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Studien syftade till att undersöka hur några lärare i grundsärskolan och yrkesverksamma på 

barn- och ungdomshabiliteringen ser på samverkan dem emellan. Forskningsfrågorna var: Hur 

upplever och beskriver de samverkan med den andre parten? Vad har de för behov av 

samverkan med varandra? Vilka förutsättningar har de för samverkan?  

I studien gjordes tio semistrukturerade intervjuer med klasslärare i grundsärskolan, inriktning 

träningsskola, samt med arbetsterapeuter, sjukgymnaster och specialpedagoger på barn- och 

ungdomshabiliteringen. 

Genom en kvalitativ innehållsanalys med tolkning utifrån Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell framkom fyra teman: Olika former av träffar och deltagare, 

Dilemman i samverkan, Elevens lärande och utveckling i ett helhetsperspektiv samt 

Betydelsefulla faktorer. 

Resultatet visade att de samverkande parterna träffas på olika sätt med utgångspunkt från den 

enskilde elevens insatser från barn- och ungdomshabiliteringen. Samverkan mellan lärarna 

och de yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen sker genom föräldrars 

medgivande för att ge eleven bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära i ett 

helhetsperspektiv. De yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen har i sitt uppdrag 

att ge råd och stöd till elevens nätverk vilket studiens samtliga informanter var positiva till. 

Såväl som formella hinder som informella hinder framkom i studien i form av att 

verksamheterna hade olika styrdokument att följa och parterna hade skilda förutsättningar 

tidsmässigt att träffas. De samverkande parterna gav också uttryck för olika synsätt på eleven 

samt individuella förväntningar på varandra.  

Slutsatser som kunde dras från studien var att även om samverkan mellan grundsärskolan och 

barn- och ungdomshabiliteringen sågs som positiv behöver den utvecklas för båda parter. 

Både tid för samverkan samt tydligare samverkanspolicy efterfrågades. 
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1. Inledning 

I skollagens tredje kapitel står det att alla elever ska få det stöd och stimulans de behöver så 

att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål (Skollagen, 2010:800). Ahlberg (2013) skriver att skolan har i uppdrag att 

utforma verksamheten så att den passar alla elever. Skolans ska förutsätta att elever är och har 

rätt att vara olika. Lärare ska ta hänsyn till elevers olika behov för att skapa goda möjligheter 

för alla att lära.  

 

Skolans samverkan med interna och externa verksamheter är en viktig del av arbetet i att ge 

alla elever en likvärdig utbildning (Jakobsson & Lundgren, 2013). Behovet av samverkan i 

skolan ökar när det gäller elever i behov av olika typ och grad av stöd. Samverkan i skolan 

kan vara mellan lärare och elev, mellan skolan och hemmet, mellan olika skolor samt mellan 

skolan och externa verksamheter (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

 

Med tanke på hur viktig speciallärarens roll är för att skapa förutsättningar för elevernas 

lärande väcktes mitt intresse att undersöka samverkan mellan grundsärskola och barn- och 

ungdomshabilitering under tiden jag har läst till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning på Mälardalens Högskola då en kurs uppmärksammade lite grann kring 

samverkan, samarbete och samsyn. Jenny Wilder höll en föreläsning den 13 december 2012 

kring samverkan med familjer vars barn går i grundsärskolan och menade att samverkan är ett 

sätt att arbeta för att eleverna ska få optimal utveckling samt en bra lärandemiljö i skolan.  

     

Från och med juli 2018 behöver lärare som undervisar inom grundsärskolan en grundläggande 

lärarutbildning samt en speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning 

(Utbildningsdepartementet, 2011a) och som blivande speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning finns det krav på att studenten ska ha kunskaper om vikten av samarbete 

och samverkan med andra yrkesgrupper (Utbildningsdepartementet, 2011b). Som speciallärare 

kommer jag att samverka och samarbeta med många olika professioner, både internt samt 

externt. En speciallärare ska kunna visa förmåga att individanpassa arbetssätt för elever i 

behov av särskilt stöd. Det kommer även att vara viktigt för mig som speciallärare att ha en 

helhetssyn på de elever jag kommer att arbeta med i skolan för att öka deras förutsättningar 

för lärande och utveckling. Har jag en helhetssyn på eleverna blir det lättare att organisera 
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skoldagen för eleverna på ett optimalt vis. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 

(2012) menar att utan samverkan kan man inte få meningsfulla insatser i ett helhetsperspektiv. 

Denna studie syftar därför till att beskriva och analysera hur några lärare i grundsärskolan och 

olika yrkeskategorier inom barn- och ungdomshabiliteringen ser på samverkan dem emellan. 

 

1.1 Förförståelse 

Sedan knappt tjugo år har jag arbetat med barn och ungdomar som har gått i grundskola, 

grundsärskola samt gymnasiesärskola vilka har varit i behov av stöd på olika vis. Jag har 

arbetat som personlig assistent, elevassistent, habiliterare på korttidsvistelse, i särskild 

undervisningsgrupp och som lärare. Under denna arbetstid har jag även utbildat mig. Jag är 

utbildad fritidspedagog och 1-6 lärare i ämnena svenska, samhällskunskap, idrott och hälsa, 

slöjd, musik, bild, biologi samt specialpedagogik. Huvudsakligen har jag arbetat med barn 

och ungdomar som är inskrivna i grundsärskolan, inriktning träningsskola. Genom mina 

yrkeserfarenheter har jag uppmärksammat att många av dessa elever har insatser från barn- 

och ungdomshabiliteringen och att flera av deras olika yrkeskategorier träffar elever och 

lärare ute på skolorna, vilket även jag har gjort. 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden innehåller teoretiska avsnitt som ger läsaren en förståelse för vad som avses med 

samverkan mellan lärare i grundsärskolan och olika yrkeskategorier inom barn- och 

ungdomshabiliteringen. Först beskrivs skolans organisation, sedan skolformen grundsärskola 

och dess målgrupp, därefter barn- och ungdomshabiliteringens organisation och uppdrag. Sist 

beskrivs begreppet samverkan i olika aspekter med relevans till studiens syfte.  

 

2.1 Skolans organisation 

Genom politiska och ekonomiska beslut styrs skolan av skollag, förordningar samt olika 

direktiv och anvisningar. De olika skolformerna förskola, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola har varsina läroplaner med åtföljande kursplaner 

(Jakobsson & Nilsson, 2011).  

     

Alla elever i Sverige mellan sju och sexton år ska gå i skolan vilken ska främja deras 

utveckling och lärande. I skolan ska alla elevers olika behov samt förutsättningar stödjas och 

stimuleras så att eleverna kan utvecklas så lång som möjligt (Skolverket, 2011). Ahlberg 

(2013) skriver att skolor ser ut på olika sätt i organisation och kultur. Utifrån den lokala 

skolans situation ska man stödja elevernas individualitet för att nå målet med en likvärdig 

skola med lika möjligheter. Författaren framhåller att det är en stor utmaning för skolor att 

möta alla elevers behov och menar att det är en viktig del i skolans förbättringsarbete.  

Två gånger per läsår ska man ha utvecklingssamtal i skolan där man går igenom elevens 

årliga individuella utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen ska beskriva elevens 

kunskapsutveckling och vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven 

(Skolverket, 2013b). De elever som har svårt att nå de olika kunskapskraven i skolan då de 

har en funktionsnedsättning ska ges stöd så långt som möjligt syftar till att motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser (Skollagen, 2010:800). 

     

Lutz (2013) skriver att rektorn har det övergripande ansvaret för skolans inre verksamhet samt 

organisation av det pedagogiska samarbetet och därmed ansvarar denne för planeringen för 

barn med behov av särskilt stöd. Författaren påpekar att det finns de rektorer som inte kan 

eller vill blicka mot att förändra förutsättningar mellan eleven och den lärandemiljö som 

formas på den enskilda skolan. Men det finns även skolledare som har en vilja till förändring 
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som kan förbättra lärandemiljön, men att genomförandet av detta kan försvåras av 

medarbetares ovilja att ändra befintlig verksamhet.  

 

2.2 Grundsärskola 

Elever som bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av att de 

har en utvecklingsstörning, har rätt att läsa efter grundsärskolans läroplan då grundsärskolan 

är en parallell skolform till grundskolan. De elever som fått en betydande och bestående 

begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom jämställs med elever som har en utvecklingsstörning (Skolverket, 2011). Dessa 

elever har också rätt att läsa efter grundsärskolans läroplan. 

 

Definitioner av utvecklingsstörning har varierat genom tiderna samt i olika kulturer (Granlund 

& Göransson, 2011; Ineland, Molin, & Sauer, 2013; Jakobsson & Nilsson, 2011). Gemensamt 

för de olika definitionerna är betoningen på svårigheter att ta in och bearbeta information, 

bygga kunskap samt tillämpa kunskap. Granlund och Göransson (2011) skriver att för att man 

ska diagnosticera och klassificera utvecklingsstörning hos en individ i Sverige ska 

intelligenskvoten vara under 70, den adaptiva förmågan ska vara nedsatt och svårigheterna 

ska ha inträffat före 18 års ålder. Enligt skriften Allmänna råd för mottagande i särskolan 

(Skolverket, 2013a) definieras utvecklingsstörning som en nedsättning i intelligensförmåga 

man konstaterat under uppväxten och att man dessutom har en nedsättning i adaptiv förmåga 

eller beteende. 

     

Skolverket (2013a) påpekar att det står i skollagen (Skollagen 2010:800, 7 kap. 5 §) att innan 

en elev kan skrivas in i grundsärskolan krävs utredning med bedömningar inom fyra områden; 

pedagogisk-, psykologisk-, medicinsk- samt social bedömning, för att visa att eleven har rätt 

att läsa enligt grundsärskolans läroplan. Det är viktigt att ha noggrant förarbete med en 

utredning som visar tydligt resultat. Dessutom ska placering i grundsärskolan göras i samråd 

med vårdnadshavare (Skolverket, 2013a). Elever kan skrivas in i grundsärskolan i vilken 

årskurs som helst under sin skolgång, redan från skolstart fram till gymnasiet, menar Ineland 

m fl. (2013). Om det är aktuellt för en elev att skrivas in i grundsärskolan redan vid skolstart 

är ofta habiliteringens insatser med från början. Vid andra fall kan det vara en längre process 

för en elev att skrivas in i grundsärskolan, vilket kan lyftas av både föräldrar och lärare 

(Ineland m fl., 2013: Skolverket, 2013a).   
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En elev som är inskriven i grundsärskolan kan antingen gå i en samlad grundsärskola eller 

som individintegrerad elev i grundskolan, helt eller delvis, beroende på i vilken kommun de 

går i skolan (Skolverket, 2006). I en samlad grundsärskola läser eleven tillsammans med 

andra elever utifrån grundsärskolans kursplaner. Att vara individintegrerad elev i grundskolan 

innebär att eleven går i en grundskoleklass, men läser efter grundsärskolans kursplaner. 

Skolverket (2011) framhåller att det står i läroplan för grundsärskolan att undervisningen ska 

anpassas efter varje elevs förutsättningar. Skolan ska främja elevernas fortsatta 

kunskapsutveckling utifrån elevernas bakgrund, erfarenheter, språk och tidigare kunskaper. 

Grundsärskolan innehåller tretton ämnen vars kursplaner liknar grundskolan, men har 

anpassade kunskapskrav. Träningsskolan, som är en inriktning inom grundsärskolan, är 

avsedd för de elever som inte kan nå upp till grundsärskolans kunskapskrav. Jakobsson och 

Nilsson (2011) skriver att i träningsskolan går elever som har en grav utvecklingsstörning 

samt ofta i kombination med flera andra funktionsnedsättningar vilket gör att man inte kan 

tillgodogöra sig grundsärskolans utbildning i ämnen. I träningsskolan läser man utifrån fem 

ämnesområden vilka är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter samt 

verklighetsuppfattning. Dessa ämnesområden innehåller grundläggande och fördjupade 

kunskapskrav.   

 

2.3 Barn- och ungdomshabiliteringens organisation 

Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialiserad instans som arbetar under landstinget 

och styrs av Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, vilken ansvarar för människors behov av hälso- 

och sjukvård (SFS 1982:763). Habilitering är ett komplement till den sjukvård som alla 

invånare i Sverige har och ska erbjudas till de som är boende inom landstinget med varaktiga 

funktionsnedsättningar som är medfödda eller tidigt förvärvade (Föreningen Sveriges 

Habiliteringschefer, 2014).  Till viss del styrs barn- och ungdomshabiliteringen även av Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (SFS 1993:387). Med detta menas att 

stöd och service till vissa funktionshindrade ges av habiliteringen i form av rådgivning och 

annat personligt stöd utifrån att de är experter och har särskild kunskap om problem och 

livsbetingelser för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Barn- och 

ungdomshabiliteringens verksamhet utgår även från principerna i FN´s barnkonvention, ICF 

(International Classification of Functioning, Disability and Health) samt konventionen om 

rättigheter för personer med funktionshinder (Föreningen Sveriges Habiliteringschefer, 2014). 
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Själva organisationens uppbyggnad inom barn- och ungdomshabilitering kan skilja mellan 

olika landsting (Hendis, 2013). 

 

2.4 Barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag 

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn och ungdomar upp till arton år med 

varaktiga funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Dessa tre huvudsakliga 

funktionsnedsättningarna är utvecklingsstörning, autismspektrumstörning och 

rörelsenedsättning (Socialstyrelsen, 2009). På barn- och ungdomshabiliteringen arbetar man i 

tvärprofessionella team som innehåller både medicinsk, pedagogisk, social, psykologisk och 

teknisk kompetens om funktionshinder (Föreningen Sveriges Habiliteringschefer, 2014). I de 

teamen ingår yrkesroller som kurator, läkare, psykolog, arbetsterapeut, specialpedagog, 

logoped samt sjukgymnast (Bohlin, 2009; Möller & Nyman, 2003; Åman, 2006). Teamens 

uppgift är att hjälpa barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras familjer till en 

bra livssituation samt främja barnens och ungdomarnas utveckling genom att ge råd, stöd och 

behandling (Handikapp och habilitering, 2010). Såväl Bohlin (2009), Möller och Nyman 

(2003) samt Socialstyrelsen (2009) skriver att graden av funktionsnedsättningar varierar hos 

de barn och ungdomar som är inskrivna på barn- och ungdomshabiliteringen. Det är även 

vanligt med flerfunktionsnedsättningar. Därför varierar behovet av stöd från familj till familj 

(Möller & Nyman, 2003; Socialstyrelsen, 2009). De som arbetar på barn- och 

ungdomshabiliteringen har specialistkunskap om funktionsnedsättningar och hur det kan 

påverka individens vardagsliv, hälsa och utveckling. Personalen har också kompetenser både i 

hur man ska möta de inblandade samt att överföra kunskaper och erfarenheter om habilitering 

till dem samt med det nätverk som finns runt individen. Habiliteringen ska planeras i 

samverkan med den enskilde och i habiliteringsplanen ska de planerade och beslutade insatser 

dokumenteras (Föreningen Sveriges Habiliteringschefer, 2014).  

 

2.5 Samverkan 

Alla myndigheter har skyldighet att samverka med varandra enligt § 6 i förvaltningslagen 

(SFS 1986:223). Många studier påvisar att samverkan är komplext i både teori och praktik då 

många element påverkar processen (Germundsson, 2011) Författaren menar att 

samverkansprocessens beståndsdelar finns inom regelverk, organisation samt synsätt.  
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2.5.1 Vad betyder samverkan?  

Samverkan är ett begrepp som används med skiftande betydelse (Myndigheten för 

skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, & Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen, 2008). 

Myndigheten för skolutveckling m.fl. (2007) menar på att språkets betydelse i samverkan inte 

kan underskattas och därför behöver man som en del av samverkansprocessen tydliggöra vad 

man menar med samverkan. Danermark, Englund, & Germundsson (2010) pekar på att 

samverkan handlar om fyra viktiga aspekter som målinriktade handlingar, en avgränsad 

målgrupp och ett definierat problem samt uttalat syfte. Utifrån dessa aspekter behöver man 

ställa dessa grundläggande frågor. Dessa frågor är vilka samverkar vi om, varför samverkar vi 

samt vad gör vi när vi samverkar? I skriften ”Strategi för samverkan kring barn och unga som 

far illa eller riskerar fara illa” menar man att samverkan är när någon eller några tillför sina 

specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har 

att genomföra. (Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007). Danermark (2005) menar att 

samverkan är ”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en 

klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte”. I detta strategidokument 

belyses det även att samverkan ska präglas av ett konsekvent barnperspektiv och inte av ett 

verksamhetsperspektiv. Germundsson (2011) skriver i sin avhandling om skillnader mellan 

begreppen samverkan, samarbete och samsyn. När det gäller samverkan menar författaren att 

det handlar om att man tillsammans försöker hitta lösningar. Genom att till exempel samordna 

resurser kan man arbeta mer effektivt. Vid ett samarbete arbetar man tillsammans utifrån 

gemensamt utformade mål och en samsyn kan uppnås vid ett fördjupat samarbete. Fridolf 

(2002) menar att samverkan handlar om att verka samman parallellt, men att alla 

verksamheter behåller sina ursprungsmål och har tydliga gränser gentemot varandra vilket är 

den definition jag avser att följa i denna studie. 

 

2.5.2 Varför man ska samverka med varandra 

Samverkan är ett medel, och inget mål i sig, för att skapa bra insatser för människor som 

behöver stöd i vårt moderna samhälle (Fridolf, 2004; Myndigheten för skolutveckling m.fl. 

2007; Socialstyrelsen, 2005). Om olika professioner samverkar med varandra kan detta vara 

ett värde för individen om det sker utifrån helhetssyn, delaktighet och engagerat bemötande. 

SPSM (2012) påtalar att barn och ungdomar med flera funktionsnedsättningar har oanade 

resurser som kan vara svåra att se om man inte förstår deras beteende eller om det finns 

kommunikationssvårigheter. De menar att det måste finnas en helhet och samsyn i arbetet 

med barn och ungdomar vilket man kan uppnå med samverkan mellan de olika inblandade 
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aktörerna. Socialstyrelsen (2013) menar i sin vägledande rapport om samverkan att det ställs 

stora krav på alla verksamheter som arbetar med barn och unga att de har kunskap om och 

beredskap för att samverka då målet med att samverka är att den enskilde får insatser som 

leder till stöd för sin situation och utveckling. Även Jakobsson och Nilsson (2013) skriver att 

det är viktigt med samverkan mellan olika myndigheter som är inblandade i ett barns 

livssituation. Författarna menar också att vissa kommuner har en ansvarig samordnare som 

håller ihop insatser som görs av olika myndigheter, dock inte alla. 

 

2.5.3 Samverkansfaktorer 

Det finns tre olika centrala faktorer som påverkar de samverkansprocesser som pågår mellan 

olika yrkeskategorier enligt Danermark (2000). Den första faktorn handlar om kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer. Detta innebär att de olika yrkeskategorier är inblandade i 

skeende utgår från skilda perspektiv då man har olika utbildning, samt olika sätt att förklara 

och lösa situationer. De varierade yrkeskategorierna har olika lagar, regelsystem och avtal, 

även om man arbetar inom samma verksamhet som gör att man utgår från skilda formella och 

informella regler vilket är den andra faktorn. Den tredje faktorn rör sig om att de inblandade 

aktörerna utgår från olika organisatoriska positioner när de till exempel möter en elev. Gäller 

det samverkan med personer från olika verksamheter menar författaren att detta kan bli mer 

tydligt. För att kunna bedriva en bra samverkan behöver man identifiera, lyfta fram och 

diskutera dessa typer av faktorer för skillnader medför inte alltid hinder menar författaren. 

Ytterligare centrala faktorer som spelar in vid samverkan är att det behöver även finnas 

strukturella förutsättningar såsom att samverkan har en tydlig och klar ledning, att det finns ett 

uttalat mål samt att tillräckliga resurser finns till förfogande (Danermark, 2000; Fridolf, 

2004). Även Myndigheten för skolutveckling m.fl. (2007) lyfter dessa tidigare nämnda 

faktorer för en fungerande samverkan. Vidare utgår de från att en god samverkan kräver 

tydlig styrning, struktur och samsyn. Med styrning avser de en samverkan på alla berörda 

nivåer, från den politiska och administrativa nivån ned till verksamhetsnivån och efterfråga 

uppföljning och utvärdering av samverkan. När det gäller struktur avses tydlighet gällande 

mål, målgrupp, yrkesroller, arbetsfördelning och rutiner för samverkan. Samsyn kan uppstå 

när flera aktörer möts för att lösa ett problem Det handlar då om att skapa en gemensam bild 

av arbetet samt att använda gemensamma begrepp, vilket handlar om tillit mellan de 

professionella. Myndigheten för skolutveckling m.fl. (2007) menar att det är viktigt att ha en 

gemensam teoretisk utgångspunkt och när olika verksamheter möts och menar att 
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barnkonventionen kan vara en gemensam värdegrund att utgå ifrån när det gäller samverkan 

mellan olika verksamheter när det är barn och ungdomar inblandade. 

 

2.5.4 Förutsättningar för samverkan 

Danermark (2000) menar att förutsättningarna för samverkan sällan diskuteras innan man 

startar samverkansarbetet. Huvudansvaret för att skapa förutsättningar så att samverkan 

fungerar och planläggs ligger på ledningen och kan inte överlåtas till de enskilda 

medarbetarna. Författaren säger även att ansvaret för samverkan är krävande vilket framför 

krav på att ledningen har både insikt och engagemang i de olika samverkansprocesserna som 

planeras och pågår, vilket även SPSM (2012) påtalar. Särskilt viktigt är tydlig 

ledningsfunktion när det gäller samverkan mellan olika huvudmän. Medarbetarnas ansvar 

ligger i att delta i samverkan efter bästa förmåga under förutsättning att ledningen tagit sitt 

ansvar. Genom respekt och förståelse skulle samverkan mellan olika myndigheter kunna bli 

mer effektiv skriver Danermark (2000) och Riksrevisionen (2011) som även menar att 

nätverksträffar kan vara tidskrävande men samtidigt berikande och stimulerande och 

verksamheterna får ökad samsyn. Danermark (2000) skriver att det är viktigt att samverkan 

inte börjar i för stor skala utan det är bättre att börja försiktigt och utveckla samverkan efter 

hand utifrån de vinnande erfarenheter som uppkommer. 

  

2.5.5 Olika slags samverkanshinder 

Under de senaste två decennierna har behovet av samverkan kring barn och ungdomar 

uppmärksammats genom olika rapporter. Samverkan kring barn med flera 

funktionsnedsättningar är ett måste och har påtalats ett flertal gånger (Riksrevisionen, 2011; 

SPSM, 2012). Regeringens proposition om stärkt skydd för barn i utsatta situationer (Prop. 

2002/03:53) menar på att de inblandade myndigheterna ska ta tag i samverkan. Skyldigheter 

för alla verksamheter att samverka har funnits tidigare, men förstärktes under år 2003 med 

tillägg i olika lagar, bland annat hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2003:412) och skollagen 

(SFS 2003:415). Fleetwood och Matscheck (2007) skriver att alla verksamheter som berör 

barn och unga ska samverka och författarna menar på att det är en stor utmaning för de olika 

myndigheter och samhällsorgan som berörs då samverkan ska ske på både individuella samt 

övergripande nivåer. Det framkommer i Riksrevisionens rapport (Riksrevisionen, 2011) om 

samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning att fastän det finns 

bestämmelser om samverkan reglerat i lagar och föreskrifter så tycks de samordningsproblem 
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som finns vara svåra att komma tillrätta med och det råder förvirrning hos många huvudmän 

och aktörer.  

     

Socialstyrelsen (2013) skriver att barn och ungdomar kan få stöd från flera olika 

verksamheter. Ibland räcker det med att de berörda instanserna informerar varandra för att 

resultaten ska uppnås. Ibland kan dessa barn och ungdomar ha behov av flera insatser för att 

få lämpligt stöd i sin utveckling där insatserna i de olika verksamheterna kan behöva 

samverkas. Beroende på sin yrkesroll kan de inblandade aktörerna i samverkan ha olika 

perspektiv och syn på eleven (Danermark, 2000; Larsson, 2001; Riksrevisionen, 2011). 

 

De lagar som ordnar stöd till barn och ungdomar på olika sätt är inte samordnade vilket kan 

vara ett hinder för samverkan mellan olika aktörer som till exempel kommuner och landsting. 

Utifrån att de inblandade aktörerna arbetar inom skilda lagrum samt har olika perspektiv kan 

det vara svårt att mötas. Olika budgetar, både inom och mellan huvudmän kan också vara en 

bidragande orsak till svårigheter för samverkan med varandra, och även om strävan att 

samverka finns kan tidsbrist vara ett hinder om inte hela organisationen förankrar samverkan 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Danermark, 2000; Fridolf, 2004; Riksrevisionen, 2011).  

     

Hendis (2013) säger att familjer vars barn har en funktionsnedsättning ofta har en påbörjad 

samverkan med habiliteringen innan skolstart och det är vårdnadshavarna som avgör hur 

mycket skolan och lärarna ska samverka med andra externa verksamheter gällande varje 

enskild elev. Föräldrars godkännande har stor betydelse för samverkan då skolan inte har 

möjlighet att ta kontakt eller samverka med andra myndigheter kring det enskilda barnet utan 

samtycke från föräldrarna enligt sekretesslagen (Jakobsson, 2002; Jakobsson & Nilsson, 

2011; Hendis, 2013). Lutz (2013) lyfter att sekretessbestämmelser kan vara ett hinder när det 

gäller att skapa positiva processer i arbete med barn. Författaren framhåller att om ett 

enhetligt system skulle kunna skapas mellan de yrkesgrupper som arbetar med barn och deras 

familjer skulle information mellan olika verksamheter inte begränsas av formella hinder.  

Det är inte bara de formella hindren som hejdar samverkan utan det finns även informella 

hinder menar författaren.  
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2.6 Skolans samverkan med barn- och ungdomshabiliteringen 

Ett enskilt barn kan ha insatser från många olika instanser från de offentliga myndigheterna, 

främst inom kommun och landstinget, såsom skola, sjukvård och habilitering. Det innebär att 

den unge kan träffa bland annat lärare, speciallärare, skolsköterska, rektor, psykolog, 

sjukgymnast, specialpedagog, logoped samt arbetsterapeut vilka kan behöva samverka med 

varandra för att möjliggöra ett bra liv som möjligt för elever med funktionsnedsättningar 

(Fleetwood & Matscheck, 2007; Jakobsson & Lundgren, 2013). Habiliteringen arbetar i nära 

samarbete även med det nätverk som finns runt det enskilda barnet (Föreningen Sveriges 

Habiliteringschefer, 2014). De menar att det har stor betydelse att berörda aktörer delar 

kunskap och på så sätt nå gemensamma mål och är till god nytta för personen med 

funktionsnedsättning. Samarbete och samverkan på olika nivåer och sammanhang kan vara 

avgörande för hur man lyckas stödja elever i svårigheter skriver Ahlberg (2013). Skolan har 

en stor utmaning i att skapa möjligheter för samverkan med andra professioner och 

verksamheter. Vissa elever befinner sig i komplicerade skolsituationer och en del elever är i 

behov av specifika hjälpinsatser och författaren menar att det är viktigt att lärare och skola 

samverkar med till exempel habiliteringen som är inblandad i elevens livssituation. Hendis 

(2013) menar på att habiliteringsarbetet i skolan är beroende av att skolans organisation kan 

upprätta fungerande samverkan med andra verksamheter och yrkesgrupper. Författaren anser 

samverkan mellan olika verksamheter är nödvändigt för att skolan ska kunna tillgodose 

behoven hos elever med omfattande funktionsnedsättningar. Hesselberg och Von Tetzchner 

(2013) skriver att de flesta yrkesområdena inom habiliteringen har mer eller mindre inslag av 

målplanering i sina insatser och menar att individuella utvecklingsplaner i skolan inte är direkt 

kopplade till denna målplanering. Författarna diskuterar tvärprofessionella mötesstrukturer 

gällande samverkan mellan olika verksamheter för det enskilda barnet. De diskussioner man 

har på mötena kan säkerhetsställa att alla inblandade får relevant information och kunskap. 

Bra möten fordrar att deltagarna lyssnar på varandra, lägger bort yrkesprestigen samt fattar 

klara och entydiga beslut. Det är svårt att säga vilka som ska delta, hur ofta och långa antal 

möten man behöver vid habiliteringssamverkan då det är beroende på syftet med mötet. 

Författarna framför att det är viktigt att man för protokoll och dokumenterar vad som beslutas 

då god dokumentation förhindrar dubbelarbete samt att man då tydliggör vem som ansvarar 

för vad eftersom möten inte alltid uppfattas lika av alla inblandade. 
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Riksrevisionen (2011) har lyft att samverkansproblem kan uppstå mellan habilitering och 

skola då man har brist på respekt på varandras ansvarsområden samt är dåligt insatt i den 

andres uppdrag. Ett konkret exempel de påtalar är när habiliteringen förväntar sig att skolan 

ska genomföra ett visst träningsprogram med en elev och skolan då menar att det ligger 

utanför dess uppdrag.  

 

2.7 Definition av samverkan i den här studien 

I denna studie används Fridolfs (2002) definition av samverkan där författaren menar att 

samverkan handlar om att verka samman parallellt, men att alla verksamheter behåller sina 

ursprungsmål och har tydliga gränser gentemot varandra. Fridolfs (2002) definition av 

samverkan passar att använda i den här studien eftersom lärare och de yrkesverksamma inom 

barn- och ungdomshabiliteringen arbetar i olika organisationer med skilda uppdrag med 

sekretess sinsemellan.  
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3. Syfte 

Syftet med min undersökning är att beskriva och analysera hur några lärare som arbetar i 

grundsärskolan samt yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen skildrar sina 

erfarenheter av samverkan dem emellan.  

 

3.1 Frågeställningar 

 Hur upplever och beskriver de intervjuade inom respektive verksamhet sin samverkan 

med den andre parten? 

 Hur beskrivs behovet av samverkan av de båda parterna? 

 Hur beskrivs förutsättningarna för samverkan av de båda parterna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 

 

4. Teoretiskt perspektiv  

För att förstå barns och ungdomars lärande och utveckling behöver man studera utvecklingens 

ekologi menar Bronfenbrenner (1979).  Författarens utvecklingsekologiska modell är en teori 

som utgår från den unges uppväxtmiljö då barn och ungdomar konstruerar sin verklighet i 

samspel med miljön. Danermark (2000) säger att man måste se människan i en helhet 

beståendes av biologiska, psykologiska och sociala delar och menar att detta är viktigt att 

tänka på när det gäller samverkansprocesser. Detta resonemang är förenligt med 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori för att förstå var lärare och yrkesverksamma 

inom barn- och ungdomshabiliteringen som samverkar med varandra befinner sig i 

förhållande till eleven samt vad som mer i miljön påverkar samverkan mellan dessa 

yrkesgrupper.  

     

Den utvecklingsekologiska teorin är ett system som innehåller fyra nivåer; mikronivå, 

mesonivå, exonivå och makronivå som är en hierarkisk sammansättning bestående av cirklar 

där den ena cirkeln ryms inuti den andre (Bronfenbrenner, 1979). Samspelet mellan individ 

och miljö har stor betydelse då nivåerna påverkar varandra på så sätt att det som sker i en nivå 

hänger samman med det som sker på de andra nivåerna. Barn påverkas av händelser på alla 

dessa nivåer. Mikrosystem är innerst i cirkeln och består av miljöer som den unge har 

direktkontakt med. Dessa miljöer kan vara familj, skola och vänner i vilka barn och ungdomar 

gör sina erfarenheter. Mikronivåns miljöer kan både fysiskt och socialt avgränsas i 

förhållande till andra miljöer. Barn och ungdomar ingår i flera mikrosystem och mesonivå är 

den sociala länken mellan två eller flera mikrosystem som den unge befinner sig i. Här 

handlar det om relationer mellan olika närmiljöer. Exonivå är sociala sammanhang som barn 

och ungdomar inte deltar direkt i, men som ändå påverkar dennes utveckling. Det som sker i 

dessa miljöer är viktiga både för den unge samt dennes familj. Exempel på exonivå kan vara 

föräldrarnas arbetsplatser, hälso- och sjukvård, skolchefer, grannar och släkten. I makronivån, 

den fjärde och yttersta cirkeln i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, är det genom 

lagar, förordningar och regler som regering och riksdag ger anvisningar om hur arbetet inom 

systemen innanför ska fungera. Allt hänger samman i en helhet i miljömodellen på så sätt att 

det som sker i en miljö påverkar både inom och mellan miljöerna. I den utvecklingsekologiska 

miljömodellen finns även kronosystemet, tiden, då tiden är en viktig påverkansfaktor eftersom 

både individ och miljö förändras med tiden (Bronfenbrenner, 1979). Se ett illustrerat 

utvecklingsekologisk system som bilaga 1. 
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5. Tidigare forskning 

Det finns en del forskning angående samverkan i stort i vårt samhälle. Däremot finns inte så 

mycket forskning kring samverkan mellan yrkesverksamma inom grundsärskolan och barn- 

och ungdomshabiliteringen i Sverige. Om man ser till internationell forskning så ser både 

skol- och sjukvårdssystemen olika ut runt om i världen vilket gör att det inte alltid är 

jämförbart till våra förhållanden men forskningen visar på hur samverkan mellan olika 

yrkesverksamma kan se ut. Den tidigare forskningen kommer att presenteras under rubriker 

som utgår från studiens frågeställningar. 

 

5.1 Upplevelser och beskrivningar  

Det finns både nationella och internationella studier som beskriver tvärprofessionell 

samverkan i skolans värld (Jakobsson, 2002; Hartas, 2004; Hedegaard-Sørensen & Langager 

2012; Hemmingsson, Gustavsson & Townsend, 2007; Klefbeck, 2014); Sandberg & Ottosson, 

2010; Silverman & Millspaugh, 2006; Stroggilos & Xanthacou, 2006; Villeneuve & 

Hutchinson, 2012)  

 

Studier visar att det finns samarbete och samverkan mellan föräldrar samt yrkesverksamma 

från bland annat förskola, skola samt olika professioner från barn- och ungdomshabiliteringen 

på olika vis. I Jakobsson (2002) studie framkommer det att de yrkeskategorier inom barn och 

ungdomshabiliteringen som skolan samverkade mest med var arbetsterapeuter, logopeder 

samt specialpedagoger. Hartas (2004) har studerat samverkan mellan lärare och logopeder i 

skolan. Hemmingsson, Gustavsson och Townsend (2007) lyfter samverkan mellan lärare och 

arbetsterapeuter i sin artikel när de undersökte hur elever med fysiska funktionsnedsättningar 

integreras i grundskolan. Klefbecks (2014) studie handlar om vilken roll en speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning har utifrån de samverkande parter som finns kring 

träningsskolans elever. Sandberg och Ottosson (2010) har studerat hur föräldrar, förskollärare, 

specialpedagog, logoped och psykolog upplever samarbete kring barn i behov av särskilt stöd. 

I en studie som gjorts i England där föräldrar, lärare, talpedagoger samt sjukgymnaster har 

intervjuats av Stroggilos och Xanthacou (2006) har författarna kommit fram till att samverkan 

mellan olika yrkesverksamma behövs för elever med grava och multipla 

funktionsnedsättningar. Silverman och Millspaugh (2006) har studerat samverkan mellan en 

speciallärare och arbetsterapeut inom en skola i Philadelphia, USA. På grund av 

utrymmesbrist blev de tvungna att dela rum på en skola, vilken blev starten på deras 
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samarbete. Även Villeneuve och Hutchinson (2012) har studerat samverkan mellan 

arbetsterapeuter och lärare i skolan. Kanadas utbildningssystem har förändrats de senaste tre 

decennierna och blivit mer inkluderande vilket gjort att arbetsterapeuter arbetar inom skolan 

med stärkt fokus på den pedagogiska relevansen av deras profession.  

 

I Jakobssons (2002) studie framkommer det att gemensamma möten innehöll information som 

gavs av habiliteringens personal till skolan om bland annat resultat från psykologiska samt 

medicinska utredningar. Dessutom förekom handledning till skolpersonal samt planering och 

samordning av habiliteringspersonalens insatser till elever. Habiliteringens personal 

medverkade även i skolan vid olika praktiska insatser direkt till elever såsom utredningar, 

beviljanden, utprovning och utvärdering av fysiska och pedagogiska hjälpmedel.  

 

I Hedegaard-Sørensen och Langager (2012) studie framkom att samarbete i skolan mellan 

olika yrkesgrupper inte är helt lätt. Även om det fanns vilja från båda håll att samarbeta fanns 

det också utmanande inslag då det finns motsättningar mellan olika kunskapstraditioner. 

Liknande svårigheter gällande samverkan fann även Hemmingsson, Gustavsson och 

Townsend (2007) i sin studie. Här uppfattade lärarna att samverkan handlade om 

arbetsterapeuternas behov och ansåg inte att det var till hjälp för deras pedagogiska yrkesroll. 

Arbetsterapeuterna upplevde sin roll på ett annat vis, nämligen att de försökte hjälpa skolorna 

att göra anpassningar så att undervisningen även passade för elever med 

funktionsnedsättningar. Svårigheterna visade sig vara att lärarna kände sig ansvariga för 

klassen som helhet medan arbetsterapeuterna var begränsade i sitt arbete genom att de enbart 

arbetade gentemot elever med funktionsnedsättningar. Hinder för samverkan framkom även i 

Sandberg och Ottossons (2010) studie. På individnivå visade sig hinder som brister i 

kommunikation och information mellan de samverkande samt okunskap hos personal och 

höga krav från föräldrar. 

 

5.2 Behov av samverkan 

Både Hartas (2004) och Villeneuve och Hutchinson (2012) menar att samverkan mellan olika 

professioner är en viktig aspekt för att utveckla effektiv undervisning för elever med särskilda 

utbildningsbehov. Författarna skriver att samverkan över professionerna kan stimulera till 

positiv skolutveckling och meningsfull skolgång för eleverna då parterna kan komplettera 

varandra i klassrummet. Även Klefbeck (2014) diskuterar i sin studie om elevernas behov av 



  

21 

 

samverkande parter kring sig då specialläraren i Träningsskolan hamnar i ett dilemma att 

arbeta mot optimal måluppfyllelse för eleverna när eleverna de undervisar befinner sig på en 

tidig utvecklingsnivå och även kan ha såväl fysiska funktionsnedsättningar som sköra 

hälsotillstånd. Elevernas komplexa behov för med sig många samverkande parter kring 

elevgruppen.  

     

Jakobsson (2002) lyfter i sin studie att samverkan förekommer för att skapa en bra 

skolsituation för eleverna. Författaren såg att samverkan mellan skola och habilitering var 

betydelsefull för skolpersonalens trygghet och möjligheter att skapa en bra skolsituation, 

främst vad gäller medicinska aspekter, fysisk träning och omvårdnad för elever med grava 

fysiska funktionsnedsättningar. En väl fungerande samverkan mellan skolan och hemmet samt 

samverkan mellan skolan och övriga berörda verksamheter är avgörande för skolpersonalens 

möjligheter att kunna möta eleverna i behov av särskilt stöd, utifrån en förståelse för och ett 

beaktande av elevernas hela livssituation. Även Sandberg och Ottosson (2010) lyfter i deras 

studie att både förskollärare och andra yrkesverksamma ansåg att utbyte av kunskap var en 

viktig del i samarbetet. Förskollärare ansåg att de behöver råd och stöd i sitt arbete och 

personalen från habiliteringen känner att de har som uppgift att dela med sig av sin kunskap. 

Silverman och Millspaugh (2006) kom fram till att den fysiska tillgängligheten mellan en 

speciallärare och en arbetsterapeut blev till nytta för fler elever än tidigare då arbetsterapeuten 

blev en fysisk förstärkning när specialläraren undervisade eleverna och arbetsterapeutens 

expertkunskaper kom att användas även vid andra tillfällen. 

       

5.3 Förutsättningar för samverkan 

Jakobsson (2002) säger i sin studie att vårdnadshavarna var de som både förmedlade och 

avgjorde vilken information skolan skulle få kring barnet samt det som skedde i andra 

verksamheter och myndigheter. Ibland kunde sekretessen mellan skolan och andra 

verksamheter begränsa samarbetet då vårdnadshavare inte gett sitt medgivande. 

 

Organisatoriskt stöd med klar struktur med tydliggjorda mål som uppmuntrar samverkan 

mellan olika professioner behövs för att bra samverkansklimat (Hartas, 2004). Villeneuve och 

Hutchinson (2012) framhåller vikten av ledarskap i sin studie gällande samverkan mellan 

klasslärare och arbetsterapeut. Förutom vikten av ledarskap när det gäller att organisera 

integrering av arbetsterapistrategier i elevens utbildning lyfter författarna ytterligare två 
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områden som påverkar elevernas utveckling; vad de yrkesverksamma har för fokus på den 

pedagogiska planeringen samt när och hur de inblandade kommunicerar med varandra. I 

Hemmingsson, Gustavsson och Townsends (2007) studie menar författarna att det saknades 

organisatoriskt stöd gällande samverkan mellan de lärare och arbetsterapeuter som ingick i 

deras undersökning vilket påverkat elevernas delaktighet i skolan negativt. Författarna skriver 

att även om det finns olika styrdokument gällande samverkan så har lärare och 

arbetsterapeuter olika arbetsgivare och lagstiftning som reglerar deras arbete. Detta gör att 

yrkesroller och perspektiv på samverkan kan skilja sig åt, vilket de menar kan vara förståeligt.  

I Sandberg och Ottossons (2010) studie framkom det hinder för samverkan på både 

organisationsnivå och grupp nivå såsom saknad av tid, brist på resurser, brister i information, 

stora barngrupper samt icke-fungerande rutiner. Hartas (2004) studie poängterar att tiden är en 

framgångsfaktor för själva samverkansprocessen mellan olika professioner. Författaren menar 

att det måste finnas tid för att diskutera hur man ska samverka och för att nå en ömsesidig 

förståelse mellan de olika parterna. 

 

I en studie gjord av Hedegaard-Sørensen och Langager (2012) studie menar författarna att 

tvärprofessionellt samarbete fungerar bäst om det finns en ömsesidig respekt och förståelse 

för de professionellas olika arbetsmetoder. Även Hartas (2004) lyfter vikten av förståelse och 

engagemang för samverkan. Kommunikation mellan olika yrkesgrupper påpekar både 

Sandberg och Ottosson (2010)  samt Jakobsson (2002) är en viktig förutsättning för bra 

samverkan. Jakobssons (2002) menar att huvudresultatet i sin studie är att kommunikation, 

relationer och samverkan mellan olika aktörerna i skolsituationer är avgörande för elevers 

delaktighet och lärande.  
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6. Metod 

I metodavsnittet redogörs först mitt val av metod. Dessutom beskrivs urval av informanter, 

genomförande och hur bearbetning av datamaterialet gick till. Även tillförlitligheten i studien 

diskuteras. Metodavsnittet avslutas med att skildra de etiska övervägandena. 

 

6.1 Val av metod 

Utifrån vilket fenomen som ska tolkas påverkar det vilka forskningsfrågor som går att ställa 

och det i sin tur påverkar vilken metodansats för datainsamling och analys som är bäst lämpad 

skriver Fejes och Thornberg (2009). För att få veta hur några lärare i grundsärskolan och 

yrkesverksamma inom barn- och ungdomshabiliteringen resonerar kring samverkan med 

varandra har studien en kvalitativ ansats då det är deras personliga upplevelser och 

erfarenheter som jag vill få veta (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna menar att kvalitativa 

intervjuer är ett sätt att få en djupare förståelse för hur personer uppfattar sin värld och sitt liv. 

Även Fejes och Thornberg (2009) vägledde mig till att göra intervjuer då de skriver att man 

kan använda sig av intervjuer för att få reda på verkligheten ur den intervjuades synvinkel.  

Studien innehåller semistrukturerade intervjuer vilket Bryman (2011) menar att man även kan 

kalla för djupintervjuer. Göransson och Nilholm (2009) skriver att man kan använda 

djupintervjuer när man som forskare vill få fram nyanser av förståelsen av ett visst fenomen. 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide innehållandes teman utifrån studiens 

frågeställningar. Detta gör att man kan vara flexibel bland annat på så sätt att intervjufrågorna 

inte behöver komma i samma ordning i de olika intervjuerna (Bryman, 2011).  

 

6.2 Urval 

Studien har genomförts i en mellanstor kommun i Sverige. Då studien inte syftar till att 

generalisera resultaten inom hela landet har ett målstyrt bekvämlighetsurval av informanter 

gjorts då studiens syfte är att beskriva och analysera hur några yrkesverksamma inom skola 

och barn- och ungdomshabiliteringen uppfattar samverkan sinsemellan (Bryman, 2011). 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att man ska göra så många intervjuer som behövs för att 

få svar på sin undersökningsfråga. För att få kontakt med lämpliga lärare hade jag pratat med 

en lärare som arbetar med elever som har en utvecklingsstörning som vill ställa upp på 

intervju. Dessutom lyfte läraren frågan vidare till sina kolleger på ett lärarlagsmöte efter jag 

har pratat med dennes rektor, förklarat mitt syfte med den här undersökningen samt skickat 

denne ett informationsbrev. Se missivbrevet som bilaga 2. Vidare hade jag även kommit i 
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kontakt med en sjukgymnast som arbetar på barn- och ungdomshabiliteringen som förde 

frågan vidare till sina kolleger. Jag mejlade sjukgymnasten mitt missivbrev där jag förklarar 

mitt syfte med studien så att denne kunde vidarebefordra min fråga om att få intervjua 

personal på barn- och ungdomshabiliteringen. Genom detta målstyrda bekvämlighetsurval 

med dessa två kontakter fick jag vidare kontakt med åtta andra informanter vilket kan liknas 

det Bryman (2011) kallar för snöbollsurval. För att se om frågorna i intervjuguiden, se bilaga 

3, var tydliga och relevanta för studiens syfte genomförde jag även en pilotintervju med en 

specialpedagog som tidigare arbetat på barn- och ungdomshabiliteringen. Pilotintervjun 

varade i cirka 45 minuter visade sig vara användbar för att förfina och smalna av mitt syfte 

samt frågeställningar, men de svar pilotintervjun gav har inte använts i själva studien. 

Sammanlagt innehåller studien tio stycken intervjuer. Av dem så är fyra klasslärare i 

grundsärskolan, inriktning träningsskola. På barn- och ungdomshabiliteringen ställde två 

specialpedagoger, två sjukgymnaster samt två arbetsterapeuter upp på intervjuer. För att göra 

informanterna oidentifierbara benämns lärarna som L1-L4.  Även personalen på barn- och 

ungdomshabiliteringen namnges utifrån samma sätt. Specialpedagogerna benämns som SP1 

och SP2, sjukgymnasterna benämns som SG1 och SG2 och arbetsterapeuterna benämns som 

AT1 och AT2.  

 

6.3 Genomförande 

Alla intervjuer genomfördes på respektive informants arbetsplats vilket varje informant själv 

bestämde i dialog med mig när vi bokade tid för intervju. Bryman (2011) anser att man får bra 

kvalitet på intervjuer om man får sitta ostört, vilket vi gjorde. Intervjuerna startades med att 

jag gjorde en kort presentation av studiens syfte och informanterna fick ytterligare 

information kring de forskningsetiska principerna. Innan första intervjufrågan så lyfte jag den 

definition av samverkan som används i studien för att tydliggöra skillnaderna på samverkan, 

samarbete och samsyn. De semistrukturerade intervjuerna utifrån en intervjuguide gav 

informanterna öppna frågor att svara på. Det gjorde att jag som intervjuare kunde ställa 

uppföljningsfrågor vid behov där informanterna fick möjlighet att förtydliga samt utveckla 

sina svar (Fejes & Thornberg, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att följdfrågorna kan ge ett större djup i svaren då det sker ett samspel mellan 

intervjuaren och informanten. Författarna skriver även att om man spelar in intervjuerna ger 

det mig som intervjuare frihet att koncentrera mig på intervjuns dynamik då jag inte behöver 

skriva ned vartenda ord som sägs. Under intervjuerna försökte jag hålla en lågmäld profil och 
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låta informanterna tala så fritt som möjligt utifrån studiens frågeställningar. De sex första 

intervjuerna spelades in med en mp3-spelare. De sista fyra spelades in på min iPhone då jag 

vid det sjunde tillfället hade glömt min mp3-spelare hemma. Den missen gjorde att jag tog 

hem en applikation med diktafonegenskaper på min iPhone, vilken jag fortsatte med de 

resterande intervjuerna då den gav bättre ljudåtergivning än mp3-spelaren och jag har den 

alltid med mig. Intervjuerna tog mellan 27 och 40 minuter att genomföra.   

 

6. 4 Databearbetning/Analys 

Efter varje genomförd intervju lyssnade jag igenom den snarast möjligt. Sedan omvandlades 

det verbala intervjusamtalet till en skriven text så noga som möjligt. Intervjutexten har lästs 

flera gånger för att skapa en helhet i vad som framkommit under intervjuerna. Därefter har 

texten analyseras (Kvale & Brinkmann, 2014). När intervjuerna lästs flera gånger och en 

helhet skapats användes en överstrykningspenna för att fånga de meningar och fraser som är 

relevanta utifrån frågeställningarna och kan förstås utifrån Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori. Meningarna grupperades och de teman som analyserats fram är 

det centrala innehållet i intervjuerna. Bryman (2011) påtalar att detta förfarande med 

inspelade intervjuer, utskrifter och analys av utskrifterna kräver mycket tid. Författaren 

skriver också att en kvalitativt riktad innehållsanalys är den vanligaste metoden när man ska 

analysera kvalitativa dokument. Med en kvalitativ innehållsanalys menas att man fördjupar 

sig i materialet och söker efter bakomliggande teman för att få fram ett resultat (Bryman, 

2011; Fejes & Thornberg, 2009). Varje kvalitativ studie är även unik då det inte finns några 

absoluta regler hur en kvalitativ undersökning ska analyseras (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

6.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet i samhällsvetenskapliga studier handlar om studien undersöker vad den påstås 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna menar att validering genomsyrar hela 

forskningsprocessen, från början till slut. En intervjuguide skapades med syfte och 

frågeställningar i åtanke. Därefter gjordes en pilotintervju vilket resulterade i att 

intervjuguidens kategorier formulerades om vilket kan öka tillförlitligheten i studien. 

Reliabiliteten har även styrkts genom att samtliga intervjuer spelades in och jag har lyssnat på 

dem flertalet gånger för att få en djupare förståelse av innehållet i intervjuerna. Resultatet 

redovisas med flertalet citat vilket ger möjlighet för läsarna att avgöra om tolkningarna är 

hållbar.  



  

26 

 

6.6 Etiska aspekter 

Forskningsetiska överväganden handlar om att jag som uppsatsskrivare har som syfte att 

bedriva en kvalitativ god forskning samtidigt som man ska skydda de människor som deltar i 

forskningen från skada och kränkning (Vetenskapsrådet, 2011). Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska huvudkrav handlar om informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Genom missivbrevet som skickades till mina två 

första informanter på respektive verksamhet har berörda informanter fått information om 

studien samt samtyckt till att delta. Via enskilda mejl bokades tid och plats för intervju.  I 

brevet informerade jag om syftet med studien, att deras deltagande är frivilligt samt att de när 

som helst kan avbryta sitt deltagande. Vidare framgår det även i missivbrevet att 

informanternas anonymitet kommer att skyddas. Det är relativt få personer som arbetar inom 

det här området jag gör min studie och varken namn, kommun, kön eller ålder nämns i studien 

för att inte röja informanternas identitet då det är viktigt att värna om de personer som deltar. 

Ljudinspelningen samt det transkriberade materialet används enbart av mig och det är endast 

jag som har haft tillgång till det, allt för att försäkra informanternas konfidentialitet. 

Materialet kommer att raderas av mig när studien blivit godkänd vilket informanterna har 

också blivit informerade om. Informationen som gavs via missivbrevet gavs även muntligt vid 

samtliga intervjutillfällen.  

     

Då min handledare även är kliniskt yrkesverksam inom habilitering i Sverige ställdes frågan 

om detta var något hinder för mina informanter vid bokning av intervjuerna med de 

yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen. Ingen av informanterna ansåg att det 

var ett problem och samtliga tilltänkta intervjuer genomfördes. 
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7. Resultatredovisning och resultatanalys 

Avsnittet inleds med en kortare beskrivning av studiens informanter. Sedan redovisas 

resultatet i de fyra huvudteman som analyserades fram utifrån studiens övergripande syfte, 

hur lärare inom grundsärskolan och yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen ser 

på samverkan dem emellan. Utifrån den första frågeställningen hur de intervjuade beskriver 

sina upplevelser av samverkan med den andre parten har det utmynnas i två huvudteman; 

Olika former av träffar och deltagare och Dilemman i samverkan. Temat Elevens utveckling 

och lärande i ett helhetsperspektiv svarar mot frågeställningen kring vad behovet av 

samverkan är. Utifrån frågeställningen hur förutsättningar för samverkan beskrivs av de båda 

parterna framkommer temat Betydelsefulla faktorer. I dessa framträdda teman redovisas 

resultatet, vissa med underteman, från de både verksamheterna var för sig för att få en tydlig 

och mer överskådlig bild av intervjusvaren. Resultatet förtydligas med återgivna citat. 

Lärarnas beskrivning av hur de ser på samverkan presenteras först och därefter redovisas 

barn- och ungdomshabiliteringens upplevelse av samverkan.  

Under rubriken resultatanalys görs en kort sammanfattning utifrån de fyra teman som 

analyserats fram. Informanternas svar kopplas till Bronfenbrenners teoretiska 

utvecklingsekologiska system med mikro-, meso-, exo- samt makronivåer som beskrivits i 

avsnittet teoretiska perspektiv. Likheter och variationer kring samverkan mellan de båda 

verksamheterna kan förstås genom de hierarkiska miljöerna (Bronfenbrenner, 1979).  

 

7.1 Beskrivning av informanterna 

Lärarna i studien arbetar som klasslärare i grundsärskolans inriktning träningsskola och alla 

har mångårig arbetslivserfarenhet inom grundsärskolan. Klasslärarna är förskollärare i 

grunden med varierade påbyggnadsutbildningar inom det specialpedagogiska fältet. En av de 

fyra klasslärarna har en speciallärarexamen mot utvecklingsstörning, en annan lärare har 

ingen specialpedagogisk examen men har läst olika kurser inom specialpedagogik och två 

lärare är utbildade specialpedagoger. Från barn- och ungdomshabiliteringen har tre olika 

yrkeskategorier ingått i studien; arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt specialpedagoger vilka 

alla har relevant utbildning. Det varierar mycket hur lång tid informanterna från barn- och 

ungdomshabiliteringen har arbetat inom sitt område. Någon informant har arbetet i mindre än 

ett år och någon annan har arbetat mer än tjugofem år. Genomsnittstiden informanterna har 

arbetat på barn- och ungdomshabiliteringen är tretton år.  
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7.2 Olika former av träffar och deltagare 

7.2.1 Vilka träffas 

Skolan 

Lärarna berättar att de träffar olika yrkesgrupper från barn- och ungdomshabiliteringen kring 

sina elever beroende på vilken insats eleven har utav landstinget. En del av lärarna har träffat 

några utav deras yrkesgrupper och andra lärare har träffat flera. De yrkeskategorier lärarna 

träffat mest är sjukgymnaster och arbetsterapeuter. I något mindre utsträckning har de träffat 

specialpedagoger samt logopeder.  

 

 Det är arbetsterapeuter och sjukgymnaster, i första hand. (L1) 

  

Å en gång så kom det ju både psykolog och specialpedagog och logoped och 

tittade på en elev. (L4) 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen 

De flesta informanterna beskriver att barn- och ungdomshabiliteringen arbetar i stora team 

som i olika utsträckning deltar i möten där man upprättar en habiliteringsplan för ett barn 

tillsammans med dennes föräldrar. Vid dessa möten får även föräldrarna möjlighet att bjuda in 

skolans personal. Samtliga arbetsterapeuter och sjukgymnaster åker ut och träffar både elever 

och lärare ute på skolor. Båda specialpedagogerna berättar att de kan åka ut och göra 

observationer av elever på skolorna och då träffar de även elevens lärare. Det förekommer 

även nätverksmöten och närvarande vid dessa förutom föräldrar och habiliteringens personal 

kan vara rektor och ibland skolans specialpedagog, psykolog och lärare. 

 

För jag ser det som att man som specialpedagog på habiliteringen i huvudsak 

ger stöd till familjen och i den rollen kan ju stödet vara i skolan, i samverkan 

med dom. ( SP2) 

 

7.2.2 Samverkansformer 

Lärarna 

Alla lärare säger i intervjuerna att i och med att de är klasslärare så är de ansvariga för att 

samverka med de yrkeskategorier på habiliteringen som är knutna till eleverna i klassen. 

Hälften av lärarna har träffat de verksamma från barn- och ungdomshabiliteringen mycket 
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medan den andra hälften har haft mindre kontakt med dem. Sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter kommer ut oftare till skolorna än andra av barn- och ungdomshabiliteringens 

yrkesverksamma.  

 

 Å därför har jag ju ganska stort samarbete med habiliteringen. (L1) 

 

 Jag tycker generellt att jag inte haft jättemycket med dom att göra. (L2) 

 

Det finns olika sätt att samverka på och det beror på vilken elev det handlar om. Lärarna har 

varit med på nätverksträffar, deltagit i habiliteringsplaner samt haft skolbesök och 

telefonkontakt med barn- och ungdomshabiliteringens olika yrkeskategorier. Två lärare säger 

att en elevs individuella plan i skolan kan vid vissa tillfällen höra ihop med 

habiliteringsplanen då de har samma mål i en specifik situation. En annan lärare beskriver 

motsatsen, att denne upplever att den individuella utvecklingsplanen inte går ihop med 

habiliteringsplanen utan att vid habiliteringsträffar har läraren mest gett information om hur 

det ser ut i skolan. Då har de mål som lyfts vid habiliteringsträffarna inte så mycket med 

målen som sätts i skolan att göra. 

 

 ... så då är det nånting som hör till både hab.plan och IUP. (L1)  

 

 ... deltagit i nätverksträffar runt elever som jag haft i klassen. (L3) 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen 

Två informanter från barn- och ungdomshabiliteringen menar att utgångspunkten i samverkan 

är utifrån behovet som efterfrågas vilket gör att det kan se lite olika ut vid samverkan med 

skolorna. Behovet lyfts ofta av föräldrarna när de utarbetar en habiliteringsplan, vilket är vid 

ett möte där föräldrar även kan bjuda in barnets lärare att delta. Samtliga yrkeskategorier på 

barn- och ungdomshabiliteringen har deltagit i samverkansmöten där föräldrar, rektorer och 

personal från skolan deltar. Av de personalkategorier som arbetar på barn- och 

ungdomshabiliteringen kan sjukgymnast, logoped samt arbetsterapeut gå in och jobba i skolan 

då de både arbetar på basnivå och specialistnivå då skolan inte har dessa yrkeskategorier. Alla 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster har erfarenhet av att komma ut på skolor både för att ge 

råd och stöd i olika situationer samt för att instruera skolpersonal och följa upp elevernas 

hjälpmedel. Arbetsterapeuter kan åka ut på skolor för att informera lärare om elevens behov 
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samt vara behjälplig om det till exempel ska börja en ny elev. Båda sjukgymnasterna åker ut 

på flera olika grundsärskolor där de träffar elever och lärare vid praktiska situationer. Det kan 

handla om motoriska pass, om vad barnet behöver i sin utveckling eller utifrån sina 

medicinska förutsättningar. Sjukgymnasterna finns till och stöttar lärarna i elevens 

vardagssituation i skolan med tips, idéer och stöd. Ibland blir det någon enstaka gång som de 

åker ut och vid andra situationer kan det vara tre fyra gånger per termin.  

Om det vid en habiliteringsplan med föräldrar kommer upp att det inte fungerar i skolan för 

dess barn kan specialpedagogerna boka ett besök i skolan för observation av barnets 

skolsituation. Sedan har specialpedagogerna en överlämning, kunskapsöverföring, med 

skolans personal. Därefter kan det bli ytterligare samverkan som återkoppling eller att skolans 

specialpedagog tar kontakt. Om det är en svårighet i skolan då kan specialpedagogerna ge råd 

och stöd till personalen där. En specialpedagog förklarar att det är mer långsiktiga insatser när 

det gäller barn med rörelsehinder än när det gäller barn med autism, som blir mer 

punktinsatser, från habiliteringens sida. 

 

Det kan ju även vara förälder ibland som gärna önskar att vi besöker barnen på 

skolan istället för hemma, det är lite lättare då och man har hjälpmedel å sånt 

på plats där. (A1) 

 

Nu fungerar vi mer som en konsultbasis. Att vi kommer ut och försöker förmedla 

vår kunskap om vad som ska göras och ge förutsättningarna för andra att göra 

det. (SG1) 

 

… för vi gör ju inte nå insatser direkt i skolan utan vi gör mer som en 

överlämning till skolan. (SP2) 

 

Om ett barn har många personer involverade i sitt liv brukar de ha kontinuerliga möten, en 

träff per termin där man går igenom hur nuläget ser ut och vad som är viktigt att man ska 

jobba med kommande månader berättar en arbetsterapeut. Även en sjukgymnast har 

erfarenheter av att arbeta tätt ihop med hem och skola. Ibland har de slagit ihop 

habiliteringsplanen med skolans individuella utvecklingsplan. Vid de tillfällen det har 

förekommit att man slagit ihop habiliteringsplanen med skolans individuella utvecklingsplan 

menar sjukgymnasten att då har de verkligen haft barnet i fokus och samverkat runt barnets 

behov och prioriterat vad som kan göras i skolan, hemma och på fritids.  
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Det känns ju väldigt tillfredsställande där, när man i dom familjerna har gjort 

gemensamma planer, så att man har fått ihop det. Att det har känts att alla tre 

parter är överrens och är jättenöjda. (SG1) 

 

7.2.3 Dokumentering vid träffarna 

Skolan 

Det finns ingen gemensam dokumentation vid samverkan med barn- och 

ungdomshabiliteringen upplyser lärarna. Som klasslärare för de sina egna anteckningar som 

de delger sina kolleger inom klassen. När lärarna deltagit vid upprättandet av en 

habiliteringsplan eller vid nätverksmöte på barn- och ungdomshabiliteringen kan de ibland få 

en kopia av dokumentationen.  

 

Jag skriver väl anteckningar mest, i våran almanacka. Sen informerar jag på 

klassplaneringen om det är något nytt som gäller. (L1) 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen 

Barn- och ungdomshabiliteringens personal har journalplikt och skriver journal på alla besök. 

De delas inte med skolan utan det är barnens journal. Vid nätverksmöten på skolan där rektor 

är med så brukar denne skriva protokoll och skicka ut till habiliteringen berättar flera 

informanter. Har någon från skolan varit med på en habiliteringsplan kan föräldrarna 

godkänna att barn- och ungdomshabiliteringen skickar en kopia till skolan. Emellertid säger 

en sjukgymnast under intervjun att det skulle kunna vara en bra idé om att ha en laptop med 

och skrev ned det man gjort eller kommit överens om att man ska göra och lämna det till 

skolan och föräldrar. 

 

Det är om vi har haft en habiliteringsplan å skolan har funnits med på den å det 

är saker man bestämt å så å föräldrarna tycker att det är ok, då har vi ju kunnat 

ge en sån till skolan också. (A2) 
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7.3 Dilemman i samverkan 

7.3.1 Vem ska kontaktas? 

Skolan 

Flertalet av lärarna har upplevt hinder i att få tag på rätt person inom barn- och 

ungdomshabiliteringen. Det kan både handla om att de inte når personen ifråga eller att de 

inte vet vem de behöver få tag på vid den aktuelle situationen då förälder inte heller vet. Två 

av lärarna menar också att habiliteringens personal ofta byts ut. 

  

Sen skulle jag önska att det fanns mer kontinuitet i kontakten med 

habiliteringen, för ibland har jag upplevt att det är jättetäta byten med 

personalen å då får man börja om å dra samma sak igen. (L3) 

  

Dom har varit svår att få tag i. (L4) 

 

Barn och ungdomshabiliteringen 

En specialpedagog har upplevt att skolan inte alltid vet att barn- och ungdomshabiliteringen 

arbetar på uppdrag av föräldrar då det har hänt att skolan separat har kontaktat 

specialpedagogen och bett om hjälp. En arbetsterapeut säger att ganska ofta när besök gjorts i 

skolan, framförallt inom träningsskolan, kan skolans personal fråga om hjälp om andra saker 

än bestämt samt även om annat barn som arbetsterapeuten inte ens arbetar med. 

 

Kan inte du titta på det här samtidigt eller att man börjar prata om nåt annat, 

annat barn som jag inte ens är involverad i. Lite så kan det vara när man har 

barn med stora behov liksom på samma ställe. (A2) 

 

7.3.2 Förväntningar som uppkommer vid samverkan  

Skolan 

Vissa lärare menar att det kan vara lång väntan på hjälpmedel eller utlovade insatser av olika 

habiliteringspersonal till eleverna på skolan. Många av lärarna nämner att de upplevt att de 

inte alltid får återkoppling från habiliteringens personal i olika ärenden. En lärare upplever att 

möten inte alltid leder till insatser, handling eller konkreta åtgärder som är utlovade.  
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… om jag väljer att ta hit en person som jag hoppas kan hjälpa till, då vill man 

ju ha någonting tillbaka. (L1) 

  

… men vi följde aldrig upp det. Men de kanske följde upp det med föräldern, det 

vet ju inte jag. (L4) 

 

Barn och ungdomshabiliteringen 

Båda sjukgymnasterna samt en av specialpedagogerna lyfter värdet av återkoppling och 

uppföljning av aktuella ärenden med skolans personal. Då tystnadsplikt råder mellan 

verksamheterna upplever en arbetsterapeut att det kan vara svårt att inte alltid få informera 

lärarna om allt. Denne arbetsterapeut lyfter också att det ibland kan krocka i ekonomiska 

frågor. Personalen på barn- och ungdomshabiliteringen kan tycka att ett visst barn har behov 

av en egen resurs, men skolan har inga pengar till det. Det kan även vara så att skolorna får stå 

för vissa hjälpmedel som kan behövas i skolan som skolan förväntat att habiliteringen ska stå 

för. När det gäller hjälpmedel löser de oftast det på något sätt och kommer överens med 

skolan. Skolan och habiliteringen kan ha förväntningar på varandra som kanske inte kan 

uppnås. En arbetsterapeut menar att det kan vara bra att prata igenom hur och vad parterna 

tänker för dagens träff för. En sjukgymnast menar att det kan vara en svårighet att man har 

olika idéer om varför man träffas. Båda sjukgymnasterna och en arbetsterapeut nämner att de 

har stor respekt för att komma till en annan verksamhet. En sjukgymnast berättar att det skulle 

kunna vara en svårighet i samverkan om denne är alldeles för inne i sitt spår och gjort en plan 

utifrån familjens och barnets behov och kommer till skolans värld och säger till dem vad som 

gäller. Även den andre sjukgymnasten och en arbetsterapeut menar att de känner att de måste 

anpassa sig till verksamheten och inte bara klampar in i skolan. En sjukgymnast samt en 

arbetsterapeut framhåller att även läraren ska visa intresse utav att träffa de yrkesverksamma 

på barn- och ungdomshabiliteringen. 

  

Man måste anpassa sig hela tiden och man kan känna att man är lite granna i 

vägen, att man stör liksom. (A1) 

 

Vad har vi för förväntningar på varandra och vad behöver vi utav varandra. 

(SG1) 
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Å så förväntar jag mig förstås att dom ska vara intresserade av att jag kommer 

… (SG2) 

 

7.3.3 Olika perspektiv på skoldagen 

Skolan 

Lärarna berättar att det kan finnas olika åsikter mellan de olika parterna om skoldagens 

innehåll. Två lärare har varit med om att det blivit en intressekonflikt i samverkan, när en elev 

kan behöva träna under skoltid på saker som ordinerats av habiliteringen, då skolan har sin 

läroplan med kursplanerna. Ibland kan det vara önskemål som kommer från föräldrarna. Då 

måste man i diskussioner hitta en balans med hemmet menar lärarna. 

  

... habiliteringen kanske inte är riktigt insatt i våran kursplan. (L4) 

 

Sen måste man mötas i det här vad kan vi göra här i skolan och vad kanske ska 

göras hemma. (L2) 

 

 … det har blivit en kompromiss helt enkelt. (L4) 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen 

Flera av de yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen beskriver att parterna kan se 

olika på elevens dag i skolan. Man kan ha olika uppfattningar om vad som är viktigt då de 

samverkande kommer från olika verksamheter. Skolan har sin läroplan och vardag som ska 

följas och då kan barn- och ungdomshabiliteringen komma med saker som de tycker bör göras 

under dagen vilket kan kännas som en extra börda för lärarna. Det har funnits tillfällen då 

personal på habiliteringen har upplevt av skolpersonalen att det är besvärligt att denne 

kommer till skolan. En sjukgymnast menar att det gäller att man har rimliga krav eller 

önskemål och skolan kan möta upp där så man är överens. En arbetsterapeut är osäker på 

vilka krav denne kan ställa på skolan och en sjukgymnast påpekar att det kan vara svårt att dra 

en gräns om vad som är träning och behandling och vad som är att utveckla motorik i skolan.  

 

Jag har nog ganska dålig uppfattning om hur mycket tid vi egentligen kan 

ordinera till lärarna att dom ska göra som inte är skolarbete. (A1) 
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Gånger när det är svårt med samverkan så tänker jag att en bit kan vara det här 

med att det kan bli konkurrens om vad tiden ska användas till. (SG1) 

 

Men det kan ju vara lite, gränsdragning där, vad som är träning och behandling 

och vad som är att utveckla sin motorik i en skolvärld. (SG2) 

 

7.4 Elevens utveckling och lärande i ett helhetsperspektiv  

Skolan 

Alla lärare i studien säger att samverkan med de olika yrkeskategorierna på barn- och 

ungdomshabiliteringen är positivt och betydelsefullt då habiliterarna är specialister inom sitt 

yrke och har andra kunskaper än lärarna. Den andre partens råd och stöd behövs för att ge 

eleven en bra skolgång med lärande och utveckling. Många av eleverna har hjälpmedel som 

de använder för att kunna vara delaktiga i skolan och nå kunskapsmålen. En lärare menar att 

det är viktigt att dessa hjälpmedel fungerar och passar i storlek. Två av lärarna nämner att just 

samverkan med logopederna varit mycket givande. Samverkan mellan verksamheterna ser 

olika ut både beroende på elev, men också på de enskilda yrkesutövarna beskriver lärarna. 

Några efterfrågar tydligare samverkansrutiner med barn- och ungdomshabiliteringen. Vissa 

lärare vill även ha bättre och närmare samverkan med barn- och ungdomshabiliteringen för att 

få en bättre helhetsbild utav eleverna och dess familjer.   

 

 Jag tänker på eleven i centrum. (L1)  

  

Å då kan man få en bättre situation för eleven … Jag tror att man kan ge från 

båda hållen för barnets bästa. (L2) 

  

… att det ska bli bra för eleven, det är det som det går ut på tycker jag. (L4) 

 

Om man tänker på helheten runt familjerna, att alla som är inkopplade på deras 

barn och träffas nån gång och stämmer av. (L2) 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen 

Samtliga informanter från barn- och ungdomshabiliteringen är överlag positiva till samverkan 

mellan dem och skolan. I och med att de arbetar på uppdrag av familjen kan det ingå att 
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samverka med skolan då skolan är elevens närmiljö. De behöver varandra för att se till barnets 

bästa utveckling. En arbetsterapeut menar att lärarna känner barnet bra då de ser eleverna hela 

dagarna vilket kan göra att de tillsammans ser barnet ur ett helhetsperspektiv. En annan 

arbetsterapeut säger att samverkan är viktigt för att försöka jobba mot samma mål. Saker som 

fungerar bra i skolan kan man överföra till hemmet. Då blir habiliteringen en länk mellan hem 

och skola. Båda sjukgymnasterna menar att genom att samverkan finns motverkar man att 

dela upp barnen i olika verkligheter. Barnen får vara i centrum och sen ska omgivningen 

samverka för att få ihop det till barnets bästa. Med samverkan kan habiliteringen bidra till 

skolan och skolan kan bidra till habiliteringen. En av specialpedagogerna säger att samverkan 

mellan alla inblandade parter behövs från den dagen barnet börjar skolan tills denne slutar för 

att hitta den bästa lösningen för barnet. Flera av barn- och ungdomshabiliteringens 

yrkesverksamma ger uttryck för att de båda verksamheterna har behov av att närma sig 

varandra. En arbetsterapeut upplever att man skulle behöva ha träffar och samverkansmöten 

lite oftare för vissa barn. Det finns barn där man har en kontinuitet av träffar, men det finns 

även barn som inte har det. Även en sjukgymnast menar att det skulle vara bra för flera barn 

om både skola, hem och habilitering träffades för att prata ihop sig runt vilka behov som 

barnet har, vilka mål man ska ha och vad parterna behöver utav varandra. Dessutom önskas 

tydligare uppdragsbeskrivningar.  

 

Å det är ju det här med barnet i fokus hela tiden förstås. (A1) 

 

Att man får en optimal utveckling för den personen vi samverkar runt tänker 

jag. (SG1) 

 

Jag tycker att samverkan är väldigt viktigt för att få en helhetsbild, att det barn 

man är till för som vi alla i samverkan jobbar för att ska få så bra stöd och 

bemötande och förhållningssätt och då behöver man hjälpas åt eftersom man 

ser barnet och tar del av barnet i många olika omständigheter. (SP1) 

 

Även om man ska skilja på vad som är vår verksamhet och det här är eran 

verksamhet så går de ihop och där behöver man hitta rätt form då. (SP2) 
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Att när skolan gör sin plan, att man då kan vara med och se vad som behövs till 

exempel inom de här områdena. Jag tänker mig att i många fall kring barn med 

utvecklingsstörning kan tänka så. (SG1) 

 

 

7.5 Betydelsefulla faktorer 

7.5.1 Regelverk 

Skolan 

Ingen av lärarna känner till om det finns några styrdokument gällande samverkan mellan olika 

verksamheter överlag. Flera lärare säger att samverkan med externa verksamheter tidigare har 

stått i deras lokala arbetsplan och att rektor har haft en positiv inställning gällande samarbete.  

Däremot finns det ingen policy eller skriftliga riktlinjer för hur samverkan med just barn- och 

ungdomshabiliteringen ska gå till. En lärare menar att det är viktigt att ledningen ser 

samverkan som något positivt och säger att det betyder att man har mandat att samverka med 

andra instanser. Läraren lyfter också att lärarna på dennes skola inte är helt ense om vilken 

roll skolan har och vad barn- och ungdomshabiliteringens roll innebär. En annan lärare lyfter 

att det inte finns någon naturlig samverkan mellan verksamheterna då de arbetar inom olika 

verksamheter. 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen 

Några informanter på barn- och ungdomshabiliteringen vet att det finns riktlinjer för 

samverkan, men inte om det finns nedskrivna riktlinjer angående samverkan med skolan. 

Någon annan vet inte om några direktiv alls för samverkan. Två av de verksamma på barn- 

och ungdomshabiliteringen menar att det finns styrdokument gällande samverkan i hälso- och 

sjukvårdslagen. Flera nämner att diskussioner om samverkan har förts i verksamheten. 

 

Jag är inte helt påläst på dom så jag kan inte redogöra för de som finns. Men i 

hälso- sjukvårdslagen finns det en hel del. Men jag kan inte säga var eller hur 

det står någonstans. (SP2) 
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7.5.2 Föräldrar 

Skolan 

Lärarna har inte varit med om att föräldrar sagt nej till samverkan mellan de och barn- och 

ungdomshabiliteringen. En lärare menar att föräldrarna till dennes elever ser fördelar med att 

skolan samverkar med barn- och ungdomshabiliteringen. Flera lärare säger att i och med att 

habiliteringen jobbar på föräldrars uppdrag hör man alltid med föräldrarna först innan man tar 

kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Föräldrar kan bjuda in lärarna till möten som 

de ska ha med barn- och ungdomshabiliteringen berättar flera av lärarna, men de är inte alltid 

med på alla möten som föräldrarna har med habiliteringen. Ibland vill inte föräldrarna att 

lärarna ska vara med just då säger en lärare. En annan lärare berättar att information inte når 

fram till skolan alla gånger då förälder glömt att vidarebefordra datum och tid till möte med 

habiliteringen. En annan lärare menar att när det är dags för en habiliteringsplan som lärare 

ska vara med på så tar barn- och ungdomshabiliteringen kontakt med denne. 

 

 Föräldrarna ser ju också fördelarna med att vi har samarbete ... (L1) 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen 

Alla informanter från barn- och ungdomshabiliteringen beskriver att deras uppdrag är kopplat 

till hemmet, att de arbetar på uppdrag av föräldrarna. Ingen av informanterna har varit med 

om att föräldrar nekat samverkan med skolan. Däremot har en specialpedagog upplevt att 

skolan inte alltid vet att habiliteringen arbetar på uppdrag av föräldrar då det har hänt att 

skolan separat kontaktat denne och bett om hjälp.  

 

7.5.3 Tid 

Skolan 

Lärarna berättar att det är kan vara svårt att hitta tider för träffar som passar båda parter. Det 

kan krocka med lektioner. De använder ofta sin pedagogiska planeringstid till samverkan för 

att lektioner och elever inte ska bli lidande. 

 

Det är det att man ska få till mötena, att man ska få till tiderna ... (L1) 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen 

Alla informanter från barn- och ungdomshabiliteringens beskriver att de har tid för samverkan 

då detta ingår i deras arbetsuppgifter och de kan lägga upp sina arbetsdagar ganska fritt utifrån 
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de ramar som finns. Flera på barn- och ungdomshabiliteringen menar dock att skolan inte 

alltid har tid för träffarna vilket gör att det kan vara svårt att hitta gemensamma bra tider. En 

sjukgymnast påpekar att det då kan bli halvbra mötestider.  

 

Med tid är det bristvara känner jag. Det är ofta så att dom ska iväg på nånting 

annat, eller att det är andra barn som pockar på. (A1) 

 

Vi har ju ramar, men annars så har vi ju ett rätt så fritt arbete att vi kan lägga 

upp våra dagar lite som vi bestämmer själva ... (A2) 

  

 Ja, naturligtvis är tid viktigt, men det finns ju för vår del. (SG1) 

  

Hur skulle man kunna avsätta tid som är bra? (SG2) 

  

Jag tror att det är det största problemet, att hitta den där gemensamma tiden. 

(SG2) 

 

7.6 Sammanfattande resultatanalys  

Olika former av träffar och deltagare 

Bronfenbrenner (1979) framhåller betydelsen av samspelet mellan individ och miljö där 

mikronivån är innerst i cirkeln i den utvecklingsekologiska teorin vilken består av miljöer som 

eleven har direktkontakt med. Utifrån denna modell befinner sig skolan och barn- och 

ungdomshabiliteringen i olika mikrosystem i en elevs liv. Lärarna, arbetsterapeuterna, 

sjukgymnasterna och specialpedagogerna i den här studien har erfarenheter av samverkan 

mellan varandra vilket kännetecknas som mesonivå. På mesonivå påverkas den unge av 

relationerna mellan de två olika miljöerna i mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1979). Det 

förekommer flera olika slags träffar mellan parterna i studien beroende på vilken elev det 

handlar om då det är utifrån de behov av stöd som efterfrågas av föräldrarna som avgör vilka 

av barn och ungdomshabiliteringens insatser berör skolan. Ibland träffas de på skolan och 

ibland på barn- och ungdomshabiliteringen. I några fall träffas personal från skolan och barn- 

och ungdomshabiliteringen och sätter samman sina planer för eleven. Skolans individuella 

utvecklingsplaner och barn- och ungdomshabiliteringens habiliteringsplaner är på både 

makronivå samt exonivå. Det är lagar som beslutat att dessa ska finnas i respektive 
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verksamhet. Skolans individuella utvecklingsplaner är obligatoriska och habiliteringens planer 

är frivilliga. Beslut som fattas på dessa nivåer har en indirekt påverkan på den unge och 

påverkar den unges situation. I och med att det inte finns arbetsterapeuter eller sjukgymnaster 

inom skolan har de större möjlighet att vara på skolan än till exempel specialpedagog då 

skolan har egna specialpedagoger som ska finnas för skolans behov. Här ligger förklaringen 

på makronivå, det vill säga att Sveriges lagar styr olika myndigheters uppdrag. 

Specialpedagogerna på barn- och ungdomshabiliteringen kan vara ute i skolan på förfrågan av 

förälder, då i begränsad form då deras roll är att stödja föräldrarna. På makronivå finns även 

den journalföring som de yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen gör gällande 

enskilt barn, vilket inte existerar på samma sätt i skolan.  

 

Dilemman i samverkan 

De brister som visat sig gällande samverkan mellan parterna i studien kan delas i olika 

kategorier och förklaras på olika nivåer. Både i de fall lärarna inte vet vem de ska kontakta 

samt när skolan separat söker upp de yrkesverskamma på barn- och ungdomshabiliteringen 

ligger förklaringen på exonivå då det är föräldrarna som ska vara länken mellan dem. Flera av 

lärarna saknar ibland återkoppling från den andre parten, likaså påtalar de att det kan vara 

lång väntan på insatser. Hälften av barn- och ungdomshabiliteringens yrkesverksamma 

påpekar dock vikten av återkoppling och uppföljning. Det här kan förstås på exonivå, men 

även på makronivå då det råder sekretess mellan verksamheterna. En arbetsterapeut menar att 

det kan vara problematiskt när de inte får lämna ut information. Båda parter menar att de kan 

ha olika åsikter och uppfattningar om innehåll i elevernas skoldag vilket kan göra att de kan 

bli intressekonflikter i samverkan. Att informanterna har olika perspektiv på elevens skoldag 

kan härledas till makronivå genom att de arbetar i skilda organisationer vilket gör att de har 

olika styrdokument att följa.    

 

Elevens utveckling och lärande i ett helhetsperspektiv  

Eleverna konstruerar sin verklighet i samspel med miljön (Bronfenbrenner, 1979). Samverkan 

mellan parterna behövs för elevens skull menar samtliga informanter och arbetsrelationen 

dem emellan kan förstås på mesonivå. Samverkan mellan skolan och barn- och 

ungdomshabiliteringen är betydelsefullt för att se till barnets bästa utveckling och lärande i ett 

helhetsperspektiv då skolan och barn- och ungdomshabiliteringen kan komplettera varandra 

med sina kunskaper. Lärarna är positiva till att de får råd och stöd utav de olika 

yrkeskategorierna på barn- och ungdomshabiliteringen när de kommer ut på skolor för att 
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träffa elever och lärare då många elever har hjälpmedel som de använder sig utav för att 

kunna vara delaktiva i skolan och nå kunskapsmålen. Även de yrkesverksamma från barn- 

och ungdomshabiliteringen upplever till största del att det är positivt att åka ut till skolorna. 

Att ge råd och stöd gällande enskilda elever är något som barn- och ungdomshabiliteringens 

personal är kunniga i och då de har i detta uppdrag kan detta förklaras på makronivå i 

Bronfenbrenners ekologiska teori. Båda parter ser utvecklingsbehov i form av närmare 

samverkan mellan varandra samt tydligare samverkansrutiner. Dessa utvecklingsbehov ligger 

exonivå då det är på chefsnivå och ligger långt ifrån elevens direkta miljö. De har stor 

påverkan för eleven på sikt, även tidsmässigt, vilket kan då också förstås på krononivå i 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. 

 

Förutsättningar för samverkan 

Lagar, regler eller riktlinjer för hur samverkan ska gå till mellan skola och barn- och 

ungdomshabilitering är inget som lärarna känner till. Däremot vet de att det är de som 

klasslärare som ansvarar för samverkan med barn- och ungdomshabiliteringen gällande sina 

elever i klassen. Dessutom har samverkan varit en punkt i skolans lokala arbetsplan, vilket 

kan förstås på exonivå då det är ett slags styrdokument. Några av de yrkesverksamma på 

barn- och ungdomshabiliteringen vet att det finns regler för samverkan i hälso- och 

sjukvårdslagen. Det är den yttersta nivån i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system, 

makronivån, som styr att det ska finnas samverkan mellan parterna då det är lagbundet. Det är 

även föräldrarna som möjliggör kontakt mellan skolan och barn- och ungdomshabiliteringen, 

vilket gör att förutsättningarna för samverkan mellan de yrkesverksamma även befinner sig i 

exonivå. Ingen av informanterna har varit med om att föräldrar nekat samverkan mellan 

verksamheterna. Ytterligare en viktig faktor för samverkan mellan dessa parter är tiden. Alla 

informanter lyfter att det kan vara svårt att hitta tider för träffar som passar både lärarna och 

de yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen. Några yrkesverksamma på barn- 

och ungdomshabiliteringen menar att de också behöver ha tid med lärarna för att diskutera hur 

samverkan ska se ut mellan dem. I och med att parterna har olika lagar med skilda 

styrdokument att förhålla sig till kan man förklara att problemet med tiden ligger på 

makronivå. Samtidigt kan man förstå detta problem på exonivå då verksamheterna styrs av en 

ledning som styr över och ger förutsättningar för de yrkesverksammas arbetsuppgifter. 
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8. Diskussion 

Ingången till den här studien, som är att beskriva och analysera hur några lärare som arbetar i 

grundsärskolan samt personal i barn- och ungdomshabiliteringen ser på samverkan dem 

emellan, fick jag från Jenny Wilders föreläsning om samverkan på Mälardalen högskola 2012. 

Med hjälp av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell med mikro-, meso, exo- och 

makronivå analyserades utsagor utav klasslärare i träningsskolan samt arbetsterapeuter, 

specialpedagoger och sjukgymnaster från barn- och ungdomshabiliteringen som genom 

föräldrars tillåtelse har möjlighet till samverkan med varandra. Samtliga informanter beskriver 

att de huvudsakligen ser positivt på samverkan mellan parterna. De behöver varandra för att 

se och stötta eleven i dess lärande och utveckling i ett helhetsperspektiv. Några dilemman som 

visade sig i studien var att lärarna av olika orsaker inte alltid visste vem som ska kontaktas på 

habiliteringen. Dessutom ansåg lärarna att det var lång väntan på insatser och att de upplevde 

att de inte alltid fick återkoppling av barn- och ungdomshabiliteringens olika 

yrkesverksamma. Flera av de yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen pratade 

dock om uppföljning av aktuella ärenden och värdet av återkoppling. Både en lärare och en 

arbetsterapeut lyfter att föräldrarna kan ha en del i att all information inte alltid når fram. 

Informanterna i studien arbetar inom olika verksamheter som innehåller olika styrdokument 

vilket kan förklara att de har olika perspektiv på elevens skoldag som ibland behöver 

diskuteras. Studien visar också att tid är en betydelsefull faktor då det är svårt att finna tider 

för träffar som passar de båda parterna. De yrkesverksamma på barn- och 

ungdomshabiliteringen gav uttryck för att de har lättare att få till tid för samverkan med 

skolan än vad lärarna har. Lärarna har fler elever att ta hänsyn till under skoldagen, men de 

menar att de försöker att använda sin pedagogiska planeringstid till möten för att lektioner och 

elever inte ska bli lidande.  Även om informanternas olika upplevelser och beskrivningar av 

den här samverkan befinner sig i olika system i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

kan de inte förstås isolerade från varandra utan måste förstås i relation till varandra 

(Bronfenbrenner, 1979). Hinder och möjligheter kan ses genom hela systemet då det som 

händer längst ut i systemet, makronivån, även påverkar elevens mikrosystem och däremellan.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Forskningsfrågan styr valet av metod (Fejes & Thornberg, 2009). För att få svar på studiens 

syfte, att beskriva och analysera hur några lärare som arbetar i grundsärskolan samt personal i 

barn- och ungdomshabiliteringen ser på samverkan dem emellan, har semistrukturerade 
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intervjuer varit ett bra metodval då Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativa 

intervjuer är en metod där man kan få en djupare förståelse för hur personer uppfattar sin 

värld och sitt liv. Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer har jag fått reda på 

verkligheten från informanternas synvinkel (Fejes & Thornberg, 2009).  Göransson och 

Nilholm (2009) skriver om att få fram nyanser av förståelsen av ett visst fenomen, vilket jag 

anser ha fått i den här studien. Nu ville jag veta hur informanterna ser på samverkan utifrån 

min valda definition av samverkan, av vilken anledning jag i början av varje intervju delgav 

mina informanter den. Detta gjorde att jag ramade in intervjun så att både jag och mina 

informanter utgick från samma definition av samverkan under intervjusamtalets gång vilket 

kan ha påverkat hur informanterna svarade på mina frågor. Jag kan dra paralleller till det 

Myndigheten för skolutveckling m.fl. (2007) menar att man inte kan underskatta språkets 

betydelse och att man kan behöva tydliggöra vad man menar med samverkan. Hade jag varit 

intresserad av att få veta hur de ser på samverkan i stort skulle studien haft en annan karaktär 

då innebörden av samverkan inte är ett enhetligt begrepp (Myndigheten för skolutveckling 

m.fl. 2007; Socialstyrelsen, 2008). 

 

En fördel med att använda mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer är att 

intervjufrågorna inte behöver ställas i en viss ordning utifrån intervjuguiden utan har kunnat 

kastas om så att det passar in i intervjusamtalets sammanhang (Bryman, 2011) Mina 

informanter har fått uttrycka sig fritt utifrån intervjuguidens innehåll då jag försökte hålla en 

lågmäld profil och det har funnits möjligheter för mig att ställa följdfrågor för att få en 

djupare förståelse under alla intervjuer (Fejes & Thornberg, 2009; Kvale & Brinkmann, 

2014). Bryman (2011) menar att man får bra kvalité på intervjuer om man får sitta ostört 

vilket gjordes vid samtliga intervjuer i den här studien. Däremot upplyste två informanter vid 

igångsättningen av deras intervjuer att det skulle kunna komma in någon under tiden intervjun 

skulle pågå.   

     

Intervjuerna har varit givande på många sätt och fokus på studiens syfte har hållits med hjälp 

av intervjuguiden. En pilotintervju gjordes först för att öka studiens tillförlitlighet och den 

hjälpte mig att förfina och smalna av mitt syfte med studien. Här lärde jag mig också hur 

viktigt det är att hålla sig till frågeställningarna för att få svar på det man vill veta. Jag kunde 

ha genomfört flera provintervjuer innan studiens början då jag under studiens gång bland 

annat utvecklat min förmåga att ställa följdfrågor. Jag spelade in alla intervjuer för att kunna 

gå tillbaka och lyssna på det som har sagts, vilket gjordes både före, under samt efter 
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transkriberingen vilket ökar tillförlitligheten av materialet. Precis som Bryman (2011) påtalar 

har de inspelade intervjuerna tagit mycket tid, både att genomföra, transkribera samt att 

analysera. Särskilt svårt upplevde jag att tematiseringen var och det krävde mycket tid då det 

var ett stort material att analysera (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009). 

 

Det var ett medvetet val att låta flera professioner från barn- och ungdomshabiliteringen få 

möjlighet att delta i studien för att få ett bredare perspektiv på hur olika yrkesgrupper 

upplever samverkan mellan verksamheterna. Däremot kan man aldrig veta vilka eller hur 

många som ställer upp på intervju innan frågan ställts. Hade jag vetat från studiens start att 

alla informanter skulle ha erfarenheter från träningsskolan (då det visade sig att både lärarna 

och även alla informanter från barn- och ungdomshabiliteringen arbetar med barn och 

ungdomar som läser enligt träningsskolans kursplaner) hade det funnits möjligheter att jag 

smalnat av studien ännu mer. Nu blev det mer en generell studie över grundsärskolan då jag 

inte specificerat studien innan jag träffade informanterna. Jag trodde från början att 

träningsskolans målgrupp var för litet område att undersöka. Detta kan påverka förståelsen av 

resultatet på så sätt att lärare i grundsärskolan som undervisar i ämnen inte alls känner igen 

sig i resultatet då det i träningsskolan går elever med grav utvecklingsstörning och ofta i 

kombination med flerfunktionsnedsättningar som eventuellt genererar mer insatser från barn- 

och ungdomshabiliteringens olika yrkesgrupper då behov av stöd är individuellt (Hendis, 

2013; Jakobsson & Nilsson, 2011; Möller & Nyman, 2003; Socialstyrelsen, 2009). 

  

8.2 Resultatdiskussion 

Såväl informanterna i studien som Fridolf (2004), Jakobsson och Nilsson (2013), 

Myndigheten för skolutveckling m.fl. (2007) samt Socialstyrelsen (2005) menar att 

verksamheterna samverkar med varandra för att skapa bra insatser för människor som behöver 

stöd. Danermark, Englund, & Germundsson (2010) pekar på att samverkan handlar om fyra 

viktiga aspekter som målinriktade handlingar, en avgränsad målgrupp, ett definierat problem 

samt uttalat syfte. Jakobsson (2002) menar att skolan har samverkan med externa 

verksamheter för att skapa en bra situation för eleverna vilket jag lyfter i den här studien där 

jag avser att beskriva och analysera lärarnas samverkan med barn- och 

ungdomshabiliteringens professioner. Samverkan mellan dessa parter kan ses på mesonivå i 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (Bronfenbrenner, 1979). Samverkans innebörd 

varierar och man behöver tydliggöra vad man menar med samverkan (Myndigheten för 
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skolutveckling m.fl. 2007; Socialstyrelsen, 2008). Germundsson (2011) menar att man ska 

skilja på begreppen samverkan, samarbete och samsyn och jag har i den här studien valt att 

följa Fridolfs (2002) definition av samverkan som menar att samverkan handlar om att verka 

samman parallellt, men att alla verksamheter behåller sina ursprungsmål och har tydliga 

gränser gentemot varandra. Socialstyrelsen (2013) påtalar att målet för samverkan mellan 

olika verksamheter ska leda till att den enskilde får insatser som leder till stöd för dennes 

situation och utveckling och menar att det ställs stora krav på alla verksamheter som arbetar 

med barn och unga att de har kunskap om och beredskap för att samverka med andra parter.  

 

Olika former av träffar och deltagare 

Såväl i den här studien som i Jakobssons (2002) studie så samverkar lärarna främst med 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster och specialpedagoger som arbetar på barn- och 

ungdomshabiliteringen. Resultatet visar att träffarna uppstår utifrån elevens individuella 

situation till skillnad mot Silverman och Millspaughs (2006) studie som på grund av 

utrymmesbrist på en skola startade samverkan mellan speciallärare och arbetsterapeut genom 

att dela rum. I författarnas studie kan man se att samverkan mellan olika yrkeskategorier 

kommer eleven till gagn på exonivå i Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori och 

ytterligare ett steg ut i systemet, på makronivå, hamnar samverkan i Kanada då deras 

utbildningssystem har förändrats de senaste decennierna och arbetsterapeuter har anställts 

inom skolan i ett inkluderingstänk (Villeneuve & Hutchinson, 2012). Hesselberg och von 

Tetzchner (2013) skriver att det varierar vilka professioner som deltar i träffarna, vilket även 

visar sig i den här studien. Även innehåll, hur många och långa träffar man behöver vid 

samverkan är beroende på syftet. Dessutom har inblandade parterna inte alltid gemensam 

dokumentation när de träffas, vilket Hesselberg och von Tetzchner (2013) påtalar är viktigt 

vid dessa tvärprofessionella möten då de menar att dokumentationen tydliggör vad som 

bestäms, vem som ansvarar för vad och förhindrar dubbelarbete. Informanterna i denna studie 

beskriver att vid möten i skolan där rektor deltar skriver rektorn oftast protokoll och delar med 

sig. Är lärarna med på en habiliteringsplan kan de ibland få en kopia på habiliteringsplanen 

från barn- och ungdomshabiliteringen om föräldrarna godkänner det. En sjukgymnast lyfter 

dock under intervjun att detta är en bra idé att kunna lämna en gemensam dokumentation till 

skolan och föräldrarna direkt efter ett praktiskt möte i skolan.  
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Dilemman i samverkan 

Som Fleetwood och Matscheck (2007) skriver är det en stor utmaning för olika verksamheter 

att samverka med varandra då samverkan ska ske på både individuella samt övergripande 

nivåer. Det är inte helt lätt med samverkan mellan olika yrkesgrupper som har skilda 

bakgrunder. Det finns motsättningar som grundar sig på uppfattningar av olika 

kunskapstraditioner. Beroende på sin yrkesroll har de samverkande parterna olika perspektiv 

och syn på eleven (Danermark, 2000; Hedegaard-Sørensen & Langager, 2012; Larsson, 2001; 

Riksrevisionen, 2011). Både i Riksrevisionens rapport (2011) och i den här studien visade det 

sig att det finns olika åsikter om elevens dag i skolan vilket kan förstås på både makronivå 

samt exonivå (Bronfenbrenner, 1979). Skolan har sin läroplan och kursplaner vilket gör att 

diskussioner kan uppstå då barn- och ungdomshabiliteringens yrkesverksamma har sina 

direktiv och ordinerar exempelvis träning för eleven på skoltid. Riksrevisionen (2011) menar 

att sådant samverkansdilemma kan uppstå mellan skola och habilitering vilket kan bero på 

brist på respekt på varandras ansvarsområden eller att man är dåligt insatt om den andres 

uppdrag. Ytterligare dilemman som visat sig i den här studien lyfter kan förstås utifrån det 

Lutz (2013) skriver som informella hinder. Lärarna upplever att de ibland inte når den 

önskade yrkesverksamme på barn- och ungdomshabiliteringen samt saknar återkoppling. De 

anser även att utlovade insatser inte blir av eller är lång väntetid på samt att det är lång väntan 

på hjälpmedel. När det gäller hjälpmedel har en arbetsterapeut varit med om att skolan 

förväntar sig att habiliteringen ska stå för alla hjälpmedel för en viss elev. Dessutom har två 

yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen upplevt att skolans personal inte alltid 

är intresserad av samverkan.  

 

Elevens utveckling och lärande i ett helhetsperspektiv  

Ahlberg (2013) menar att samverkan kan vara avgörande i hur man lyckas att stödja elever i 

svårigheter. Att skolan samverkar med andra verksamheter är nödvändigt för att kunna 

tillgodose alla behov hos de elever som har omfattande funktionsnedsättningar (Hendis, 

2013). Även om den här studien belyser grundsärskolan generellt framkommer det att alla 

informanter från barn- och ungdomshabiliteringen träffar elever som läser enligt 

träningsskolans ämnesområden. Flera studier visar att lärare som arbetar med elever på tidig 

utvecklingsnivå, med grava fysiska funktionsnedsättningar och sköra hälsotillstånd behöver 

ha samverkande partners för att kunna skapa en bra skolsituation för eleverna och arbeta mot 

optimal måluppfyllelse (Jakobsson, 2002; Klefbeck, 2014; SPSM, 2012). Alla lärarna i den 

här studien menar att samverkan med barn- och ungdomshabiliteringens personal är 
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betydelsefyllt för deras pedagogiska roll så att de kan ge eleverna en bra skola med lärande 

och utveckling. Alla informanter instämmer i att de samverkar med varandra för att se till 

elevens bästa. Tillsammans kan de se eleven ur ett helhetsperspektiv och bidra med sina 

kunskaper till varandra, vilket även SPSM (2012) konstaterar och menar att elever kan ha 

oanade resurser som kan vara svåra att se och då behöver man hjälpas åt. Detta till skillnad 

mot Hemmingsson, Gustavsson och Townsends (2007) studie där lärarna inte ansåg att 

arbetsterapeuterna var till någon pedagogisk hjälp i klassen. Trots att arbetsterapeuterna 

försökte hjälpa till med anpassningar så att undervisningen fungerar för alla eleverna så 

upplevde lärarna inte att det blev så då arbetsterapeuterna var för fokuserade på den enskilde 

elevens behov och inte klassen som helhet vilket är lärarens uppdrag.  

 

Samtliga informanter i studien beskriver att de upplever samverkan mellan parterna som 

huvudsakligen positiv. Klasslärarna upplever att det är positivt att de får råd och stöd utav 

personalen på barn- och ungdomshabiliteringen när de kommer ut till skolan för att träffa 

eleven och lärarna. Arbetsterapeuterna, sjukgymnasterna och specialpedagogerna betonar att 

de är positiva till detta uppdrag och detta kan förklaras av att de är experter inom sitt område 

och har kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur det kan påverka elevens liv, hälsa 

och utveckling. De har även kunskaper i hur de ska möta eleven samt överföra kunskaper och 

habilitering med det nätverk som finns runt eleven (Jakobsson, 2002; Föreningen Sveriges 

Habiliteringschefer, 2014).  

 

Betydelsefulla faktorer  

En betydelsefull faktor för samverkan är föräldrarna till den enskilde eleven. De avgör om 

lärarna på skolan ska kunna samverka med de yrkesverksamma på barn- och 

ungdomshabiliteringen (Jakobsson, 2002; Jakobsson & Nilsson, 2011; Hendis, 2013). Ingen 

informant i den här studien har varit med om att någon förälder sagt nej till samverkan mellan 

parterna. Alla lärarna talar om för sina elevers föräldrar att de gärna är med när familjen gör 

habiliteringsplaner med barn- och ungdomshabiliteringen, vilket de ibland har blivit inbjudna 

till.  Barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag är kopplat till hemmet, vilket kan ses på 

exonivå och är en frivillig verksamhet. Även om föräldrarna godkänner samverkan mellan 

dessa båda verksamheter råder det sekretess mellan dem, vilket ibland kan ställa till det i 

samverkan menar en arbetsterapeut i min studie vilket även Lutz (2013) belyser. Författaren 

menar att om det inte fanns sekretess mellan verksamheter som arbetar med barn är det lättare 

att skapa positiva samverkansprocesser. Men då frågar jag mig hur det då blir med familjernas 
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integritet? Den information jag behöver om familjen för att kunna göra ett bra arbete som 

speciallärare i Träningsskolan kan väl genom föräldrarnas medgivande förmedlas? En lärare 

upplever att i och med att det är förälder som förmedlar information som datum och tid för 

möten når inte den informationen alltid fram. Kan det vara så att denne förälder inte vill att 

skolan är med och råkar glömma att berätta om mötet eller skulle den familjen behöva få stöd 

av barn- och ungdomshabiliteringen så att inbjudan kommer till skolan i tid? Det nämner en 

annan lärare, att barn- och ungdomshabiliteringen hör av sig till denne när det är tid för 

habiliteringsplan för en enskild elev. 

 

Om man ser till Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system så finns det på makronivå 

många lagar och förordningar att förhålla sig till för informanterna i studien som HSL, LSS, 

Skollagen, barnkonventionen samt konventionen om rättigheter för personer med 

funktionshinder. Därtill ska verksamheterna samverka med varandra utifrån förvaltningslagen 

i en samtida relation med elev och dess föräldrar i fokus. Lagarna som ordnar stöd till barn 

och ungdomar är inte samordnade vilket komplicerar samverkan mellan olika aktörer. 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Danermark, 2000; Fridolf; 2004; Riksrevisionen, 2011).  

Båda parter i min studie har praktiska erfarenheter när det gäller samverkan med varandra, 

men ingen av informanterna vet hur samverkan ska ske utifrån styrdokument vilket jag kan 

tycka vara lite underligt för hur ska man som medarbetare kunna ta sitt ansvar i samverkan 

när det inte finns några tydliga riktlinjer att följa? Här ser jag att det råder förvirring hos 

parterna och deras huvudmän när det gäller samordning av stöd till barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar precis som Riksrevisionen (2011) påpekar. För som Danermark (2000) 

påpekar har inte förutsättningarna för samverkan diskuteras innan man startar 

samverkansarbetet mellan parterna. Ledningen har ansvar för att skapa förutsättningar för 

samverkan vilket kräver att ledningen både har insikt och engagemang i de olika 

samverkansprocesserna som planeras och pågår. Just när det gäller samverkan mellan olika 

huvudmän är detta särskilt viktigt (Danermark, 2000; Jakobsson & Nilsson, 2013; 

Socialstyrelsen, 2013). Här ser man hur komplext samverkansarbetet är vilket påvisar bättre 

stöd och ledning från chefsnivå för de verksamma i de båda verksamheterna. Lärarna i studien 

menar dock att det har skrivits om samverkan i deras lokala arbetsplan tidigare, men de har 

inte haft några tydliga riktlinjer att utgå ifrån.  

     

I den här studien upplever några av lärarna behov av tydligare samverkansrutiner med barn- 

och ungdomshabiliteringens olika yrkeskategorier då de upplever att samverkan ser olika ut 
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och inga fasta rutiner finns vilket även de yrkesverksamma på barn- och 

ungdomshabiliteringen beskriver. Här ser jag att ledningen för de båda verksamheterna har ett 

utvecklingsarbete framför sig, med skäl av att det är lagstadgat att myndigheter ska samverka 

med varandra (SFS 1986:223). Socialstyrelsen (2013) påtalar också i sin vägledande rapport 

om samverkan att det ställs stora krav på alla verksamheter som arbetar med barn och unga att 

de har både kunskap om och beredskap för att samverka med varandra så att den unge får 

insatser och stöd för sin situation och utveckling. Såväl som Danermark (2000), Myndigheten 

för skolutveckling m.fl. (2007) som Fridolf (2004) menar att det är viktigt med en tydlig och 

klar ledning i samverkansarbete. Dessutom skriver författarna att det behöver finnas 

strukturella förutsättningar som mål, yrkesroller, arbetsfördelning och rutiner för samverkan 

mellan parterna vilket informanterna i den här studien efterfrågar. Precis som Lutz (2013) 

skriver tror jag att det finns rektorer och även skolledare högre upp i organisationen som vill 

utveckla elevens lärandemiljö men att det kan bromsas av olika skäl. Det måste finnas en 

tydlig styrning om hur skolan konkret ska arbeta med samverkansfrågor, vilket behöver 

komma från makronivå där chefer och politiker verkar. Otydlig samverkanspolicy leder till 

personbunden samverkan vilket inte förankras uppåt i verksamheten och därmed kan 

samverkan varken uppföljas eller efterfrågas utav den politiska eller administrativa nivån 

(Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007).  

 

Tid är en betydelsefull faktor för god samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; 

Danermark, 2000; Fridolf; 2004; Myndigheten för skolutveckling m.fl. 2007; Riksrevisionen, 

2011). Detta visar sig både i den här studien samt i tidigare forskning (Hartas, 2004); 

Sandberg & Ottosson, 2010) . Liksom de yrkesverksamma på barn- och 

ungdomshabiliteringen menar lärarna i den här studien att det kan vara svårt att hitta 

mötestider som passar båda parter. Här framkommer det tydligt att det finns stor skillnad i hur 

mycket tid som finns för samverkan i parternas tjänster. Detta kan ses på makronivå, att 

samverkan är lagstadgad. Det kan också ses på exonivå där verksamheterna är olika 

uppbyggda och har olika premisser att tillgodose lagen om samverkan. I Hartas (2004) studie 

framkom det att tid för just samverkansprocessen är viktigt för framgångsrik samverkan 

mellan olika parter. Enligt författarna måste det finnas tid till att både diskutera hur man ska 

samverka och även tid till att diskutera för att nå en ömsesidig förståelse mellan de olika 

parterna. En sjukgymnast i den studien önskar just att det skulle finnas tid för sådana 

diskussioner. Riksrevisionen (2011) menar att nätverksträffar kan vara tidskrävande men är 
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också berikande och stimulerande vilket gör att verksamheterna får ökad samsyn och är inte 

det verksamheterna behöver för att stödja eleven i ett helhetsperspektiv?  

 

8.3 Avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis kan man säga att denna studie visar att informanterna har en positiv bild 

av samverkan mellan parterna då de betonar att deras samverkan med varandra har stor 

betydelse för den enskilde elevens utveckling och lärande. Detta ser jag som ett bra 

utgångsläge för att utveckla samverkansprocessen mellan skolan och barn- och 

ungdomshabiliteringen då det trots allt visats sig finnas brister i samverkan och det efterfrågas 

både närmare samverkan samt tydligare samverkansrutiner. Som Danermark (2000) skriver 

tror jag att det kan vara bra att börja samverkan försiktigt och utifrån de vinnande 

erfarenheterna som uppkommer kan man utveckla samverkan mellan parterna. Även i 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori lyfts tiden, krononivån, vilken blir en viktig 

påverkansfaktor i samverkan då både individ och miljön förändras med tiden 

(Bronfenbrenner, 1979).  

 

8.3.1 Förslag på vidare forskning 

 För att kunna få ett ännu bredare perspektiv på samverkan mellan skola och barn- och 

ungdomshabiliteringen hade det varit intressant att göra en större studie, som även 

omfattar upplevelser och beskrivningar från föräldrar samt chefer inom respektive 

verksamhet utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori.  

 

 Ett annat perspektiv som skulle vara intressant att studera är hur man i skolornas 

elevhälsoteam fångar upp barn- och ungdomshabiliteringens expertkunskaper, då 

habiliteringens uppdrag är kopplat till familjen. Var i kommunen finns de 

arbetsterapeutiska, sjukgymnastiska och logopediska kunskaperna som kan stötta 

lärarna i sitt pedagogiska uppdrag i skolan? Det är ju inte alla elever som har kontakt 

med barn- och ungdomshabiliteringen. En sådan studie anser jag skulle kunna ge ökad 

kompetens hos skolan och lärarna för att möta varje enskild elev, dennes behov och ge 

bättre förutsättningar för lärande. 
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Figur 1 

En illustration av Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell. 
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Bilaga 2 

Hej! 

 

Jag heter Anna Erixon och studerar till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning 

på Mälardalens högskola i Västerås och ska skriva mitt examensarbete under våren 2015. 

 

Mitt examensarbete är i ämnet specialpedagogik och handlar om samverkan mellan lärare i 

skolan och personal på barn- och ungdomshabiliteringen. Du tillfrågas att delta eftersom du 

arbetar med barn och ungdomar med utvecklingsstörning och kan tänkas ha erfarenhet av 

samverkan. 

 

Jag skulle vilja intervjua dig och fokus för intervjun kommer att vara din egen upplevelse av 

samverkan med andra verksamheter. 

 

Intervjun har en öppen ansats och kommer att vara i ca 40 minuter. Jag kommer att spela in 

intervjun för att senare kunna skriva ner ordagrant det som sagts. När studien är genomförd 

kommer all ljudinspelning och all transkribering raderas. 

  

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Du har möjlighet att avsluta ditt deltagande när 

som helst utan att behöva ange en anledning. Din anonymitet kommer att skyddas under hela 

undersökningen. Om du vill vara med och bli intervjuad i undersökningen så kommer du att 

få ytterligare information kring de forskningsetiska principerna när vi träffas. 

 

Har du frågor angående studien är du välkommen att kontakta mig via mejl eller telefon. 

Mejl: aen12020@student.mdh.se 

Telefon: 073-989 29 36 

 

 

Med vänlig hälsning  

Anna Erixon 

mailto:aen12020@student.mdh.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Börja med att fråga om de tagit del av informationsbrevet. 

Lyft definitionen av samverkan som studien avser att följa. 

Fråga om informanten har några frågor. 

 

 Bakgrund till sin profession 

 

 Hur upplever och beskriver de samverkan med den andre partnern 

 Egna erfarenheter 

 Vilka 

 Hur 

 När 

 Förväntningar 

 Utmaningar 

 Positivt 

 Negativt 

 Hinder 

 Dokumentation 

 

 Vad finns det för behov av samverkan 

 Orsaken till samverkan 

 Betydelsen av samverkan 

 

 Hur beskrivs förutsättningarna till samverkan 

 Ledning/Organisation 

 Styrdokument 

 Ansvarsfördelning 

 Andra viktiga faktorer 

 Utvecklingsbehov 

 

Fråga om informanten har något att tillägga eller förtydliga något innan intervjuns avslutande. 


