En specialpedagog i förskolan säger: 

“När vi har grottats och brottats med ett dilemma väldigt länge, uttömt alla 

strategier vi kan komma på och anpassningar vi kan göra och ändå ser att det 

inte hjälper så kan man ju kontakta den förebyggande enheten (SP 4). 

Här ovan uttrycker tre specialpedagoger när de ser ett behov av att samverka med 

socialtjänsten.  

5.2 Specialpedagogers uppfattningar om samverkan 
Några av specialpedagogerna i grundskolan uttrycker att de har förståelse för den 

svåra situation som familjerna som socialtjänsten arbetar med befinner sig i. 

Specialpedagogerna beskriver att de förstår att det är en utlämnande situation för 

familjerna och att socialsekreterarna arbetar på ett bra sätt för att familjerna ska få 

behålla sin integritet.  

“Det är ju det här när vi går via orosanmälan…det är tufft för en familj att få 

det” (SP1). 
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En annan specialpedagog uttrycker:  

“Jag tror det handlar jättemycket om integritet liksom. Social…de som jobbar 

på socialtjänsten har såklart jättehög respekt för de familjerna som de är inne 

och samarbetar med liksom. Det är nog inte alltid så lätt för dem liksom att 

styra vad som kan sägas liksom” (SP 2). 

Specialpedagogerna uttrycker en förståelse för socialtjänstens personal vad det 

gäller organisationens villkor, arbetsmiljö och professionernas många gånger svåra 

balansgång i att stötta familjer.   

“Och inte liksom att det skulle vara personerna som jobbar på soc. Att det 

skulle vara några konstigheter där, utan det är snarare förutsättningarna i 

tjänsten och hur det är organiserat liksom” (SP 3). 

Några specialpedagoger i grundskolan upplever att samverkan är god och fungerar 

väl medan andra upplever att samverkan brister ibland och kan utvecklas.  

“Väldigt blandat. Jag upplever ibland att vi tycker det händer ingenting. 

Ibland så upplever vi att det händer väldigt mycket [...] den delen har ju varit 

under all kritik skulle jag vilja säga. Det är … tyvärr har det varit jättestor 

påverkan i början. Vi fick direktiv från skolan i början av pandemin att det, ja 

på grund av pandemin så träffar inte socialtjänsten någon annan myndighet 

eller så, så det var liksom bara inställt och det tog ju jättelång tid innan de 

började använda digitala forum. Ja, det var en stor brist tycker jag“(SP 2).  

En annan specialpedagog i grundskolan uttrycker:  

“Oftast lägger man på saker. Man säger att ja, men ni måste göra det här, 

eller vi måste göra detta, utan att själva ta ansvar för vad vi själva kan göra 

för något här i skolan. Vad kan vi göra? Vad kan socialtjänsten göra? Vad kan 

vi bistå med? Det tycker jag saknas” (SP 6).  

I dessa två citat uttrycker två specialpedagoger att det inte händer något i samverkan 

och att ingen av myndigheterna tar ansvar vad de själva behöver göra för barnet.  
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5.3 Främjande aspekter i samverkan 
Specialpedagogerna i undersökningen anser att SIP-möten och andra 

nätverksmöten är betydelsefulla för att dela bilder, kunskaper och förståelse för 

situationen barnet eller eleven befinner sig i.  

“Den är ju superviktig i samverkan att behovet eller sen varför vi gör det är 

ju för att vi behöver också tala om för varandra som sitter alltså vi vuxna alla 

parter som sitter i samverkan att barnet befinner sig i olika sammanhang och 

beter sig olika, så att det är lite grann en kartläggning över hela situationen 

det är den vi får genom samverkan” (SP 3).  

SIP-möten och andra nätverksmöten gör också att de som samverkar träffas och får 

en gemensam syn och kan sammanfoga och följa upp gemensamma insatser för 

barn och elever.  Att ha en gemensam frågeställning på dessa möten anses vara en 

aspekt som främjar samverkan. Att personalen som samverkar är densamma så att 

kontinuitet upprätthålls är också en aspekt som specialpedagogerna anser främjar 

samverkan.  

Specialpedagogerna menar att samarbetet med socialtjänsten blir bättre och gynnar 

barnet, eleven eller familjen i större utsträckning om man har vårdnadshavarna med 

sig i samarbetet och anser att vårdnadshavarna är viktiga i samverkan. 

Specialpedagogernas uppfattning är att vårdnadshavarna är mer samarbetsvilliga 

till samverkan om de kommit i kontakt med socialtjänsten på annat vis än via en 

orosanmälan från skolan.  

“Om socialtjänsten inte kommer in i familjen, då har inte socialtjänsten 

någonting att gå på ett samarbete med oss men utan då blir det ju bara vi som 

äger det. Socialtjänsten behöver ju båda sidorna för att kunna samarbeta” (SP 

1).  

Här lyfts vikten av att vara deltagande och aktiva i att lära känna familjen. 

5.4 Försvårande aspekter i samverkan 
Specialpedagoger i grundskolan uttrycker att upplevelsen av socialtjänstens stöd 

varierar beroende på vilken socialsekreterare de kommer i kontakt med och vilket 

stöd som sätts in för familjerna. Ett par av specialpedagogerna i grundskolan talar 
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om vikten av hur familjen ser och förstår stödet de erbjuds och deras förmåga att ta 

till sig stödet.  En specialpedagog i grundskolan som har erfarenhet kring arbete i 

olika kommuner beskriver skillnad på samverkan mellan socialtjänst och skola 

beroende på i vilken kommun man befinner sig i. Ett par av specialpedagogerna i 

grundskolan ser orosanmälan som ett hinder i samverkan mellan socialtjänsten, 

vårdnadshavare och skola och talar om att det är skillnad på hur samverkan sker 

beroende på om familjen själva har sökt stöd eller om skolan har gjort en 

orosanmälan. En specialpedagog har upplevelser av att familjer tidigare har dåliga 

erfarenheter av orosanmälningar och därmed inte vill samarbeta. 

I några av intervjuerna med specialpedagogerna framkommer att personalbyte och 

hög arbetsbelastning inom socialtjänsten försvårar samverkan. Flera av 

specialpedagogerna upplever att sekretessen som finns mellan de olika 

myndigheterna försvårar samverkan då specialpedagogerna upplever att de inte får 

återkoppling på orosanmälningar och tillräcklig med information för att kunna 

bemöta barn och elever på bästa sätt.  

”Sen tycker jag ibland att det är lite jobbigt när någon gör en anmälan. Det 

händer inte så ofta nu längre att det är jag som gör anmälan utan oftast är det 

ju pedagogerna eftersom jag jobbar ju övergripande så har jag inte 

elevkontakt särskilt mycket […] men det är inte få någon information man är 

ju orolig för en elev … det är därför man gör en en socialtjänstanmälan. Men 

att man inte får veta riktigt hur ärendet fortskrider. Jag förstår ju att det är på 

grund av sekretessen, men det kan vara frustrerande för oron finns ju kvar för 

eleven […] men det är ju egentligen ingenting som vi…kan göra någonting åt 

utan det handlar ju om att sekretessen är starkare. Socialtjänstens sekretess 

är ju starkare än vår” (SP 7).  

Här beskrivs en oro kring barn och sekretessen som hindrar återkoppling som flera 

specialpedagoger belyser. Specialpedagogerna vill gärna att vårdnadshavarna häver 

sekretessen, så att de kan samverka och förhålla sig till information som ges.  

5.5 Utvecklingsmöjligheter i samverkan 
Specialpedagogerna i undersökningen önskar att skolan kunde söka stöd för 

familjer på annat sätt än via en orosanmälan. Specialpedagogerna menar att 
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orosanmälan förmedlar något negativt hos många familjer och om stöd lättare skulle 

kunna sättas in skulle det gagna fler barn, elever och familjer.  

En specialpedagog efterfrågar tydliga handlingsplaner med rollfördelning och ser 

gärna att skolan och socialtjänsten arbetar fram dessa tillsammans. En 

specialpedagog i grundskolan önskar att det fanns någon från socialtjänsten som 

var en del av skolans elevhälsoteam för att tidigt kunna fånga upp elever som skolan 

har en oro kring och att kunna vara en brygga mellan hem och skola för de elever 

som inte kommer till skolan av olika anledningar.  

Specialpedagoger i förskolan lyfter att de har mer behov av kunskap om 

socialtjänstens arbetssätt och kunskapstradition. En specialpedagog i förskolan 

föreslår att socialförvaltningen kommer och berättar om arbetet de bedriver på en 

studiedag. En annan specialpedagog i förskolan anser att en fysisk träff med 

socialtjänsten skulle främja ett samarbete på så sätt att ett ansikte på en kontakt 

underlättar senare kontakt via telefon eller mejl. En annan specialpedagog i 

grundskolan menar att socialförvaltningen också behöver kunskaper om hur skolan 

fungerar: 

“Jag tycker också att de som leder processen även på SIP-möten behöver ha 

erfarenheten av hur det är för elever i skolan, för att det påverkar hur de leder 

samtalet och vilket samtalsutrymme de ger till olika professioner” (SP 3).  

Den person som leder samverkan vid SIP-möten bör ha en helhetssyn kring barnet. 

6 Analys 
Här tolkas och förklaras resultaten av undersökningen med bakgrund i studiens 

teoretiska utgångspunkter som är systemteori och relationellt- och kategoriskt 

perspektiv. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultaten och slutsatser.   

6.1 Specialpedagogers behov av samverkan 
Göransson m.fl. (2015) beskriver att det inom specialpedagogisk forskning finns 

olika syn på skolproblematik, relationellt- och kategoriskt perspektiv. Dessa olika 

synsätt kan ha betydelse för hur specialpedagoger identifierar och arbetar med 
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skolproblem vilket kan påverka barn och elever. Att se världen som en helhet är 

systemteoretisk tänkande och för att det ska fungera på bästa sätt är delarna i 

helheten beroende av varandra (Öquist, 2018). Specialpedagoger i undersökningen 

upplever ett behov av att samverka när de misstänker att det finns en oro kring ett 

barn eller en elev, när de ser att vårdnadshavare behöver stöd i sitt föräldraskap på 

olika sätt och när anpassningar och stöd inte räcker till från förskolan och skolans 

sida. Detta tyder på att specialpedagogerna i undersökningen har ett relationellt 

perspektiv på skolsvårigheter och ser världen som en helhet då de ser att det inte är 

eleven som har svårigheter utan att det kan handla om relationerna och faktorer 

mellan individ, skola och samhälle som orsakar svårigheterna (Ahlberg, 2013; 

Göransson m.fl., 2015). Med det relationella perspektivet och det systemteoretiska 

synsättet som utgångspunkt kan specialpedagogernas behov av att samverka med 

socialtjänsten ses som naturligt. Specialpedagogerna söker ett samarbete med 

socialtjänsten för att barnen och eleverna ska få ett mer kompletterande stöd än vad 

förskolan och skolan kan erbjuda. Specialpedagogerna kan ha uppfattningen att 

myndigheternas samlade resurser skapar en bredare helhet i stödet för eleven som 

har större betydelse än de olika delarna har var för sig (Öquist, 2018). Ett samlat 

stöd från samhällets olika organisationer ger barn och elever ökade möjligheter. 

Hade specialpedagogerna haft ett kategoriskt perspektiv på skolsvårigheter hade de 

sett barnets eventuella diagnoser och funktionsnedsättningar som orsaker till 

svårigheter i skolan (Göransson m.fl., 2015). Specialpedagogerna hade kunnat 

individualisera problematiken, bortsett från andra orsaker som kan påverka elevens 

skolsituation och antagligen inte upplevt ett behov av att samverka med 

socialtjänsten eller sökt stöd hos socialtjänsten för barn och familjer.  

 

Både socialtjänst, förskola och skola har en samverkansskyldighet (SFS 2010:800; 

Jakobsson & Lundgren, 2013). Öquist (2018) menar att medarbetare i en 

organisation med ett systemteoretiskt tänkande delar på ansvar och kontroll och att 

man vågar testa nya handlingsvägar. Inom systemteorin ses helheten ur ett större 

perspektiv vilket innebär att helheten har större betydelse än de olika delarna 

(Öquist, 2018). Specialpedagogerna har inte bara ett relationellt perspektiv på 

svårigheter utan också att systemteoretiskt tänkande och visar i resultatet att de 
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vågar dela på ansvar och kontroll, ta stöd från andra myndigheter för de ser att 

helheten och att omständigheter runt barnet kan ha betydelse för barnet och eleven.  

6.2 Specialpedagogers uppfattningar om samverkan 
Några av specialpedagogerna i grundskolan uttrycker att de har förståelse för den 

svåra situation som familjerna som socialtjänsten arbetar med befinner sig i. 

Specialpedagogerna beskriver att de förstår att det är en utlämnande situation för 

familjerna och att socialsekreterarna arbetar på ett bra sätt för att individerna ska få 

behålla sin integritet. Människor i ett socialt system måste förstås i relation till 

varandra och hanteras utifrån ett helhetsperspektiv. Relationen mellan människor i 

systemet håller ihop systemet. Relationerna påverkar också samarbetsklimat och 

samarbetsrutiner som finns (Gjems, 1997). Jakobsson och Lundgren (2013) 

beskriver att det är i mötet mellan olika individer som förutsättningar skapas. 

Förutsättningar uppstår i kommunikation och social interaktion mellan människor i 

situationen (Jakobsson & Lundgren, 2013). Det är därför av största vikt att förskola, 

skola, vårdnadshavare och socialtjänst har en bra relation i samverkan och att 

specialpedagogerna förstår att det är en svår situation både för familj och 

socialtjänst. Det kan förstås av resultatet att specialpedagogerna är medvetna och 

förstår hur viktig relationen är i ett samarbete för att det ska fungera på bästa sätt 

och att relationen i hög grad påverkar eleverna då vårdnadshavarnas inställning till 

skolan påverkar elevens syn på skolan. En förståelse, en bra relation mellan 

myndigheterna och vårdnadshavarna bidrar till en ökad samverkan under en längre 

period vilket kan generera ett bättre och mer långsiktigt stöd för barnet och eleven.   

6.3 Främjande aspekter i samverkan 
Öquist (2018) beskriver skolan som ett löst kopplat system utifrån ett 

systemteoretiskt tänkande. Om ett system ska kunna arbeta mot ett mål behövs det 

kopplingar mellan de olika nivåerna och delarna i systemet. Dessa kopplingar kan 

vara gemensamma normer och värderingar. Öquist (2018) menar att skolans 

ledning oftast saknar en gemensam definition av mål och att skolan ofta saknar 

tydliga effektivitetsmått och gemensamma överenskommelser på hur 

måluppfyllelse ska uppnås. I undersökningen visar specialpedagogerna att SIP-
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möten är meningsfulla för samsyn kring barn och elever och att dessa gynnas av en 

gemensam frågeställning att arbeta utifrån. Det ges förslag på en tydlig 

handlingsplan med rollfördelning och att denna arbetas fram tillsammans av 

förskola, skola och socialtjänst. Specialpedagogerna i undersökningen verkar 

medvetna om hur viktigt det är med en gemensam samsyn och definition samt att 

följa upp gemensamma insatser. Detta kan ha att göra med att specialpedagogerna 

har erfarenhet av samverkan med socialtjänsten och har suttit med vid många 

nätverksmöten och har sett att detta främjar samverkan. Utifrån ett systemteoretiskt 

synsätt kan en annan förklaring vara att specialpedagogerna är medvetna om att 

skolan saknar en gemensam definition, tydliga effektivitetsmått och gemensamma 

överenskommelser på hur mål ska uppnås. I samarbetet med socialtjänsten värnar 

de om ett annat arbetssätt som har detta då de ser positiva effekter av ett sådant 

arbetssätt och vill utveckla detta arbetssätt. Ett arbetssätt med tydliga riktlinjer i 

samverkansprocessen mellan förskola, skola och socialtjänst kan i förlängningen 

leda till att barn och elever ges de insatser de behöver både hemma och i förskolan 

och skolan i större utsträckning. När olika myndigheter tillsammans arbetar fram 

gemensamma frågeställningar, tydliga handlingsplaner med rollfördelning och 

följer upp dessa gemensamma insatser, och håller i detta arbete, kan det bidra till 

att fler barn och unga, i framtiden, erbjuds ett bättre stöd utifrån deras behov från 

de båda myndigheterna. Långsiktigt kan detta också leda till att de olika 

professionerna i de olika myndigheterna ökar sin kunskap om varandra och blir 

bättre samverkanspartners.   

6.4 Försvårande aspekter i samverkan 
Hälften av de tillfrågade specialpedagogerna i undersökningen beskriver att 

sekretessen upplevs som försvårande i samverkan med socialtjänsten och att det 

påverkar deras sätt att bemöta och stödja barn och elever. Än en gång visar 

specialpedagogerna i undersökningen att de har ett relationellt förhållningssätt, med 

fokus på relationen (Aspelin, 2013). Mer information av socialtjänsten möjliggör 

ett annat bemötande från specialpedagogerna. Specialpedagogerna vill gärna att 

vårdnadshavarna häver sekretessen gentemot förskola, skola och socialtjänst så att 

de kan samverka och förhålla sig till barnens situation och möta dem där de befinner 
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sig i den svåra situationen. Det visar sig också här att lagarna och förordningar i 

makrosystemet (Öquist, 2018; Gjems, 1997) påverkar barn, elever och 

specialpedagoger i arbetet då sekretessen inom de olika myndigheterna försvårar 

informationsutbytet. Lagen om sekretessen är överordnad och justerar och ställer in 

verksamheten på en lägre nivå (Öquist, 2018). Lagen påverkar samarbetet mellan 

myndigheterna och specialpedagogens arbete i exosystemet (Gjems, 1997). Detta 

påverkar i sin tur eleven i mikronivån (Gjems, 1997). Specialpedagogen upplever 

att sekretessen påverkar deras förmåga att möta barnet på rätt sätt. Att socialtjänsten 

har en högre sekretess än förskolan och skolan innebär svårigheter för 

specialpedagogen i arbetet med barn och elever. Samtidigt behöver myndigheterna 

till viss del ha sekretess då all information kring ett barn eller en elev inte är 

nödvändig för specialpedagogernas arbete i förskolan och skolan. Sekretessen kan 

skydda barnets integritet som myndigheterna behöver förstå och respektera.  

6.5 Utvecklingsmöjligheter i samverkan 
Öquist (2018) menar att vi måste identifiera systemets kontraster och variationer 

som förekommer för att åstadkomma förändring i ett system. När dessa är 

identifierade kan de ge oss ny information. Denna information kan bidra till nya 

möjligheter och kunskaper. Kontrasterna som är identifierade kan leda till nya 

kompetenser vilket kan minska risken för upprepningar i arbetssätt (Öquist, 2018). 

Ett här- och nu-tänk är viktigt inom systemteorin och betyder att den erfarenhet och 

kunskap vi besitter har utvecklats efter hand och är värdefull för oss i förhållande 

till de organisatoriska ramar vi förhåller oss till. Arbetssätt som vi använt oss av 

tidigare kanske inte alltid är de bästa. Strukturen och funktionen hos ett system 

förändras och samspelar med omgivningen (Öquist, 2018).  Specialpedagogerna i 

undersökningen önskar att skolan kunde söka stöd för familjer på annat sätt än via 

en orosanmälan. Detta kan med systemteoretiskt tänk tolkas som att 

specialpedagogerna i undersökningen identifierat samverkansvariationer- och 

avvikelser som kan bidra till nya möjligheter. Om specialpedagogerna och 

socialtjänsten kan utnyttja detta för att tillsammans arbeta fram ett annat sätt få till 

stöd i familjerna, som de inte tar så hårt, kan eventuellt samverkan utvecklas vilket 

i förlängningen skulle kunna gynna fler barn och föräldrar som är i behov av stöd.     
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6.6 Sammanfattning och slutsatser 
Med studiens forskningsfrågor som utgångspunkt ges här en sammanfattning av 

resultatet.  

Specialpedagoger i förskolan och skolan upplever ett behov av att samverka med 

socialtjänsten när det finns en oro kring ett barn eller en elev. De ser också behov 

av att samverka när de uppmärksammar att vårdnadshavare behöver stöd i sitt 

föräldraskap eller när förskolans och skolans anpassningar och stöd inte upplevs 

som tillräckliga. Detta tyder på att specialpedagoger har ett relationellt perspektiv 

på skolsvårigheter och är av uppfattningen att myndigheternas samlade resurser 

skapar en bredare helhet i stödet för barn och elever. Specialpedagogerna uppvisar 

att de tar stöd och hjälp från andra myndigheter för att öka möjligheterna för barn 

och elever i svårigheter.  

Uppfattningen om samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst varierar. 

Specialpedagogerna uttrycker en förståelse för den svåra situation som familjerna 

och socialtjänsten befinner sig i, detta tyder på att specialpedagogerna är medvetna 

och förstår hur viktig relationen mellan alla samverkansparter är i ett samarbete för 

att det ska fungerat på bästa sätt. En förståelse för varandras professioner och en 

bra relation mellan myndigheterna och vårdnadshavarna kan bidra till ökad 

samverkan under en längre period vilket kan generera ett bättre och mer långsiktigt 

stöd för barnet och eleven.  

SIP är den vanligaste förekommande mötesformen för samverkan och upplevs som 

meningsfull för samsyn kring barn och elever och som en främjande faktor i 

samverkan. Specialpedagogerna i undersökningen verkar medvetna om hur viktigt 

det är med en gemensam samsyn och definition samt att följa upp gemensamma 

insatser. Ett arbetssätt med tydliga riktlinjer i samverkansprocessen mellan 

förskola, skola och socialtjänst kan i förlängningen leda till att fler barn och unga 

erbjuds ett bättre stöd utifrån deras behov i från de båda myndigheterna. Det kan 

också leda till att de olika professionerna ökar sin kunskap om varandra och bli 

bättre samverkanspartners. 



 

 41 (60) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Hälften av de tillfrågade specialpedagogerna upplever att sekretessen är en 

försvårande faktor i samverkan.  Detta visar på specialpedagogens förståelse kring 

vikten av ett relationellt förhållningssätt i mötet med barn och elever. Sekretessen 

är nödvändig att vidhålla för att skydda barnets integritet inom vissa områden 

medan viss information kan behövas för att specialpedagogerna ska kunna ge rätt 

stöd och bemöta barn och eleverna utifrån svårigheterna. Specialpedagogerna 

behöver visa förståelse och respektera en del av sekretessen för att socialtjänsten 

ska kunna skydda barnets integritet.  

Specialpedagoger uppfattar att samverkan med socialtjänsten och vårdnadshavare 

fungerar bättre när kontakt med socialtjänst har tagits på annan väg än via en 

orosanmälan från förskolan och skolan. En utvecklingsmöjlighet i samverkan 

mellan socialtjänsten och skola skulle kunna vara att kontakt mellan förskola, skola, 

socialtjänst och familj kunde ske på annan väg än via en orosanmälan för att värna 

om den viktiga relationen mellan alla samverkanspartners. I förlängningen kan detta 

bidra till att samverkan utvecklas vilket gynnar fler barn och familjer.  

7 Diskussion  
Diskussionen är uppdelad i två avsnitt. Det första avsnittet är en metoddiskussion 

där undersökningens tillvägagångssätt, validitet, reliabilitet samt etiska aspekter 

diskuteras. Det andra avsnittet är en resultatdiskussion där resultatet från denna 

undersökning diskuteras, tolkas, motiveras och ifrågasättas med koppling till 

forskningsfrågorna, bakgrund och tidigare forskning. Kapitlet avslutats med 

implikationer på fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion  
I denna undersökning har det varit av relevans att använda semistrukturerade 

intervjuer då vi var intresserade av att ta reda på specialpedagogers uppfattningar 

om samverkan. Bryman (2016) beskriver att semistrukturerade intervjuer är en 

metod som forskare kan använda när det är av intresse att ta reda på vad deltagarna 

säger. Det uteblivna svarsdeltagandet i en av kommunerna har medfört att vi ställt 

oss frågande till om en enkätundersökning hade ökat validiteten och om arbetet 

blivit mer tillförlitligt eftersom en enkätundersökning antagligen hade nått ut till 
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flera specialpedagoger eftersom många anser att enkäter är enklare att ställa upp på 

än intervjuer (Bryman, 2016). Enkätundersökningen hade kunnat nå ut till fler 

specialpedagoger i olika kommuner och en jämförelse mellan kommunerna hade 

kunnat göras. Vi ställer oss dock frågande till om en enkätundersökning hade 

kunnat fånga upp deltagarnas uppfattningar på liknande sätt som semistrukturerade 

intervjuer gör.  

Bryman (2016) beskriver att öppna frågor ger den som blir intervjuad möjlighet att 

ge svar med egna ord. I denna undersökning användes öppna frågor. Trots detta 

upplever vi att det inte gavs så djupgående svar och att det hade behövts fler frågor 

kring specialpedagogernas uppfattning kring samverkan med socialtjänsten i stort. 

Vi reflekterade över om resultatet skulle blivit annorlunda om det ställts flera och 

andra frågor under intervjuerna. Samtidigt ville vi inte genomföra tidsödande 

intervjuer eftersom det kan bidra till att färre respondenter som vill delta. 

Intervjuerna utgick från ett frågeschema men chansen att det ställdes samma frågor 

till alla deltagare är liten. Eftersom vi utförde intervjuerna individuellt kan vi ha 

fastnat för olika saker i intervjuerna beroende på vad respondenterna tar upp och 

det kan ha bidragit till att följdfrågorna landat i väldigt olika svar. Det finns en 

möjlighet att djupare svar uteblev då vi har fyra forskningsfrågor som ska besvaras 

och att vi då inte kunde fördjupa oss inom ett mer specifikt område kring samverkan 

med socialtjänsten. Samtidigt upplever vi att dessa fyra forskningsfrågor beskriver 

en helhet av den samlade bilden som är viktig för specialpedagogernas uppfattning 

om samverkan med socialtjänsten har svårt att se vilken som skulle kunna tas bort. 

Eftersom intervjuerna är genomförda av två forskare som kan ha ställt olika 

följdfrågor är det svårt att göra om denna undersökning på liknande sätt i framtiden. 

Vid genomgång av resultat och analys har vi identifierat att vi inte har undersökt 

specialpedagogernas uppfattning kring elevhälsans samverkan med socialtjänsten 

och elevhälsans betydelse för barn som far illa. Detta är en brist i undersökningen 

och då denna synvinkel hade breddat undersökningen. 

Åtta specialpedagoger verksamma i förskola och grundskola har intervjuats och vi 

är medvetna om att detta är en liten undersökning. Huruvida man kan applicera 

resultatet av denna studie på människor som inte varit med i undersökningen 
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beskriver Fejes och Thornberg (2015) är generalisering. Uppfattningarna i denna 

studie är svåra att jämföra med andra studier om specialpedagogers upplevelser om 

samverkan med socialtjänsten då detta är en liten undersökning. Alltså kan inte vi 

säga att denna undersökning kan appliceras på andra yrkesverksamma 

specialpedagoger än de vi intervjuat. Fejes och Thornberg (2015) framhåller att 

validiteten och arbetets tillförlitlighet och trovärdighet i undersökningen 

framkommer ju mer forskarna uppvisar hur välarbetat och pålitlig undersökningen 

är. Reliabilitet uppfylls när datainsamlingen planeras och genomförs noggrant 

(Fangen & Sellerberg, 2011). Kvale och Brinkmann (2017) lyfter fram betydelsen 

av att intervjuaren är lyhörd, intresserad och nyfiken under intervjutillfället. Denna 

studie är pålitlig i det syfte att vi har planerat och genomfört undersökningen 

noggrant under hela processen. Denna studie kan inte generaliseras till andra 

sammanhang då vår undersökning är liten samt att uppfattningarna kring samverkan 

med socialtjänsten endast gäller dessa åtta specialpedagogers tankar. 

Under hela undersökningen har de etiska riktlinjer följts utifrån Vetenskapsrådet 

(2017). Att som forskare förhålla sig till de etiska riktlinjerna är viktiga för att 

deltagarna som deltar vid intervjuer får vara anonyma under hela arbetsprocessen. 

Redan i missivbrevet som skickades ut med information om undersökningen 

beskrevs att deltagarna och arbetsplatserna avidentifieras. Att det inspelade 

materialet raderas efter godkänt betyg lyfts också fram till deltagarna. Det inspelade 

materialet har sparats för att ingen obehörig ska kunna få tillgång till det. Vi har 

gjort allt för att obehöriga inte ska kunna komma i kontakt med den insamlande 

empirin i undersökningen. Samtidigt som det kan vara svårt att garantera eftersom 

vi lever i en digital värld och materialet är sparade på datorerna och vi inte kan 

garantera att någon gör intrång i dessa system. I transkriberingen har inga namn 

eller platser skrivits ut och även det materialet har sparats och hanterats så att ingen 

obehörig ges möjlighet att läsa. Att intervjurespondenterna själva kan utläsa vad de 

har svarat i undersökningen är en möjlighet då det är citat med i resultatdelen och 

de är troligtvis medvetna om vad de har berättat. Citat finns med i resultatet för att 

styrka och framhäva exakt vad som sagts för att specialpedagogernas ord och tankar 
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ska framkomma. I den löpande texten har vi medvetet inte skrivit ut vem som har 

sagt vad i större sammanhang för att det inte ska kunna gå att utläsa vem som sagt 

vad. Vi som forskare kan dock inte garantera att intervjurespondent har berättat om 

sitt deltagande i studien för andra obehöriga som kan ta del av denna forskning. 

7.2 Resultatdiskussion 
7.2.1 Vikten av en samlad elevhälsa 
Behovet av samverkan mellan olika myndigheter som arbetar med utsatta barn 

uppmärksammades redan på 1960-talet (Nordström, 2016). Vårdnadshavare har 

ansvar för barns utveckling, men när deras ansvar brister behöver alla berörda 

myndigheter ta ett gemensamt ansvar. Detta för att barn och ungas behov ska 

tillgodoses för att möta samhällets målsättning av att alla barn och unga ska ha en 

trygg uppväxt (Jakobsson & Lundgren, 2013). Specialpedagogerna i 

undersökningen uttrycker ett behov av att samverka när det finns en oro kring ett 

barn, när de uppmärksammar att vårdnadshavare behöver stöd i sitt föräldraskap 

och när anpassningar och stöd i förskolan och grundskolan inte är tillräckliga. 

Specialpedagogerna anser att myndigheternas samlade resurser skapar en bredare 

helhet i stödet för barn och elever. Specialpedagogerna uppvisar att de söker stöd 

från andra myndigheter för att öka förutsättningarna för barn och elever i 

svårigheter. Jakobsson och Lundgren (2013) påtalar att det är viktigt att personal i 

förskola och skola kan uppfatta utsatthet, tolka stödbehov och handla i dessa svåra 

situationer. Ekornes (2015) undersökning visar att lärare har en viktig roll i 

samarbetet eftersom de identifierar hälsobehov hos elever i det vardagliga arbetet 

på skolan, då de kan upptäcka varningssignaler och indikationer på psykisk ohälsa 

tidigt. Specialpedagoger arbetar ofta med att kartlägga elevers stödbehov och ska 

enligt skollagen (2010:800) 3 kap. 7§ ta hjälp av skolans elevhälsoteam i detta 

arbete. I undersökningen visar inte specialpedagogerna att elevhälsoteamet är en 

central del i arbetet med detta, då specialpedagogerna inte nämner elevhälsan som 

en viktig del i sitt arbete. En anledning till att specialpedagogerna inte nämner 

elevhälsan kan vara att vi inte undersökt elevhälsans roll i samverkansarbetet. En 

annan anledning till detta skulle kunna vara att det kan vara svårt för den samlade 

elevhälsan att samverka när elevhälsans olika kompetenser arbetar utifrån olika 
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förordningar, styrdokument och myndigheter (SOU 2010:95). Det innebär att 

skolornas huvudmän kan ha skilda uppfattningar om vad som är förebyggande och 

främjande insatser, vilka metoder som bör användas och hur arbetet kan organiseras 

vilket också kan påverka likvärdigheten (Svenska Läkaresällskapet, 2021). 

Blomqvist (2018) har identifierat skolans elevhälsa som en faktor som försvårar 

samverkan. Utbildningsdepartementet hävdar att skolans samarbetsförmåga är 

relaterat till elevernas måluppfyllelse (Jakobsson & Lundgren, 2013). Det har 

inkommit ett förslag på att Skolverket ska ha ett samordningsansvar för elevhälsan 

för att effektivisera och förbättra dialogen mellan de olika professionerna i 

elevhälsan (SOU 2010:95). Det hade varit intressant att se om ett 

samordningsansvar från Skolverket hade påverkat specialpedagogernas behov av 

att samverka med socialtjänsten eller om elevhälsan hade kunnat fylla delar av 

socialtjänstens funktion som ett stöd för barn och familjer. Om elevhälsan hade 

arbetat efter samma styrdokument, förordningar och myndigheter skulle det 

antagligen varit lättare för elevhälsans professioner att samverka och på så vis 

påverkat specialpedagogens behov av att samverka med socialtjänsten. Med 

elevhälsans stöd hade specialpedagogens behov av samverkan antagligen sett 

annorlunda ut eftersom stöd och hjälp hade kunnat ges från andra professioner inom 

elevhälsan.  

7.2.2 Specialpedagogisk kompetens  
Tidigare forskning kring försvårande faktorer i samverkan visar att samarbete kan 

försvåras av olika kunskapstraditioner och olika sätt att se på individens behov 

(Blomqvist, 2018; Widmark m.fl., 2011). Ek m.fl. (2017) menar att en ojämn 

maktstruktur mellan professionerna kan försvåra arbetet mot ett gemensamt mål. 

Gjertsens m.fl. (2018) studie kring BSV-yrken inom skolan i Norge visar att 

ansvarsfördelning och samverkan kan fungera väl mellan socionomer, 

barnskyddspedagoger och lärare men att BSV- yrken har lägre status än lärarna i 

skolan. Hesjedal m.fl. (2015) har också identifierat jämställdheten i relationen 

mellan yrken som viktigt men menar att socialarbetare och lärare har mycket 

gemensamt i utbildningsbakgrund och status. Yrkesgrupperna identifierar bland 

annat barn som far illa på liknande sätt (Germundsson, 2011). Specialpedagogerna 

i undersökningen uppfattar att samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst 
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varierar. Undersökningen visar inte på några olikheter i maktförhållanden mellan 

specialpedagoger och socialtjänstens tjänstemän utifrån specialpedagogernas 

uppfattning utan specialpedagogerna uttrycker i stället en förståelse för situationen 

som socialtjänstens tjänstemän befinner sig i. Tidigare forskning visar att 

socialsekreterare anser att lärare har bristande kunskap kring socialtjänstens 

arbetsförhållanden och uppdrag (Germundsson, 2011). Det överensstämmer inte 

med resultatet i denna undersökning. Germundssons (2011) studie är genomförd 

med hjälp av enkäter och handlar om lärares kunskaper. Denna undersökning är 

genomförd med semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger. Eftersom både 

metodval och respondenternas yrke skiljer sig åt kan det vara svårt att ställa dessa 

resultat mot varandra men resultatet är ändå intresseväckande. Skiljer sig dessa 

uppfattningar åt på grund av utbildning? Specialpedagogernas utbildning skiljer sig 

gentemot lärares då de ska visa empatisk förmåga, visa insikt om betydelse av 

samverkan med andra yrkesgrupper samt kunna se behov av ytterligare kunskaper 

och förståelsen för att utveckla sin kompetens (SFS 2017:1111). Dessa kunskaper 

och egenskaper, kompetenser, påverkar troligtvis specialpedagogers 

förhållningssätt och uppfattningar om samarbetet med socialtjänsten.  

7.2.3 Brist på erfarenhet av samverkansformer 
SIP är ett mötesforum för samverkan kring barn som far illa och är i behov av stöd 

från både landsting och kommun, där skolan kan vara en samarbetspartner via ett 

regionalt avtal (Ek m.fl., 2017; Uppdrag Psykisk Hälsa, u.å.). Vid tidigare studier 

kring SIP framkommer att personal från skolan anser att de inte hade samma mandat 

som personal från socialtjänsten och hälso-och sjukvården att kalla till SIP-möten 

(Ek m.fl., 2017). I Blomqvists (2018) studie framkommer det också att 

intervjurespondenterna från skolan ser sig förbigångna och bortglömda och att 

deras mandat är minst i samarbetet. Intervjurespondenterna i Blomqvists (2018) 

studie upplever också att de andra myndigheternas intresse av att samarbeta inte är 

lika stort. Blomqvist (2018) menar att detta är ett tecken på skolans låga hierarkiska 

position. Eftersom SIP är en samverkansform som är lagstadgad för socialtjänst och 

hälso- och sjukvård kan det vara svårt för personal inom förskola och skola att veta 

att de får kalla till SIP-möten. Det kan också påverka deras mandat under SIP-

möten. Omständigheter utanför förskola och skola kan påverka barn och elevers 
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förutsättningar att delta i undervisning och nå kunskapskraven i skolan (Jakobsson 

& Lundgren, 2013). Om förskola och skola kallar till SIP-möten kanske barn och 

elever som far illa ges ett tidigare stöd då lärare ofta identifierar dessa barn 

(Ekornes, 2015). En avsaknad av en organiserad samverkan mellan sjukvård, 

socialtjänst, förskola och skola riskerar att medföra att det inte blir barnets och 

familjens behov som styr utan hur verksamheten tolkar sitt uppdrag (Svenska 

Läkaresällskapet, 2021). Det framkommer också att det är tveksamt om SIP-planen 

bidrar till att skapa bättre förutsättningar för barn och familjer eller om den endast 

används som ett bevis på att verksamheterna uppfyller de lagstadgade uppdraget att 

samverka (Ek m.fl., 2017). I denna undersökning upplevs SIP som meningsfull för 

samsyn kring barn och elever vilket inte stämmer överens med tidigare forskning. 

Beror detta på att specialpedagogerna i denna undersökning inte har någon annan 

erfarenhet av samverkan och därför inte kan belysa någon annan uppfattning eller 

upplever specialpedagogerna i undersökningen att SIP är en samverkansform som 

bidrar till samlade insatser kring barn som har behov av stöd från olika 

myndigheter? Det är viktigt att komma ihåg att vår undersökning inte bara handlar 

om SIP vilket Ek m.fl.:s (2017) undersökning gör. Respondenterna i Ek m.fl.:s 

(2017) studie har också olika yrkesprofessioner. Specialpedagogerna i denna 

undersökning lyfter ingen annan samverkansform och det kan tyda på att SIP är den 

enda mötesformen som de samverkar med socialtjänsten i.  

7.2.4 Sekretessen hindrar specialpedagogens arbete  
Det framkommer i analysen att hälften av specialpedagogerna upplever att 

sekretessen är en försvårande faktor i samverkan med socialtjänsten. För den 

enskilda individen finns sekretesslagstiftningen för att skydda (SFS 2009:400). 

Olsson (2016) belyser att sekretessen kan hindra samverkan mellan förskola, skola 

och socialtjänst. Jakobsson och Lundgren (2013) menar att skolpersonal ofta är 

missnöjda med hur sekretesslagstiftningen utövas i samverkan vilket också Ekornes 

(2015) studie visar. Respondenterna i Ekornes (2015) undersökning upplever att de 

ofta endast delger information och inte är mottagare av information i olika 

samverkanssituationer vilket upplevs bidra till att lärare inte inkluderas fullt som 

partners i samverkansinsatser.  Sekretessen är nödvändig för att skydda barnets 

integritet inom vissa områden medan viss information är nödvändig för att 
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specialpedagogerna ska kunna ge rätt stöd och bemöta barn och eleverna utifrån 

deras svårigheter. Specialpedagogerna behöver visa förståelse och respektera en del 

av sekretessen för att socialtjänsten ska kunna skydda barnets integritet. Tidigare 

forskning visar också att samarbete försvåras av strukturella hinder såsom lagar och 

sekretess (Blomqvist, 2018; Widmark m.fl., 2011). Sekretessen ingår i 

socialtjänstens arbetsvillkor men är ett hinder i samverkan i specialpedagogers 

arbete. Utifrån specialpedagogernas svar kring sekretessen kan vi ställa oss 

frågande till om de upplever att sekretessen är ett hinder i samverkan eller om 

sekretessen är ett hinder för specialpedagogernas arbete med barn och elever? 

Specialpedagogerna möter och bedriver varje dag en verksamhet med barn och 

elever och är insatta i deras svårigheter. Det kan vara så att specialpedagogerna inte 

behöver ha så mycket mer information från socialtjänsten som de uttrycker för att 

utföra sina arbetsuppgifter och bemöta barn och elever på bästa sätt men att deras 

uppfattning om deras behov skiljer sig från det faktiska behovet. 

7.2.5 Goda relationer möjliggör samarbete 
Det har framkommit att orosanmälan kan orsaka hinder i samverkan mellan familj, 

förskola, skola och socialtjänst. En utvecklingsmöjlighet för samverkan med 

anledning av detta skulle kunna vara att kontakt mellan familj, förskola, skola och 

socialtjänst kunde ske på annan väg än via en orosanmälan för att värna om den 

viktiga relationen mellan alla samverkansparter. Om vårdnadshavare gett samtycke 

till att information och känsliga uppgifter delas mellan socialtjänst och skola kan 

ett samarbete inledas (Jakobsson & Lundgren, 2013). Det betyder att 

vårdnadshavarnas roll i samarbetet blir väldigt viktig och det framgår också av 

resultatet i denna undersökning. Specialpedagogerna upplever att samverkan med 

socialtjänsten och vårdnadshavare fungerar bättre när kontakt med socialtjänst har 

genomförts via annan väg än genom en orosanmälan från förskolan och skolan, 

alltså att vårdnadshavarna sökt hjälp själva. Jakobsson och Lundgren (2013) påtalar 

att det är viktigt att förskolan och skolan skapar goda relationer, har en god 

kommunikation och kommunicerar med vårdnadshavare om sin oro. Ahlberg 

(2013) menar att samarbete med andra professioner och verksamheter är en av 

skolans största utmaningar. Tidigare forskning visar att engagemang, lyhördhet och 

tillgänglighet är egenskaper som skapar förtroende hos vårdnadshavare (Widmark 
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m.fl., 2013). Detta är relationella egenskaper som specialpedagogerna i 

undersökningen visar på när de uttrycker att de önskar att kontakt kunde tas med 

socialtjänsten på annan väg än en orosanmälan. När förskolan eller skolan gör en 

orosanmälan kan vårdnadshavarna bli upprörda, vilket kan resulterar i att ett 

samarbete mellan familj, förskola, skola och socialtjänst uteblir. När kontakt med 

socialtjänsten kan tas via vårdnadshavare, specialpedagoger eller annan personal på 

förskolan och skolan kan detta gynna barnen utifrån att stöd ges av flera 

myndigheter.  

7.3 Framtida forskning och implikationer 
För barn och elever i förskola och skola ska det finnas elevhälsa (SFS 2010:800) 

som är en del av skolans verksamhet där medicinska, psykologiska, psykosociala 

och specialpedagogiska kompetenser samverkar (SFS 2010:800). Inom förskola 

finns ingen lagstadgad elevhälsa vilket innebär att förskolan inte har samma 

förutsättningar för en samlad elevhälsa. Detta kan påverka specialpedagogens 

arbete i samverkan med andra myndigheter. Det kan därför vara intressant att 

undersöka skillnader mellan specialpedagogers samverkan med olika myndigheter 

beroende på om specialpedagogerna arbetar i förskola eller grundskola för att 

urskilja om elevhälsan påverkar behovet av samverkan med andra myndigheter 

eller inte. Det hade också varit intressant att se hur en samlad elevhälsa, som arbetar 

under samma lagar och förutsättningar, påverkar behovet av samverkan med andra 

myndigheter. 

Denna studie belyser specialpedagogernas uppfattning om samverkan i förskolan 

och grundskolan. Detta är en liten studie vilket gör att det fortfarande finns ett behov 

av att fylla kunskapsluckan kring specialpedagogernas uppfattning i samverkan 

med socialtjänsten, i både förskola och grundskola. Studiens teoretiska forskning 

bidrar till att vi i vår kommande yrkesroll som specialpedagoger ser vikten av ett 

relationellt perspektiv i syn på barn och elever i svårigheter för att skapa en bredare 

helhet i stödet som alla myndigheter kan ge. Studiens resultat ger oss också en 

förståelse för hur viktiga vårdnadshavarna är i samverkan med socialtjänsten och vi 

kommer arbeta för en god relation och för att hitta andra vägar för familjerna att få 

stöd från socialtjänsten än via en orosanmälan. Studien har också gett oss en strävan 
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efter att arbeta för en samlad elevhälsa med en högre samverkansgrad på våra 

arbetsplatser.  
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Bilaga 1  
               

Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

2022-02-05 

 
 

Till dig som är specialpedagog och har 

erfarenhet av samarbete med socialtjänsten. 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 

Vi heter Maria Strand och Frida Eriksson och läser Specialpedagogiska 

programmet på Högskolan i Kristianstad. Vi läser nu vår sista termin och tar i 

juni-22 examen som specialpedagoger. Inom ramen för vårt självständiga arbete 

genomför vi en intervjustudie.  

Specialpedagogen har en viktig roll i att identifiera hinder och möjligheter för 

barn och elever i olika lärmiljöer. I detta arbete kan specialpedagogen behöva 

samarbeta med andra aktörer såsom socialtjänsten. Vi vill därför genomföra en 

intervjustudie med syftet att undersöka specialpedagogers uppfattning av att 

samverka med socialtjänsten. Undersökningen är tänkt att bidra med kunskaper 

och utveckling för specialpedagoger kring samverkan med socialtjänsten. 

Studiens genomförande utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forsk

ningsetiska_principer_VR_2002.pdf). 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 
självständigt arbete under sin sista termin. I detta 
arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 
utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 
engagera studenterna under utbildningens gång. Till 
studien samlas ofta material in vid olika 
verksamheter, i form av till exempel intervjuer, 
enkäter och observationer. Ansvarig för dina 
personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt 
EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 
kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 
hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel 
rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 
högskolepoäng. När detta har blivit godkänt 
publiceras det i databasen DIVA  
https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri
ng/ 
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Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan närmare motivering. Intervjuerna kommer att genomföras 

digitalt. Intervjuerna beräknas ta 40–60 minuter och inspelning kommer ske med 

hjälp av programmet som intervjuerna äger rum i.  

Materialet från intervjuerna kommer hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga 

enskilda personer, skolor eller kommuner kommer kunna identifieras i det 

självständiga arbetet. Det insamlade materialet kommer enbart användas för 

aktuell studie och kommer förstöras när arbetet är examinerat.  

Maria Strand och Frida Eriksson 

 

………………………………………………… 

Maria Strand/Frida Eriksson 

 

Kontaktuppgifter:  

Maria Strand 

Frida Eriksson 

Ansvarig handledare: Annika Cederlund 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 
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Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 
 
Din roll som specialpedagog 
 

● Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 
● Inom vilken verksamhet arbetar du som specialpedagog? 
● Vad har du för examen? 
● Vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

 
 

Samverkan med socialtjänsten 
 

● När upplever du ett behov av att samarbeta med socialtjänsten i din roll 
som specialpedagog?  
 

● Berätta om hur samarbetet har gått till? I vilka former har du samarbetat/ 
samarbetar du med socialtjänsten? Hur upplevde du dessa? Vilken 
föredrar du? Varför? Vilken var svårast? Varför?  

 
● Hur upplever du sekretessen som finns inom de olika myndigheterna?  

 
● Berätta om föräldrarnas roll i samarbetet. Har de varit involverade? Hur? 

På vilket sätt? Påverkar det samarbetet?  
 

● Hur skulle du beskriva din roll i samarbetet? Vad bidrar du med i 
samarbetet?  
 

● Hur skulle du beskriva socialtjänstens roll i samarbetet? Vad bidrar 
socialtjänsten med i samarbetet? 
 

● Vad bidrar samarbetet med socialtjänsten med för stöd för barnen och 
eleverna enligt dig?  
 

● Vad påverkar förutsättningarna för ett bra samarbete med socialtjänsten 
enligt dig? 
 

● Vad hindrar ett bra samarbete med socialtjänsten enligt dig?  
 

● Finns det något mer du önskar i samarbetet i socialtjänsten?  
 
 

Övrigt 
● Är det något mer du vill berätta kring samarbetet som vi inte pratat om? 


