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FÖRORD 
 
När jag blev mentor för en elev med Selektiv Mutism startade en lång och snårig resa. 
Tyvärr alltför lång. Om jag haft tillräckliga kunskaper om Selektiv Mutism hade resan 
kanske blivit något enklare och kortare för mig, men framförallt för eleven. Under den 
här tiden letade jag litteratur om fenomenet men det var svårt att hitta något och det 
som fanns var på norska eller tyska men främst på engelska. I höst har det äntligen 
kommit en bok på svenska som är både lättläst och lättillgänglig.  
 
I skolan vet vi att samarbete och samverkan är värdefullt i många sammanhang och en 
framgångsfaktor för alla elever, men i synnerhet för elever som befinner sig i svårigheter. 
Att härutöver vidga samverkan med andra yrkesgrupper inom vården har varit en stor 
utmaning. Det är inte enkelt att få till fysiska möten, otydligt vem eller vilka som har 
ansvaret och dessutom kan tystnadsplikten sätta käppar i hjulet. Detta är min erfarenhet. 
Med det som utgångspunkt ville jag ta reda på hur arbetet och samverkan med övriga 
instanser ser ut för andra specialpedagoger. Finns det något vi kan göra så att det blir 
färre pedagoger men främst färre elever som hamnar på den snåriga vägen jag och min 
elev fick gå?  
 
Jag vill tacka de pedagoger som delat med sig till mig så det här arbetet möjliggjorts. Ett 
hjärtligt tack till min handledare Gerd Pettersson för ovärderlig stöttning och vägledning. 
Stort tack även till nära och kära som stått ut med mig och vårt överbelamrade köksbord 
under den här tiden då jag varit totalt uppslukad av mitt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sammanfattning 

Selektiv Mutism är en ångestproblematik som innebär att barnet talar obehindrat hemma men är 
helt tyst i andra sammanhang och situationer, vanligtvis i skolan och denna problematik drabbar 
ungefär en procent av alla barn i Sverige. Tillståndet försämrar prestationsförmågan i skolan och i 
sociala sammanhang, vilket kan få förödande konsekvenser om barnet inte ges det stöd som krävs 
att komma ur det. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka upplevelser 
specialpedagoger har av att arbeta med barn med som inte talar eller har Selektiv Mutism samt 
bidra med kunskap och möjligheter vad gäller samverkan med andra aktörer kring dessa barn. För 
att besvara syftet användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra specialpedagoger i 
en kommun i Sverige. Tidigare forskning visar att forskarna är eniga om att tidiga insatser är 
viktiga, att det finns behandling att få samt att det är av stor vikt att olika aktörer samverkar för att 
nå ett lyckosamt resultat. Studiens resultat visade att specialpedagogernas erfarenheter varierar 
beroende på hur många barn de mött samt hur arbetet organiserats på arbetsplatserna. Samtliga 
var eniga om att bemötande och förhållningssätt är betydelsefullt och att samverkan med 
vårdnadshavare är viktigt för att stödja barnets väg till att tala i alla miljöer. Resultatet påvisade att 
den så viktiga samverkan mellan olika instanser är näst intill obefintlig och att pedagoger behöver 
mer kunskap om tillståndet.  

 

Nyckelord: behandling, förhållningssätt, kunskapsbrist, ofrivillig, samarbeta, talängslan, ångest 
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1.Inledning, syfte och frågeställning 

 
1.1 Inledning 
 
Att inte tala i en viss miljö eller med vissa människor, men helt obehindrat i andra 

situationer kan upplevas märkligt för många. Men för en del, främst barn, är detta 

en verklighet de dagligen kämpar med. Vi som inte är tysta kan fascineras av dessa 

människor och ibland felaktigt tro att de väljer att vara tysta. De kan och vill prata 

och gör det hemma, men ångesten gör att de inte får ut de ljud och ord de vill, 

vanligtvis i skolan. För en del håller det i sig i ett antal månader men för många 

varar det i ett flertal år, och kan dessutom utvecklas till social fobi (Ringler, 2005).  

 

Ungefär 1 barn av 100 lever med den här problematiken, som kallas Selektiv 

Mutism (Ringler, 2005). Mutism kan förklaras med tyst eller stum och selektiv 

avser att personen som är tyst inte är det hela tiden utan endast i vissa miljöer 

eller i vissa situationer. Selektiv Mutism kan ses som en relativt ovanlig 

ångestproblematik och tills nyligen var fenomenet alltför ofta missförstått (Smith 

& Sluckin, 2015) Barn med Selektiv Mutism ansågs felaktigt, vara envisa och 

trotsiga (Johnson & Wintgens, 2016). Redan i slutet av 1800-talet beskrevs 

avvikelser med liknande symptom men ansågs då som att barnet valde att inte 

tala. Under 1930-talet myntades uttrycket Elektiv Mutism där det fortfarande 

ansågs som att barnet vägrade tala (Ringler, 2005). Sedan ca 25 år tillbaka 

används benämningen Selektiv Mutism (APA, 2014) och numera vet man att det 

handlar om en ofrivillig, ångestdämpande mekanism (Engström, 2019; Johnson 

& Wintgens, 2016) som framträder vid vissa situationer trots att barnen både vill 

och kan prata. Begreppet talängslan används ibland för att betona att 

problematiken kan finnas även om man inte fått diagnosen Selektiv Mutism och 

insatser kan behövas även för dessa barn (Engström, 2019). 
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Pedagoger behöver mer kunskap om barn med Selektiv Mutism och deras 

situation (Ringler, 2019). Många gånger uppfattas de här barnen som blyga och de 

stör inte undervisningen, vilket i sin tur kan bidra till att de inte uppmärksammas 

(ibid, 2005). Lärare kan peppa eller vara för stränga i tron att de hjälper dessa 

barn då det i själva verket är ett förhållningssätt som kan ge motsatt effekt, vilket 

tyder på lärares bristande kunskap Perednik (2012).  

 

En viktig del av insatserna för barn med Selektiv Mutism är samverkan mellan 

vårdnadshavare, skola och vård och vikten av samverkan betonas av flertalet 

forskare (Bergman 2013; Busse & Downey, 2011; Engström, 2019; Johnson & 

Wintgens, 2016; McHolm, Cunningham & Vanier, 2005; Oerbeck, Overgaard, 

Stein, Pripp & Kristensen, 2018; Perednik, 2011; Ringler, 2005; Smith & Sluckin, 

2015). Socialstyrelsen (2008) menar att gränsöverskridande samverkan är 

kostnadseffektivt och vid fungerande samverkan förstärks specialistkompetensen 

samtidigt som den integreras i helheten. Germundsson (2011) anser att det i stor 

uträckning saknas studier där interprofessionella kontakter möts och samverkar, 

och betonar hur viktigt det är. Engström (2019) betonar att trots att kunskaper 

och intresse av Selektiv Mutism finns bland både psykologer och logopeder i 

Sverige så finns det i dagsläget ingen som ansvarar för diagnosen. Hon förklarar 

att om barnet och dess vårdnadshavare träffar en logoped initialt så blir det den 

som fortsätter att arbeta med barnet och om familjen möter en psykolog fortsätter 

arbetet där. Båda yrkesgrupperna kan behövas men det saknas forum för 

samverkan, vilket är beklagligt för det behövs verkligen, menar Engström (2019). 

För fem år sedan var diagnosen Selektiv Mutism näst intill okänd för professioner 

inom skola, vård och samhälle och denna okunskap kan vara en delförklaring till 

att lärare har agerat mindre professionellt (Engström, 2018; Kit, 2018).  

 

De flesta studier om Selektiv Mutism som gjorts har fokuserat på barnens och 

vårdnadshavarnas upplevelser och det har varit svårt att finna studier som belyser 
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specialpedagogers erfarenheter av att arbeta med dessa barn samt hur samverkan 

med övriga kring barnet sett ut. En specialpedagog i Sverige ansvarar för ca 100 

barn (Skolverket 2019b) och denna mängd av antalet barn ökar sannolikheten att 

det finns specialpedagoger som har erfarenhet av målgruppen. Dessa 

specialpedagogers erfarenheter av Selektiv Mutism bör vara värdefull för fler att ta 

del av. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
I denna studie undersöks specialpedagogers upplevelser av att arbeta med barn 

som inte talar eller har Selektiv Mutism. Syftet är att bidra med kunskap om 

möjligheter och hinder vad gäller specialpedagogers samverkan med andra 

aktörer kring dessa barn och vilka lärdomar vi kan dra av specialpedagogernas 

arbete. 

 

För att besvara syftet utgår studien från följande frågeställningar: 

 

Vilka erfarenheter har specialpedagoger av att arbeta med barn som inte talar 

eller har Selektiv Mutism? 

Hur upplever specialpedagoger samverkan mellan vårdnadshavarna, skolan och 

vården? 

Vilken roll har specialpedagogen i denna samverkan?  

 

 

2. Definitioner och begrepp 
 
I följande avsnitt beskrivs hur definitioner och begrepp används relaterade till 

studien.  
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Barn  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) används benämningen barn. I skolans 

läroplan används benämningen elever (Skolverket, 2019a). I föreliggande studie 

används barn oavsett om det är barn eller elever som åsyftas förutom i 

resultatdelen då båda uttrycken används utifrån informanternas utsagor och 

verksamhet.  

 

Specialpedagog 

I den studerade kommunen finns inga tydliga arbetsbeskrivningar och skillnader 

mellan speciallärare och specialpedagoger när de anställs, vilket gör att uttrycket 

specialpedagog används för samtliga i studien för läsvänlighetens skull. 

 

Vården 

I studien används uttrycket vården och det ska ses som ett samlingsbegrepp för 

andra aktörer (exempelvis habilitering, barnavårdscentral, barn och 

ungdomspsykiatrin) och yrkesprofessioner (exempelvis psykologer, logopeder, 

terapeuter) med annan huvudman än den skolan har, vanligtvis landstinget men 

även andra huvudmän kan förekomma.  

 

 

3.Tidigare forskning 
 
I följande avsnitt återfinns inledningsvis tidigare forskning om Selektiv Mutism 

med ett avsnitt om behandlingsformer av tillståndet, eftersom jag vill påvisa den 

samlade kunskapen om behandlingsmetoder. Därefter ger jag en kortfattad 

förklaring om speciallärare och specialpedagog. Avslutningsvis belyser jag tidigare 

forskning om samarbete och samverkan.  
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3.1 Selektiv Mutism  

 

En hel del forskning om Selektiv Mutism är gjord, enbart en mindre del på 

svenska. I Selektiv Mutism (Kemppainen & Taft, 1985), som förefaller vara den 

enda svenska doktorsavhandlingen, används uttrycket ”Selektiv Mutism” trots att 

tillståndet inte fick den benämningen i DSM 5 förrän 1994. Kemppainen och Taft 

(1985) drar slutsatsen att Selektiv Mutism grundar sig i personlighetsstörningar, 

borderline eller neurotisk störning, men även i sällsynta fall psykotisk störning. 

De menar att barnen inte väljer att vara tysta utan att det är en tvångshandling 

och att de inte har någon valmöjlighet. Kemppainen och Taft (1985) konstaterar 

att en tidig upptäckt är viktig för att kunna ge adekvat behandling och samverkan 

med föräldrarna är en grundförutsättning för att lyckas. En av forskarnas 

informanter betonar vikten av engagemanget med alla som finns runt barnet, 

även skolan inkluderad. Kemppainen och Taft fann ett patologiskt familjemönster 

i orsaksbakgrunden (ibid, s. 61) alltså en sjuklig, förvriden familjesituation med 

en överbeskyddande mamma och många gånger en våldsam eller frånvarande 

pappa.  

 

Ringler (2005) påtalar att teorin om ett patologiskt familjemönster saknar allt 

mindre stöd i forskning men samtidigt menar han att om mamman är väldigt 

överbeskyddande, kan hennes sätt få barnet att befästa sin tystnad genom att 

bekräfta det beteendet. Vidare resonerar han kring att Selektiv Mutism skulle 

kunna vara en modern företeelse (ibid. s. 5) som hänger ihop med skolsystemet 

och med det menar han att muntlig framställning betonas i högre grad i skolan nu 

mot tidigare. Förr var inte forskare oroliga över de tysta barnens skolprestationer 

och Ringler (2005) funderar om det kan bero på att skolan var mer enkelriktad 

och hade fler auktoritära ledare tidigare. 
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3.1.1 Klassifikation 

  

I Sverige finns det två system för att klassificera sjukdomar och tillstånd. Det ena 

är den internationella klassifikationen ICD-10-SE där SE står för att det är en 

svensk version. Den andra är DSM -5 som är American Psychiatric Associations 

(APA) klassifikationssystem. I enlighet med flera forskare använder jag 

förklaringen från DSM-5 då den presenterar endast psykiska störningar mer 

noggrant. Utmärkande för Selektiv Mutism är enligt kriterierna i DSM- 5 Mini 

under rubriken Ångestsyndrom [313.23] 

 

A. Oförmåga att tala i vissa sociala situationer där det förväntas att man skall tala 

(tex i skolan) trots att individen talar i andra situationer. 

B.  Störningen försämrar prestationsförmågan i studier eller arbete eller social         

kommunikation. 

C. Störningen varar i minst en månad (dock inte enbart den första månaden i 

skolan). 

D.  Oförmågan att tala beror inte på brist på kunskap eller förtrogenhet med det 

talade språk som individen förväntas använda i sammanhanget. 

E. Störningen förklaras inte bättre med någon kommunikationsstörning (t ex 

stamning med debut i barndomen) och förekommer inte enbart i anslutning till 

autism, schizofreni eller annan psykossjukdom. (APA, 2014 s. 102) 

 

Många barn med Selektiv Mutism är inte bara tysta utan tillståndet tar sig i uttryck av 

”förstelnande” med kraftigt begränsad mimik och kroppsspråk (Ringler, 2005).  

 

 

3.1.2 Ångest 

 
Ångest är den starka och obehagliga känsla vi har kvar sedan möten med vilda, 

farliga djur som vi var tvungna att skydda oss mot genom att fly eller fäkta och 

från allra första början var det en överlevnadsfunktion (Hansen, 2019). 
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Larmsystemet i våra hjärnor finns kvar och aktualiseras om vi upplever hot och 

fara för sådant som vi egentligen inte behöver vara rädda för. Att känna ångest 

ingår i varje människas känsloregister och är inte något vi vare sig kan eller ska 

försöka göra oss av med men däremot ska ångesten inte dominera och styra vår 

tillvaro (Svirsky & Thulin, 2011). Det är med ångest, precis som med Selektiv 

Mutism, inte klarlagt med säkerhet vad som orsakar ångeststörningar men man är 

överens om att det är ett flertal komponenter som bidrar. Vid en ångestattack 

påverkas kroppen fysiskt, vårt beteende förändras och våra tankar präglas av att 

något hemskt ska hända (ibid. 2011). Man kan se på ångesten i Selektiv Mutism 

utifrån två perspektiv, a) ångestreducerande eller b) försvar mot hot (Ringler, 

2005). 

 

3.1.3 Komorbiditet 

 
Komorbiditet betyder samsjuklighet och forskare är eniga om att förekomsten av 

Selektiv Mutism i kombination med annan problematik är vanlig, främst ångest 

(Ringler, 2005). Social ängslan eller social fobi är nära sammankopplat med 

Selektiv Mutism (Busse & Downey, 2011; Engström, 2019, Ringler, 2005; Svirsky 

& Thulin, 2011). Kristensen (2000) konstaterar att 80 % av alla barn som har 

Selektiv Mutism har fler än en diagnos och mer än hälften har fler än 3 diagnoser. 

Förutom social fobi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det vanligt 

med utvecklingsförseningar samt svårigheter med tarmtömning och blåskontroll 

(ibid. 2000). Ringler (2005) drar slutsatsen att språkliga svårigheter är vanligt 

förekommande. Även tvång, försenad motorisk utveckling, intellektuell 

funktionsnedsättning (som i vardagligt tal ofta benämns med 

utvecklingsstörning), depression, beteendeproblem såsom relationsproblem, 

separationsångest och sömnstörning är vanligt förekommande i kombination med 

Selektiv Mutism (ibid. 2005). 
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3.1.4 Orsaker 

 
Forskarna är eniga om att det inte finns enbart en orsak till Selektiv Mutism utan 

det är en kombination av flera som bidrar (Bergman, 2013; McHolm, et al., 2005; 

Johnson & Wintgens, 2016; Ringler, 2005; Svirsky & Thulin, 2011).  Forskning 

påvisar att det finns en ärftlig faktor (McHolm, et al.; Ringler, 2005) men även att 

samspel mellan medfödd sårbarhet hos barnet och faktorer i omgivningen kan 

vara avgörande för att drabbas av Selektiv Mutism (Johnson & Wintgens, 2016). 

En del forskare menar att någon form av trauma kan ha inträffat vid ett särskilt 

sårbart tillfälle i språkutvecklingen (McHolm, et al., 2005). Johnson och Wintgens 

(2016) betonar att det är viktigt att inte förväxla barn med Selektiv Mutism med 

barn som tidigare haft normal kommunikation men efter ett trauma tystnat; De 

hävdar att det är olika saker. Traumateorin om att dessa barn ska ha varit utsatta 

för övergrepp de inte får berätta om, saknar enligt Ringler (2005) stöd i forskning. 

Orsakerna till Selektiv Mutism verkar vara många och diskuteras flitigt och lär 

fortsätta att funderas kring men inte i denna studie.  

 

3.1.5 Flerspråkighet och kön 

 
Det finns studier som visar att det är vanligare med Selektiv Mutism hos barn med 

annat modersmål (Oerbeck, et al., 2018).  Flerspråkighet kan alltså ses som en 

sårbarhetsfaktor för att få Selektiv Mutism. Många barn med annat modersmål än 

svenska är tysta till en början, innan de lärt sig svenska och här gäller det för 

personal i förskola och skola att vara uppmärksam så att barnen inte stannar i 

tystnaden (Ringler, 2019). Övergångssituationer, såsom att börja på förskola eller 

att gå från förskola till skola, kan vara kritiska situationer för alla men för 

flerspråkiga barn kan det vara för krävande och en utlösande faktor (Oerbeck, 

2008).  Studier visar också att Selektiv Mutism förekommer oftare hos flickor 

jämfört med pojkar (Ringler, 2005). 
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3.1.6 Behandling 

 
Forskare är eniga om att tidiga insatser ökar förutsättningarna för att nå framgång 

för barn med Selektiv Mutism (Busse & Downey, 2011; Engström, 2019; Johnson 

& Wintgens, 2016; McHolm, et al., 2005; Orbeck, 2008; Ringler, 2019) och bör 

ske på bred front med både hem, skola och vård. Bergman (2013) anser att det är 

viktigt att agera, inte vänta på att det ska gå över. Hon redogör för en 

beteendeterapi för barn upp till åtta år med Selektiv Mutism. Om barnet är äldre 

än så behövs en grundligare utredning för att utesluta andra 

funktionsnedsättningar, vilket kan kräva andra insatser. Bergman (2013) hävdar 

att beteendeterapi är mest effektiv men medger att det egentligen inte finns 

empiriskt stöd för hennes antaganden. Kärnan i den terapin hon förespråkar är att 

gradvis öka exponeringen för barnet och hon betonar dessutom vikten av 

belöningar när barnet lyckas. Forskare är eniga om att Selektiv Mutism är nära 

besläktat med social fobi/social ångest (Busse & Downey, 2011; Engström, 2019, 

Ringler, 2005; Svirsky & Thulin, 2011) men Bergman (2013) menar att det skiljer 

sig i behandling eftersom barn med Selektiv Mutism inte pratar med terapeuten. 

Det, i kombination av den oftast låga åldern, kräver samverkan med 

vårdnadshavare samt skolpersonal. Det går inte att ge samma terapeutiska 

behandling som vid annan ångestproblematik men eftersom forskning visar att 

medicin hjälper mot social ångest borde det hjälpa barn med Selektiv Mutism 

också (Bergman, 2013). Mannassis och Tannock (2008) konstaterade i sin studie 

en märkbar förbättring hos barn med Selektiv Mutism efter 6–8 månaders 

medicinering. Bergman (2013) poängterar dock att enbart medicin är ingen god 

behandling utan terapin är alltid viktigast.   

 

En annan behandling finns beskriven av Johnson och Wintgens (2016) och den 

ligger till grund för den svenska behandlingen (Engström, 2019) samt även 

inspirerat den norska skolbaserade kognitiva beteendeterapin (Orbaeck. et al., 
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2018). Denna behandling har många likheter med Bergman (2013), dock utförs 

den främst av logopeder och här betonas att beröm ska ske sparsamt. Johnson och 

Wintgens (2016) förordar inte heller medicinering men påtalar att om tystnaden 

är väl förankrad och barnet blivit äldre kan mediciner vara ett komplement. I 

denna behandling används uttrycken ”Shaping in” och ”Sliding in” som påminner 

om varandra men har vissa skillnader. Shaping in används för att gradvis öka 

kommunikationens svårighetsgrad, med hanterbar ångest. Till exempel vid en tyst 

lek med olika fordon, öka leken med att mima fordonsljuden för att vid ytterligare 

ökning, låta som fordonen. I sliding in används en trygg situation där 

kommunikationen fungerar, vanligen med en familjemedlem. En ny person 

introduceras först på avstånd för att komma närmare och närmare för varje gång 

(Engström, 2019; Johnson & Wintgens 2016).  

 

En metod som används inom psykiatrin är lekterapi med familjen (Ringler, 2005). 

Behandlingen kan utföras i en sandlåda och föräldrarna är viktiga och deltar i 

leken. Den behandlande terapeuten använder en docka som alter ego och närmar 

sig sakta i leken. Hela förloppet filmas och analyseras sedan tillsammans. I leken 

fokuseras samspelet mellan barnet, dockan och den vuxna. I behandlingen ingår 

även samarbete med förskolan/skolan i form av handledning till personalen samt 

samarbetskonferenser. Ringler (2005) betonar att om behandlingen startar tidigt 

blir den vanligtvis kortvarig vilket stärker betydelsen av tidiga insatser.  

 

Perednik (2011) beskriver ett tillvägagångssätt för att behandla Selektiv Mutism 

som i stora drag går ut på att terapeut, föräldrar och lärare samarbetar. 

Terapeuten börjar med att vara hemma hos barnet och familjen för att sedan följa 

barnet till skolan och där successivt öka exponeringen av nya individer att tala 

med.  Kommunikationen ökas gradvis och föräldrar och lärare har sina roller 

tydligt beskrivna. Forskningsgenomgången visar emellertid en enighet att fler 

longitudinella behandlingsstudier är nödvändiga för att kunna säkra 
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behandlingsresultaten. (Bergman, 2013, Busse & Downey, 2011; Engström, 2019; 

Johnson & Wintgens, 2016; Orbeck, et al., 2018; Perednik, 2011; Ringler, 2005). 

 

3.2 Specialpedagog 
 
Speciallärar- och specialpedagogutbildningarna och även yrkesrollerna har 

varierat genom åren och är tydligt relaterade till politiska beslut (Malmqvist, 

2015). I Sverige har vi idag två yrken, specialpedagoger och speciallärare, med 

många gemensamma arbetsområden såsom traditionell specialundervisning, 

kartläggningar, utredningar samt samverkan med vårdnadshavare och elevhälsa 

(Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Speciallärarrollen är 

mer av undervisande karaktär medan specialpedagogrollen inkluderar även 

samverkan med skolledning och aktörer utanför skolan, till exempel vården, enligt 

Göransson, et al., (2015). Specialpedagoger och speciallärare har en mer 

relationell förståelse för skolsvårigheter än övrig personal och betonar vikten av 

att se elevens situation och hela utveckling (ibid.).  

 

3.3 Samarbete/samverkan 
 
Samarbete kan ses som ett allmänt begrepp som vi utför dagligen utan att 

reflektera över det (Danermark, 2000) och en stor del av våra liv bygger på 

samarbete. Samverka däremot, innebär att tillsammans med andra, ofta personer 

med annan utbildning och med annat regelverk, utföra medvetna målinriktade 

insatser (Danermark, 2000).  Germundsson (2011) menar att det finns flera 

förklaringar till begreppet samverkan. Han hänvisar till hur vissa forskare anser 

att begripligheten ökar om ordet samverkan sätts i förhållande till liknande 

begrepp såsom samexistens, samordning, samarbete och samsyn. Germundsson 

(2011) använder själv en förklaring utifrån begreppet integrering då det handlar 

om i vilken utsträckning olika aktörer eller olika aktiviteter sammanförts och där 

begreppen samordning, samarbete och samverkan förekommer.  Med det som 
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grund blir Germundssons synsätt till begreppet samverkan ett samlingsbegrepp 

som innehåller både samordning och samarbete i olika former. 

 

 Germundsson (2011) har studerat samarbete och samverkan mellan olika 

organisationer och myndigheter där fokuset var interprofessionell samverkan, det 

vill säga samverkan mellan olika yrkesgrupper och professioner. Han menar att ”I 

Sverige har det under de senaste decennierna blivit allt vanligare med 

samverkan mellan olika aktörer inom offentlig sektor, inte minst inom 

områdena social omsorg och utbildning” (ibid. s. 37) För barn med 

funktionsnedsättning är det särskilt viktigt med samverkan mellan vården, 

hemmet och skolan enligt Jakobsson (2002) och det kan även inbegripas barn 

med Selektiv Mutism.  

 

Johnson och Wintgens (2016) och Engström (2019) betonar vikten av samverkan 

när det gäller barn med Selektiv Mutism.  Engström (2019) menar att barnet kan 

göra framsteg på en logopedmottagning eller hos en psykolog/terapeut men ändå 

ha kvar svårigheten i skolan och där svårigheterna är som störst ska arbetet 

utföras. Det är angeläget att det finns ett forum för samarbete trots att sjukvård 

och skola har olika huvudmän och olika uppdrag (Engström, 2019, s. 163) 

 

Sammanfattningsvis kan samverkan ses som ett övergripande begrepp i en 

process där samarbete och samordning samspelar och vilar på en gemensam 

värdegrund, se figur 1 (Danermark, 2000, Germundsson, 2011, Socialstyrelsen, 

2008). 
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Figur 1 Inspirerad av Socialstyrelsen (2008) 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
I följande avsnitt beskrivs den sociokulturella teorin, det relationella perspektivet 

samt samverkansperspektivet då föreliggande studie har sin utgångspunkt i dessa. 

Inledningsvis beskrivs studiens förhållningssätt.  

  

4.1 Induktiv 
 
Denna studie har ett induktivt förhållningssätt där forskaren utifrån det 

insamlade materialet, empirin, formulerar en teori (Patel & Davidsson, 2019, s. 

27). Jag har inte formulerat en teori men studien förankrades inte inledningsvis i 

en teori utan val av teori har vuxit fram under och efter insamlandet av data. För 

att förstå och förklara det insamlade materialet behövs teorier. Då människor 

studeras sker det ständigt förändring vilket gör att flera teorier kan användas, 

vilket kan tyckas vara en svaghet men inte heller behöver vara det. Eftersom 
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förändringsprocessen pågår kontinuerligt kan det vara vanskligt att utgå från 

endast en teori som anses vara den rätta. Det handlar om att följa upptäckandets 

väg (Patel & Davidsson, 2019).  

 

4.2 Sociokulturella perspektiv 
 
Sociokulturella teorier kan benämnas som sociokulturella perspektiv (Jakobsson, 

2012). Det är egentligen ett flertal liknande teorier om lärande och utveckling som 

kan ingå i det sociokulturella perspektivet med ett flertal gemensamma drag men 

även skillnader. Mitt val av sociokulturell teori är att perspektivet enligt Säljö 

(2017) betonar språkets betydelse och menar att genom språket kan vi ta till oss 

andras erfarenheter och genom kommunikation kan vi formulera och dela våra 

erfarenheter med andra. Den sociokulturella teorin kopplas vanligen ihop med 

Vygotskij (Jakobsson, 2012; Säljö, 2017). Vygotskij och även Dewey, var kritiska 

till behaviorismen som var den rådande riktningen under första halvan av förra 

seklet. De menade att fokus låg på det som syntes, inte det som skedde inom 

människorna (Manger, Lillejord, Nordahl & Hellan, 2013). En grundläggande 

tanke inom sociokulturell teori är att människor inte blir sociala utan är det redan 

då de föds. Samspelet mellan individ och omvärld är en viktig aspekt inom 

sociokulturella teorin och ligger till grund för den här studien. Vygotskij menar att 

språket är centralt både i samspel med andra men även i vårt inre då vi tänker 

(Säljö, 2017). De sociala relationerna i samspel med omgivningen gör oss till 

människor där kommunikation och språk är nödvändiga (Manger, et al., 2013).  

 

Detta leder studien även mot vikten av att förstå ett relationellt perspektiv vilket 

innebär att jag har valt en relationell ansats eftersom den undersöker relationer 

mellan barn och specialpedagoger utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och 

även samverkan mellan skolan, vårdnadshavarna och vården. Det relationella 

perspektivet koncentrerar sig på vad som sker människor emellan och 
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relationerna står i centrum (Aspelin, 2013).  Ytterligare en aspekt som påverkar 

föreliggande studies perspektiv är vilka glasögon som används för att se på 

svårigheter. I det relationella perspektivet ses eleven befinna sig i svårigheter, inte 

ha svårigheter (Ahlberg, 2015). Björklid och Fischbein (2011) har intresserat sig 

för samspelet mellan individer och deras förutsättningar samt omgivningen med 

dess faktorer. De förordar uttrycket interaktion och med det menar de det 

ömsesidiga samspelet mellan individ och omgivning (Björklid & Fischbein, 2011, 

s 10) som kan förklaras med att omgivningens påverkan får olika effekter på olika 

individer. Dessa individer utformar samma omgivning med sina förutsättningar 

och på sitt eget sätt. Detta interaktionistiska perspektiv innebär att man har ett 

helhetsperspektiv på människan och samspelet med miljön runt denne där 

utveckling sker både genom inlärning och mognad. Egenskaper och personliga 

faktorer hos barnet samt miljön befinner sig i ett ömsesidigt samspel och påverkar 

varandra. Av det skälet är det viktigt att undersöka de faktorer som påverkar 

samverkan på olika nivåer (Björklid & Fischbein, 2011).  

 

Danermark (2000) hävdar att samverkan med andra är att arbeta mot ett 

definierat mål, oftast med personer från andra organisationer som lyder under ett 

annat regelverk. Man kan samverka om många olika objekt men Danermark 

(2000) utgår från samverkan om människor som objekt och främst, i samverkan 

mellan organisationer, är utbildade för att arbeta med människor som i det här 

fallet är föräldrar, skola och vård. När det gäller samverkan om människor kan 

problem skapas utifrån att det gemensamma problemet ses från olika synvinklar. 

Alla professioner har sina egna specialiteter och för att nå lyckad samverkan 

behövs respekt och förståelse för varandra. De olika professionerna har olika 

synsätt och teorier och företräder olika kunskapsområden. Det finns teoretiska 

ställningstaganden som ligger till grund för professionernas arbetssätt och som 

påverkar hur problemet definieras, förklaras och hanteras. Ledningen har en 
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betydelsefull roll för god samverkan och är särskilt viktigt om flera huvudmän är 

involverade (Danermark, 2000).  

 

Enligt Danermark (2000) kan samverkan ses både positivt och negativt. De 

positiva aspekterna är att utvecklas som människa, se verksamheten utvecklas, 

lära sig nya saker samt delge andra sina kunskaper och erfarenheter.  En av de 

negativa aspekterna är att det många gånger upplevs tidskrävande. Det kan även 

vara oklara uppgifter, en förändring mot det okända, oklart mandat eller syfte som 

kan upplevas negativt. Det kan även finnas svårigheter att få till samverkan 

logistiskt. Andra påverkansfaktorer är makt och inflytande.  Vi har inte de 

redskap som behövs för en framgångsrik samverkan skriver Danermark (2000, 

s. 13) och föreslår samt beskriver hur förutsättningar för positiv 

samverkansprocess skapas. Det ska göras genom att de kunskapsmässiga 

olikheterna, de organisatoriska skillnaderna samt skillnaderna i regelverken 

hittas, lyfts fram och diskuteras för att sedan hanteras med respekt och tydlighet. 

Avslutningsvis utvecklas former för att undanröja eller, om det inte är möjligt, 

hantera skillnaderna (ibid. 2000).  

 

5. Metod  
 
I detta avsnitt redogörs för val av metod, urval, genomförande samt metodanalys. 

Även etiska överväganden diskuteras och presenteras. De konsekvenser som 

skulle kunna uppstå till följd av dessa kommer att presenteras i en 

metoddiskussion i ett senare avsnitt. 

 

5.1 Undersökningsmetod 
 
För att ta del av specialpedagogers upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

barn som inte talar eller har Selektiv Mutism och samverkan med andra aktörer 
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använde jag mig av kvalitativ metod i form av intervjuer, som anses vara det mest 

lämpliga tillvägagångssättet då erfarenheter och upplevelser efterfrågas (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vid intervjuer ges informanterna möjligheter att förklara sina 

tankar, vilket kan leda till en djupare förståelse. För att få så mycket information 

som möjligt utan att styra informanterna alltför mycket valdes semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer har en tydlig struktur med samma frågor 

till samtliga informanter, vilket gör att trovärdigheten ökar eftersom frågorna är 

bestämda innan (Bryman, 2018). Vid en intervju är det viktigt att skapa 

förtroende och få informanten att känna sig trygg så att det spontana kommer 

fram. Att ha genomtänkta frågor minskar risken för ledande eller oklara frågor 

(Hjerm, et al., 2014) och detta hade jag i åtanke då intervjuguiden skapades (Se 

Bilaga 2). Vid konstruerandet valdes korta och öppna frågor vilket möjliggjorde 

för informanterna att själva styra sina svar och förmedla det de upplever som mest 

angeläget (Bryman, 2008).  
 

5.2 Urval och deltagare 
 
Jag har använt ett målstyrt urval då studiens målgrupp var en särskild 

yrkesgrupp, specialpedagoger och deras erfarenheter och upplevelser. Ett målstyrt 

urval är en form av strategiskt urval (Bryman, 2018) och eftersom studiens 

forskningsfrågor var riktade till en specifik yrkesgrupp kunde jag inte välja 

informanter slumpmässigt utan behövde de som var relevanta för studiens syfte. 

Specialpedagogerna i den aktuella kommunen som studeras har ett eget nätverk 

där maillistan nyligen uppdaterats. Min målsättning var att intervjua fyra 

specialpedagoger och ta kontakt med dem via denna maillista då mailkontakt 

inledningsvis ger större möjligheter för informanterna att tacka nej till att delta 

(Bryman, 2018). 

 

Deltagarna benämns som följer: 
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Specialpedagog 1: Tog sin examen som speciallärare i matematik i januari 2011. 

Hen arbetar på en F-6 skola.  

Specialpedagog 2: Tog sin specialpedagogexamen 2004 och arbetar på en 7–9 

skola.  

Specialpedagog 3: Tog sin specialpedagogexamen i januari 2015 men har 

arbetat som specialpedagog i 5 år. Den största delen av den tiden har hen arbetat 

som specialpedagog på ett förskoleområde med ansvar för 12–15 förskolor. 

Numera arbetar hen centralt.  

Specialpedagog 4: Tog sin examen som speciallärare utvecklingsstörning i 

januari i år. Hen arbetar som klasslärare på Grundsärskolan som hen gjort sedan 

2010.  

 

5.3 Genomförande 
 
Studien planerades utifrån mitt intresse av att bidra med kunskap om möjligheter 

och hinder i samverkan kring elever med Selektiv Mutism. Efter litteratursökning 

och litteraturstudier utformades en intervjuguide (Bilaga 2) utifrån syftet och 

frågeställningarna. I samband med detta skickades ett mail till 

specialpedagogerna i kommunen där de fick svara på om de arbetat med något 

barn med Selektiv Mutism och om så var fallet, de kunde tänka sig att delta i en 

intervju. Av de som svarade samt hade erfarenhet av denna problematik, var det 

fem som ville ställa upp. En av dem valdes bort av personliga skäl då jag ansåg att 

intervjun skulle kunna påverkas och därigenom resultatet. Varje informant fick 

komma med önskemål om plats och tidpunkt för intervju. Ett följebrev med 

bifogad samtyckesblankett (Bilaga 1) lämnades ut till de fyra där de även 

informerades om de etiska övervägandena och därefter skrevs blanketten under. 

Intervjuerna skedde i ett avskilt rum utan störande moment och spelades in 

(Ejvegård, 2009). Informanterna fick ta del av intervjuguiden innan 

intervjutillfället. Innan intervjuerna startade presenterades syftet med studien 
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samt de etiska övervägandena. Ibland följdes inte intervjuguidens ordning på 

frågorna och följdfrågor som inte fanns i intervjuguiden ställdes då behov fanns. 

Samtliga intervjuer avslutades med möjlighet för informanten att tillägga eller 

kommentera något. För att inte riskera att förlora det inspelade materialet 

användes två olika inspelningsfunktioner, dator och mobiltelefon, vid varje 

intervju. Efter avslutad intervju prioriterade jag en kort egen tid för skriftlig 

reflektion, vilket även Kvale och Brinkmann (2014) förespråkar.  I nära anslutning 

till varje intervju transkriberades materialet, vilket är ett tidskrävande arbete men 

för att veta både vad informanterna säger och hur de säger är det ett väldigt viktigt 

steg i kvalitativa intervjuer (Bryman, 2019). Efter transkriberingen lyssnades 

intervjun igenom för att korrigera eventuella felaktigheter.  

 

5.4 Etiska överväganden 
 
I mailet framgick syftet med studien, att deltagandet var frivilligt samt att all 

information behandlas konfidentiellt. I samband med detta fick deltagarna även 

information om att min handledare kommer att ta del av materialet. Intervjuerna 

genomfördes endast i samtycke och informanterna informerades om att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan utan förklaring. Innan intervjuerna fick 

de information om att samtalen spelas in för att efter avslutat arbete raderas då de 

endast nyttjas till denna studie (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

5.5 Reliabilitet och validitet 
 
Olika begrepp används inom kvalitativa och kvantitativa studier (Patel & 

Davidsson 2019) och i kvalitativa studier används företrädesvis begreppen 

tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Patel & Davidsson (2014) förklarar att då vi inte kan få ett mätbart mått 

när vi gör kvalitativ intervju landar studiens tillförlitlighet i hög grad hos 

intervjuaren. Ju bättre tränad intervjuare, desto högre tillförlitlighet. Med 
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vetskapen om att denna studie är utförd av en intervjuare med relativt lite rutin av 

att intervjua är förhoppningen att den ändå ska vara tillförlitlig nog. Då jag är 

medveten om bristen på rutin ökar möjligheten till högre tillförlitlighet. Ett 

noggrant analysarbete där egna åsikter i största möjliga mån har lagts åt sidan har 

bidragit till att tillförlitligheten stärkts (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

5.6 Analysförfarande 
 
Redan under första transkriberingen började analysarbetet. Att analysera 

kontinuerligt gör att forskaren blir mer medveten om olika teman som 

uppkommer under intervjuerna, vilket är att föredra, enligt Bryman (2019).  

Efter att ha kontrollerat att transkriberingen utförts korrekt, lästes texterna 

igenom igen och kodades genom att skriva nyckelord i marginalen, vilket är det 

vanligaste sättet att analysera data enligt Kvale och Brinkmann (2014). Efter att 

jag bearbetat samtliga intervjuer studerade jag koderna för att upptäcka likheter 

och skillnader eller återkommande teman.  All data tematiserades och 

färgmarkerades utifrån kodningarna och slutligen utkristalliserades fyra 

meningsbärande teman, vilka anknyter till studiens teoretiska utgångspunkter.  

Dock vill jag klargöra att temana i viss mån överlappar varandra och varit svåra 

att särskilja. 

 

• Lärmiljö 

• Samverkan  

• Specialpedagogens roll  

• Okunskap ett hinder 

 

I resultatet redovisas ovanstående teman.  
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6. Resultat och analys 
 
Syftet i denna studie är att undersöka specialpedagogers erfarenheter av att arbeta 

med barn som inte talar eller har Selektiv Mutism med koppling till samverkan 

med andra aktörer kring barnet. Fyra specialpedagoger har intervjuats och i 

följande avsnitt presenteras de tematiserade resultaten utifrån svaren på 

intervjufrågorna. Resultaten analyseras med utgångspunkt i den sociokulturella 

teorin och belyses utifrån det relationella perspektivet.  Analysen har även 

koppling till ett samverkansteoretiskt perspektiv. Samtliga informanter har 

erfarenheter av att arbeta med barn som inte talar eller har Selektiv Mutism men i 

olika stor omfattning, då specialpedagogernas uppdrag varit utformade på olika 

sätt.  

 

6.1 Lärmiljö 
6.1.1 Bemötande och förhållningssätt 

 
Samtliga specialpedagoger beskrev hur viktigt det är med bra bemötande och rätt 

förhållningssätt i arbetet med de här barnen. Specialpedagog 3 berättar att när 

hen blev kallad till en förskola som behövde hjälp med ett tyst barn, började hen 

med att studera bemötandet och förhållningssättet på förskolan. Barnen behöver 

våga prata och om miljön och förhållningssättet inte tillåter det så är det där man 

måste börja. Specialpedagog 4, som arbetar i grundsärskolan samt specialpedagog 

2, med erfarenhet av grundsärskolan, menar att när man arbetar i 

grundsärskolan, eller har erfarenhet av det, så har man ett särskilt förhållningssätt 

som är gynnsamt för barn som befinner sig i svårigheter och beskriver det 

förhållningssättet genom Öppnare sinne för hur variationen kan vara. 

Specialpedagog 1 menar också att förhållningssättet är viktigt och pratar även om 

relationens betydelse, vilken hen uttrycker med …det måste ju samtidigt bygga 

på ett förtroende… Flera av informanterna konstaterar att de här barnen behöver 

förberedas, tillåtas att titta på några gånger innan de deltar själva och tillåtas 
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använda andra uttryckssätt än talet som Specialpedagog 3 beskriver: Jag behöver 

kanske inte uttrycka det genom att säga det högt så här utan jag kan få peka 

eller nicka eller titta litegrann.  

 

6.1.2 Arbetssätt och anpassningar 

 
Arbetssätt som används och anpassningar som görs för barn som inte talar eller 

har Selektiv Mutism varierar. Specialpedagog 2 berättar att det som gjordes med 

den eleven hen var involverad i var att först titta över organisationen och noga 

tänka igenom vilken klass eleven skulle placeras i då den började på skolan. Hen 

och två av kollegorna i arbetslaget har tidigare arbetat i grundsärskolan och den 

erfarenheten ansågs värdefull med tanke på elevens svårigheter. I den klass eleven 

placerades i fanns även mer resurser i form av klassassistent att tillgå. Medvetet 

tilltalades eleven som vilken elev som helst av de vuxna och så småningom 

började eleven nicka, för att sedan säga ja och nej och senare kunna titta upp och 

säga lite korta meningar. Specialpedagog 4 berättar att lärare på grundsärskolan 

är generellt väldigt taktila, vilket även användes med den elev hen arbetade med. 

När eleven började skolan skrev den endast om specialpedagog 4 la sin hand över 

elevens och så var det en period innan det så småningom kunde fasas ut. Denna 

elev kunde ibland stanna upp, ”frysa till” och vid en sådan låsning kunde någon ur 

personalen sätta ett finger i ryggen och då släppte låsningen för eleven. 

Specialpedagog 4 beskriver hur de provade allt. Hen berättar att de provade muta 

med fika och godis. De försökte få eleven att härma, de lekte och busade. De lät 

eleverna spela teater och personalen spelade teater. Hen beskriver arbetssättet 

med Vi får vända ut och in på oss själva.  De provade att pekprata och ögonpeka, 

alltså att eleven genom att titta på ett alternativ visade vad hen ville. Föräldrarna 

spelade in eleven hemma då hen läste och pratade och skickade det till 

specialpedagog 4 så hen hade något att utgå ifrån vid bedömning av den muntliga 

delen. Även specialpedagog 1 beskriver hur de använt sig av inspelningar då 
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eleven spelat in läsläxan och annan muntlig framställning på sin mobil hemma 

och spelat upp det på skolan. För att få eleven delaktig och veta vad hen tycker och 

tänker har specialpedagog 1 skickat digitala frågeformulär där alla elever fått svara 

men huvudsyftet har varit att få liksom en bild av vad eleven vill (specialpedagog 

1).  Där har eleven uttryckt sina önskemål så det kommunikationssättet ska skolan 

fortsätta med. Specialpedagog 3 har sina erfarenheter från förskolan och hen 

betonar lekens betydelse i arbetet med barnen som inte talar. Hen berättar om ett 

arbetssätt i vilket pedagogerna utgick från något som barnet var intresserad av 

och lekte tillsammans med barnet. De lekte under en lång tid och i leken kunde 

pedagogerna locka barnet att vara med, först genom att låta barnet peka och visa 

och så småningom började barnet prata. Ett annat barn var väldigt intresserad av 

böcker och då skapades dagliga lässtunder där pedagogen medvetet samtalade 

mycket runt händelserna i böckerna för att locka barnet till att uttrycka sig. Barnet 

hade begränsad mimik så målet var i första hand att få barnet att peka eller visa 

på annat sätt än att prata. Pedagogen tänkte specifikt på att kommunicera med 

hela sin mimik. Specialpedagog 3 betonar förutom leken även vikten av en trygg, 

kommunikativ miljö och humorns betydelse och de engagerade pedagogerna och 

uttryckte det med Snacka om att de … verkligen vill hjälpa till!  

 

6.2 Samverkan 
6.2.1 Samverkan med föräldrar 

 
Samverkan med föräldrar är ju jätte jätte viktigt (specialpedagog 1) och 

samverkan med föräldrarna betonar samtliga informanter som arbetar i skolan. 

Specialpedagog 4 hade tät kontakt med föräldrarna under tiden hen hade eleven 

som inte talade i sin klass. Hen beskriver Har ju pratat så otroligt mycket med 

den här familjen. Regelbundna, kontinuerliga träffar med föräldrarna är vanligt 

förekommande för specialpedagogerna i skolan och flertalet av dem har även 

kontakt med föräldrarna via mail och telefon. Föräldrarna är ju jätteviktiga 

(specialpedagog 2).  Specialpedagog 3 har sina erfarenheter från förskolan och 



 

24 
 

hens uppdrag skiljer sig därför från övriga. I förskolan arbetar specialpedagogen 

främst med att stötta och handleda pedagogerna och kontakten med 

vårdnadshavarna sköts i huvudsak av personalen på förskolan, berättar 

specialpedagog 3. Ibland har dock hen kallat till återkopplingssamtal mellan både 

hem och förskola. Hen berättar att om ett barn är tyst behöver personalen på 

förskolan ta upp det med föräldrarna och höra vad de tänker.   

 
6.2.2 Samverkan med andra yrkesprofessioner 

 
För specialpedagogerna i skolan visar sig arbetet med andra kollegor vara 

betydelsefullt och viktigt. Alla som arbetar med och är involverade i barnet 

behöver samverka oavsett profession och det Specialpedagog 2 beskriver Vi har 

turats om och vi har löst det i kollegiet liksom. Specialpedagog 1 berättar att de 

kontaktat kommunens centrala logopeder, som arbetar för hela kommunen, för 

att få hjälp kring en elev med Selektiv Mutism. Detta samarbete har precis inletts 

och förhoppningen om att få hjälp är stor hos personalen på skolan. 

Specialpedagog 3 har vid ett tillfälle tagit hjälp av skolpsykologen och arbetat med 

ett helt arbetslag på en förskola där ett barn som inte talade fanns. Även 

specialpedagog 4 har haft viss handledning av skolpsykolog under en tid men inte 

direkt för barnet med Selektiv Mutism, utan handledning i stort som var riktad 

mot särskolan ett tag (specialpedagog 3).  

 

6.2.3 Samverkan med andra yrkesprofessioner med annan huvudman 

 
En av specialpedagogerna berättar att hen vet att SPSM (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten) har varit behjälpliga under en period men då var inte hen 

involverad i just den eleven utan kände bara till det eftersom det hade tagits upp 

på elevhälsaträffar.  I intervjuerna framkommer det att samverkan med andra 

professioner med annan huvudman är i det närmaste obefintligt. Specialpedagog 

3 har vid ett tillfälle ringt och rådfrågat BVC (Barnavårdscentralen) utan att 
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undanröja barnets identitet men inte fått någon hjälp. Föräldrar har uttryckt 

missnöje och frustration till skolan över den undermåliga hjälp de fått av BUP 

(Barn- och ungdomspsykiatrin). I ett fall har föräldrarna därför sökt sig till 

hälsocentralen för annan psykologkontakt med förhoppning om adekvat hjälp, 

berättar en av specialpedagogerna. Hen anser att eleven behöver professionell 

hjälp och det kan inte skolan ge elever med Selektiv Mutism eftersom Vi är inte 

behandlande (specialpedagog 1).  Specialpedagog 3 menar att vården är till för 

föräldrarna och det måste som vara de som trycker på det (specialpedagog 3) om 

skolan ska få delta i möten eller på annat sätt involveras. 

 

6.3 Specialpedagogens roll  
 
Specialpedagogernas roll samt deras erfarenheter skiljer sig för de fyra 

informanterna. Specialpedagog 1 menar att elevhälsan behöver ta ansvar för att 

driva arbetet då det är svårt för klassläraren som har så många andra elever också 

och vill därmed avlasta genom att ta på sig ansvaret.  Hen avlastar klassläraren 

genom att ta mycket av kontakten med föräldrarna både via mail och telefon.  På 

specialpedagog 2 arbetsplats är det tydliga riktlinjer att det är mentor som har 

ansvaret för sina elever och alla vet sin roll. Ingen går förbi mentor 

(specialpedagog 2) utan den finns med i allt som handlar om eleven.  

Specialpedagog 2 har ingen kontakt med föräldrarna, förutom då de ses fysiskt på 

träffar, utan det är mentors uppgift. Specialpedagog 3 har störst erfarenhet av att 

arbeta med tysta barn av alla informanter. En av dem hen varit involverad i har 

haft diagnosen Selektiv Mutism, i övrigt har barnen varit tysta men inte fått någon 

diagnos ännu. Hens erfarenheter kommer främst från den tid hen arbetade som 

specialpedagog på ett område inom förskolan. Då pedagogerna på förskolan 

behövde hjälp eller stöd ringde eller mailade de till hen. Hen menar att varje 

situation är unik och att man lär sig mer för varje gång. Erfarenheterna 
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specialpedagog 4 har ligger några år tillbaka i tiden och då var hen inte utbildad 

specialpedagog men hade samma arbetsuppgifter som idag.  

 

6.4 Okunskap ett hinder 
 
Samtliga informanter betonar att det finns för lite kunskap om Selektiv Mutism 

och upplever att Det är ju jättesvårt (specialpedagog 4) vilket är ett hinder. Det är 

svårt att veta vem man ska vända sig till för att få hjälp, stödet för både pedagoger 

och även vårdnadshavare är otydligt och det finns väldigt lite skrivet om det, 

berättar specialpedagogerna. Oavsett hur stor erfarenhet de har av Selektiv 

Mutism, har samtliga på eget initiativ fått leta information. Specialpedagog 2 

beskriver hur hen fick en bunt med papper med uppmaningen ”Läs igenom!”  i 

samband med att hen skulle arbeta med en elev med Selektiv Mutism. Hen hade 

önskat att någon kommit och berättat om Selektiv Mutism i stället. Ingen av 

informanterna har fått gå någon kurs eller fått berättat för sig om problematiken 

och endast en, specialpedagog 3, har varit på en föreläsning om Selektiv Mutism 

som leddes av Carina Engström (författaren till Pratlust och talängslan) och 

kunskapen specialpedagog 3 fick genom den tog hen med sig i sitt fortsatta arbete 

på förskolorna. Hen beskriver att uttrycket ”Pratlust” blev betydelsefullt för hen. 

Hur sjutton kan vi få pratlust? (specialpedagog 3) blev en fundering hen bar med 

sig vid besök på förskolor där barn som var tysta fanns.  

 

Ett flertal av specialpedagogerna tycker inte att de fått kunskaper av andra 

professioner som varit inkopplade på eleverna och de uttrycker att även vården 

verkar ha brist på kunskap om Selektiv Mutism. Detta har de erfarit både genom 

egna erfarenheter med kontakt med BVC för specialpedagog 3 men även bristen 

hos BUP som framkommer främst via föräldrars frustration som de uttryckt till 

personal på skolan. Under två av intervjuerna framkommer det att eleven själv 
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inte vill eller kan gå och samtala med psykolog eller skolkurator, vilket upplevs 

problematiskt.  

 

Specialpedagog 3 reflekterar över att alla barn utom ett som hen mött har haft 

minst en, oftast två föräldrar med annat modersmål än svenska. Hen berättar att i 

ett fall hade föräldrarna läst att Selektiv Mutism är vanligare om man har annat 

modersmål än svenska så den familjen bestämde sig för att inte vara flerspråkiga 

längre och bara prata svenska i ett desperat försök att få barnet att prata. 

Specialpedagog 1 konstaterar att man behöver vara extra uppmärksam om man 

har elever med annat modersmål då det finns en risk att skolpersonal kan tänka 

att elever är tysta för att de inte behärskar språket då det i själva verket kan 

handla om Selektiv Mutism.  

 

På frågan om vad som kunde gjorts bättre konstaterar flertalet att det finns saker 

man kunde gjort bättre men att de gjorde så gott de kunde med de kunskaper de 

hade vid just den tidpunkten. Specialpedagog 3 konstaterar att i förskolan finns en 

risk att pedagogerna tänker att ”det kommer” om ett barn inte pratar. 

Specialpedagog 1 uttrycker att när en elev har fått diagnosen utgår skolan från att 

det finns ett skyddsnät med andra instanser inkopplade. Hen beskriver även att 

om eleven har en tid på BUP så avvaktar skolan och många gånger skjuts den 

tiden upp så det blir mycket väntan. Hen betonar även tidiga insatser men 

resonerar kring hur komplext detta är. När eleven gör framsteg och ser en positiv 

utveckling känns det bra och man fortsätter att arbeta som man gör men om det 

då går tillbaka och blir sämre igen får man som göra en omstart (specialpedagog 

1). När det går åt rätt håll fortsätter man att arbeta påtalar även specialpedagog 2. 

Flera av specialpedagogerna konstaterar att hur det går för dessa barn beror mest 

på hur mycket föräldrarna kräver och deras engagemang, utifrån hur de ser på 

problematiken. Det förekommer både föräldrar som är väldigt oroliga för att deras 

barn inte talar men även föräldrar som tycker att det inte är något att bry sig om. 
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Specialpedagog 4 menar att om det hade varit idag hade hon agerat annorlunda 

än hen gjorde då hen hade den här eleven.  Inte för att hen nu är specialpedagog, 

utan för att nu kan och vet hen mer om Selektiv Mutism och att hjälp behövs även 

om inte föräldrarna trycker på och efterfrågar det.  

 

Analys  

Inom den sociokulturella teorin är lärande och utveckling centralt och de sociala 

faktorerna är avgörande för människans utveckling (Jakobsson, 2012). Vygotskij 

betonar språkets betydelse för kommunikation (Säljö, 2017) och dess innebörd i 

lärande och utveckling. För pedagoger som arbetar med barn som inte talar eller 

har Selektiv Mutism blir det en utmaning då det talade språket inte används.  Det 

kan upplevas som en frustration (specialpedagog 4) då även Skollagen kräver att 

varje elev ska kunna tala på ett rikt och nyanserat sätt (s 13. Skollagen, 2019a). 

Samtliga informanter understryker hur viktigt bemötandet och förhållningssättet 

gentemot dessa barn är och det relationella perspektivet framträder när de 

berättar om barnen som befinner sig i svårigheter (Ahlberg, 2015). 

Specialpedagogerna använder sig av alternativa kommunikationssätt samt 

anpassar efter barnets behov och i det arbetet är det viktigt enligt Björklid och 

Fischbein (2011) att förstå att både miljön och omgivningen runt barnet samt 

barnets eget sätt att vara är betydelsefullt och påverkar.  

 

Betydelsen av att samverka visar sig vara viktig enligt specialpedagogerna och 

främst då betydelsen av att ha en god samverkan med föräldrarna. I 

specialpedagoguppdraget ingår att vara lite av en samordnare (Malmqvist 2015) 

och samtliga specialpedagoger samverkar med kollegor på arbetsplatsen, både 

specialpedagoger men främst andra professioner som lärare, förskollärare, 

rektorer och elevassistenter som har samma huvudman. Danermarks (2000) 

perspektiv på samverkan utgår främst från samverkan med personer från andra 

organisationer eller andra professioner med annan huvudman. I föreliggande 
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studie förekommer den samverkan inte alls, vilket överensstämmer med Ringlers 

(2019) erfarenheter. Det finns både fördelar och nackdelar med samverkan 

(Danermark, 2000) och det kan ses negativt att alla ska vara inne och prata och 

jobba. Vi måste ju på något vis samordna oss (specialpedagog 1). När samverkan 

med andra professioner är lyckosam tas varje enskilds specialitet tillvara och 

därigenom ökar möjligheten för barnet att få rätt behandling. Danermark (2000) 

anser att redskapen för den här framgångsrika samverkan saknas och det visar sig 

i den här studien också.  

 

Samtliga informanter menar att kunskaper om Selektiv Mutism behöver ökas. De 

tidiga insatserna och dess betydelse för att barnet ska kunna utvecklas optimalt i 

sitt lärande är centrala (Busse & Downey, 2011; Engström, 2019; Johnson & 

Wintgens, 2016; McHolm, et al., 2005; Orbaeck et al., 2018; Ringler, 2005) och 

även specialpedagog 1 resonerar kring tidiga insatser och att hen kommer agera 

annorlunda nästa gång hen involveras i ett barn med Selektiv Mutism.  

 

7.Diskussion 
 
Följande avsnitt inleds med en resultatdiskussion där jag resonerar om mitt 

resultat mot tidigare forskning samt utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Efter det följer en metoddiskussion där jag presenterar de eventuella 

konsekvenser mina metodval medfört.  Avsnittet avslutas med förslag på framtida 

forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
 
7.1.1 Utforma en god lärmiljö 

 
Samtliga specialpedagoger och deras kollegor är flexibla och lösningsfokuserade 

men de anpassningar och arbetssätt de olika specialpedagogerna har erfarenhet av 
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varierar till sitt innehåll.  Det kan naturligtvis bero på hur deras arbete 

organiserats på respektive arbetsplats, vilket även Göransson et al., (2015) visar 

men även individuella skillnader mellan specialpedagogernas personligheter. En 

annan anledning till variationerna är ålder på barnet och hur tidigt insatsen skett 

samt föräldrarnas krav på skolan. Tidig insats och föräldrars betydelse är central i 

forskning (Bergman, 2013; Engström, 2019; Johnson & Wintgens, 2016; 

Kemppainen & Taft, 1985; Orbaeck et al., 2018; Ringler, 2005) Det kan vara 

värdefullt att tänka på uttrycket talängslan om ett barn inte talar (Engström, 

2019) vilket kan öka möjligheterna till tidiga insatser. Min tolkning är att ju äldre 

barnet är och ju mer frustrerade föräldrarna är, desto fler anpassningar blir det. 

Min erfarenhet från skolan är att personal inom skola och förskola gör så gott de 

kan, vilket även bekräftas i föreliggande studie där specialpedagogerna gör så gott 

de kan utifrån förutsättningarna som finns och med kunskapen de har.  

 

7.1.2 Genom samverkan skapas möjligheter  

 
När ett barn befinner sig i svårigheter är det vanliga att specialpedagogen 

kontaktas för konsultation och rådgivning (Göransson, et al., 2015). I föreliggande 

studie kontaktas specialpedagogen, antingen direkt eller via elevhälsan när ett 

barn inte talar på förskolan eller skolan. Om specialpedagogen inte har en relation 

till barnet kan handledning bli aktuellt som för specialpedagog 3.   

 

Det går en röd tråd genom intervjuerna med specialpedagogerna i skolan hur 

viktig samverkan med föräldrar är. Av några poängteras även den externa hjälpen 

pedagoger kan få av andra professioner med samma huvudman. Busse och 

Downey (2011) menar att skolpsykologen kan ha ett stort ansvar i arbetet med 

barnen som är tysta eller har Selektiv Mutism. Resultatet av föreliggande studie 

visar att två av informanterna har haft kontakt med skolpsykolog men endast i ett 

fall kring ett barn med Selektiv Mutism. Detta kan bero på att pedagoger inte vet 
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var de ska vända sig för att få hjälp eller möjligen att det finns alldeles för få 

skolpsykologer i kommunen. Jag tycker mig se en skillnad mellan 

specialpedagogerna i skolan och specialpedagogen i förskolan i förhållande till 

kollegor med samma huvudman.  Den skillnaden skulle kunna bero på att 

specialpedagogen i förskolan har sin arbetsplats förlagd på annat ställe medan 

specialpedagogerna på skolan finns utmed sina kollegor dagligen. Detta skulle 

även kunna bidra till skillnader i pedagogers relation till specialpedagogen. När 

arbetet med den här studien startade hade jag en tro att specialpedagoger i 

kommunen samverkar med anställda inom vården och det som intresserade mig 

mest var hur tystnadsplikten påverkar denna samverkan. Den frågan blev helt 

irrelevant då ingen sådan samverkan förekommer i den studerade kommunen och 

Ringler (2005) menar att de här barnen hamnar i kläm mellan olika huvudmän, 

vilket en av informanterna bekräftar. Danermark (2000) menar att det saknas 

verktyg för en framgångsrik samverkan medan Germundsson (2011) hävdar att 

samverkan mellan professioner med annan huvudman har ökat. Detta kan ses lite 

motsägelsefullt men eftersom det skiljer elva år mellan utgivningarna skulle det 

kunna påverka deras resonemang. Om Germundssons uttalande stämmer borde 

den här studien visat på mer samverkan mellan professioner, vilket den tyvärr 

inte gör.  Bristen på samverkan mellan professioner skulle kunna bero på att 

Selektiv Mutism är relativt ovanligt och inte så välkänt, varken inom 

förskola/skola eller vård eller att kunskaperna saknas. Det skulle också kunna 

bero på att det inte finns någon som har det tydliga ansvaret för den här 

samverkan (Engström 2019).   

 

7.1.3 Okunskap ett hinder  

 
Samtliga specialpedagoger uttrycker att Selektiv Mutism är svårt och att mer 

kunskap behövs, vilket stöds i forskning (Bergman, 2013, Busse & Downey, 2011; 

Engström, 2019; Johnson & Wintgens, 2016; Orbeck, et al., 2018; Perednik, 2011; 
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Ringler, 2005, 2019). Okunskap är ett naturligt hinder för framgång och de tysta 

barnen kan lätt ”glömmas bort” eftersom de inte stör (Ringler 2005). Behandling 

finns att få (Bergman, 2013; Engström, 2019; Johnson & Wintgens, 2016; 

Perednik, 2011; Ringler, 2005) och personal i förskola och skola behöver agera, 

menar Ringler (2005). Frågan jag ställer mig när jag analyserar är vem som driver 

arbetet för dessa barn? Det råder inget tvivel om att specialpedagogerna i 

föreliggande studie uppmärksammar barnen och att pedagogerna som finns i 

barnets vardag gör allt som står i deras makt för att anpassa och underlätta. De 

täta och viktiga kontakterna med vårdnadshavare visar sig också förekomma 

frekvent. Men allt detta ingår i en pedagogs arbete. Det är en skyldighet enligt 

skollagen (Skolverket, 2019a). För att ta nästa steg för dessa barn, alltså driva 

arbetet framåt, verkligen ta rodret och styra skutan åt rätt håll, vad behövs då? 

Vem, eller vilka är kaptenen på skutan? Föreliggande studie visar att mycket 

hänger på föräldrarna. Om de inte anser att barnets tystnad är ett stort problem 

eller har ork och kraft och därför driver arbetet framåt så finns det ingen annan 

som tar taktpinnen. Här tänker jag att specialpedagogerna kan göra mer, försöka 

få delta på möten föräldrarna har med olika vårdinrättningar, få föräldrarna att 

förstå vikten av samverkan mellan skola och vård. Specialpedagogerna kan 

försöka få föräldrarna att inse att de har störst möjlighet att påverka och att 

skolan därigenom kan avlasta föräldrarna som troligen redan går på knäna efter 

alla misslyckade försök att få hjälp. Det är helt riktigt att skolan inte är 

behandlande, vilket påtalats av specialpedagog 1 men vi behöver vidga våra vyer 

när det handlar om just Selektiv Mutism eftersom det är nödvändigt att skolan 

och vården samverkar då det är i skolan svårigheterna vanligtvis märks 

(Engström, 2019). Det är även en resursfråga som ständigt finns i skolan.  Hur ska 

man prioritera vem som ska få den där hjälpen? (specialpedagog 1) Om den 

hjälpen kan fås av vården i samverkan med skolan frigörs resurser i skolan till 

andra elever som behöver. Jag skulle önska att vårdpersonal frågar föräldrar om 

de får kontakta skolan och bjuder in till samverkan då det gynnar barnet.  
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Flerspråkiga barn drabbas i något högre grad av Selektiv Mutism (Oerbeck, 2008) 

och så visar även denna studie. Är barnet dessutom flicka så ökar risken att 

drabbas vilket även föreliggande studie indikerar. Enligt Busse och Downey (2011) 

går det att arbeta med muntliga kommunikationsövningar i förebyggande syfte, 

vilka med fördel kan implementeras på skolor med flerspråkiga elever.  

 

7.2 Metoddiskussion 
 
I den här studien valde jag att undersöka frågeställningarna med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer som gjorde det möjligt för mig att ta del av 

informanternas tankar samt ställa relevanta följdfrågor för att klargöra och följa 

upp. Ett alternativ hade varit att använda ostrukturerade men det valdes bort då 

resultaten är svårare att sammanställa och analysera. Jag är medveten om att 

valet av följdfrågor kan påverka informanternas svar och därmed resultatet (Kvale 

& Brinkmann, 2014) men jag försökte medvetet lägga bort mina egna åsikter 

under intervjuerna. Genom intervjuerna fick jag möjlighet att höra 

informanternas utvecklade svar vilket jag inte hade kunnat göra om jag använt 

mig av en enkätstudie (Kvale & Brinkmann, 2014). En enkätstudie hade däremot 

troligtvis lett till ett större underlag och generaliserbarheten hade då ökat 

eftersom jag hade kunnat utökat urvalet i ett större geografiskt område. 

Underlaget till den här studien är litet vilket gör att resultatet är svårt att 

generalisera. En annan svaghet är att jag valde att avstå från att intervjua en 

person då risken fanns att jag inte skulle agera professionellt och därmed sänka 

studiens trovärdighet. Jag valde att skicka intervjufrågorna till informanterna på 

förhand och hälften av dem hade läst dem innan vi träffades. Jag är medveten om 

att de förutsättningarna kan ha påverkat informanternas svar och kan ha fått lite 

av det spontana att försvinna. De som läst frågorna innan hade funderat igenom 

svaren, vilket kan bidra till att stärka tillförlitligheten. Att samtliga informanter 
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var positiva till att delta och engagerade i ämnet kan också bidra till att stärka 

tillförlitligheten. För att bredda perspektivet hade jag kunnat intervjua fler 

yrkesprofessioner, både inom, men även utanför kommunen men då hade 

eventuellt den specialpedagogiska relevansen för studien blivit åsidosatt. Jag är 

medveten om att denna studie har flera metodologiska begränsningar som 

exempelvis ett ganska litet urval, avsaknad av pilotstudie samt oerfaren 

intervjuare. Trots detta är ändå min förhoppning att studien gett nya tankar om 

Selektiv Mutism och samverkan med andra yrkesprofessioner som går att ta till 

sig och utveckla vidare.  

7.3 Framtida forskning 
 
I den här studien har jag undersökt specialpedagogers erfarenheter av att arbeta 

med barn som inte talar eller har Selektiv Mutism och samverkan kring de 

barnen. Min utgångspunkt var att specialpedagoger många gånger fungerar som 

”spindeln i nätet” på en skola och besitter mycket kunskaper om fenomenet samt 

har erfarenheter av att samverka med olika vårdinrättningar. Utfallet blev inte 

som jag hoppades på och jag konstaterar att kunskaperna har ökat men ännu 

finns det mycket att lära. Specialpedagogerna vet i många fall inte vilka 

behandlingar det finns och det är inte alls underligt då skolan inte är 

behandlande. I den bästa av världar skulle vården besitta så pass mycket 

kunskaper om Selektiv Mutism att de skulle fråga vårdnadshavarna om de fick 

bjuda in skolan för att nå större framgång. Tänk om det vore möjligt?  Denna 

studie borde kanske ha gjorts på BUP eller BVC för att se hur mycket kunskaper 

de har om Selektiv Mutism samt deras syn på att samverka med skolan. Den 

framtida studien tror jag visar att den kunskapsluckan finns och det skulle vara 

mycket intressant om någon tog reda på om det förhåller sig så. En annan 

infallsvinkel skulle kunna vara att göra en kvalitativ studie och intervjua vuxna 

som haft Selektiv Mutism som barn eller föräldrar till dessa barn och undersöka 

vad som gjordes för att hjälpa dem.    
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     Bilaga 1 
Informationsbrev och samtyckesblankett   
 
2019-10-11     
Förfrågan om deltagande i mitt examensarbete ”Tystnaden om det tysta” 
 
Jag heter Kina Sandström och studerar sista terminen på Specialpedagogprogrammet vid 
Umeå universitet. Med detta brev vill jag informera och samtidigt fråga om du vill delta i 
min studie ”Tystnaden om det tysta” där jag studerar specialpedagogers/speciallärares 
erfarenheter av arbetet med och runt elever med Selektiv Mutism. 
 
Det förefaller finnas få svenska studier om Selektiv Mutism och mot den bakgrunden så 
önskar jag, genom min studie, att bidra med kunskap om 
specialpedagogers/speciallärares upplevelser av arbetet med samtliga aktörer som är 
involverade i arbetet med elever med Selektiv Mutism.  
 
Jag planerar för 4–5 intervjuer med specialpedagoger/speciallärare som har erfarenhet 
av att arbeta med elever med Selektiv Mutism. Jag hoppas du vill delta i min studie 
genom att tacka ja! När jag erhållit ditt medgivande så kontaktar jag dig. Som minnesstöd 
och senare transkribering kommer intervjun att spelas in. Alla uppgifter kommer att 
behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Det betyder att svar och resultat 
kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Du som deltagare kan när som 
helst avbryta ditt deltagande utan att ange någon orsak.  
 
Om du väljer att delta, tar intervjun 30–60 minuter och vi genomför den på en plats som 
vi bestämmer tillsammans.  
 
Det är jag som genomför alla intervjuer, transkriberar allt och genomför alla analyser. 
Intervjumaterialet kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. Endast 
jag och min handledare kommer att ha tillgång till materialet.  
 
Som deltagare har du rätt att ta del av det färdiga arbetet efteråt om du vill.  
 
Du får gärna kontakta mig eller min handledare om du har några frågor eller behöver 
mer information.  
 
 
Tack på förhand för ditt deltagande! 
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Kina Sandström, student   Gerd Pettersson, lektor, handledare 
070-XXX XX XX   090-XXX XX XX 
 

Samtyckte till att medverka i ovanstående studie 
Härmed samtycker jag till att medverka i ovanstående studie. Jag har fått information om 
att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att 
behöva ange någon speciell orsak. 
 
 

Ort och datum 
 

Underskrift samtycke 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 2019-10-10   

Introduktion 

Berätta lite om ditt arbete som specialpedagog. 

År i yrket?  

Grundutbildning? 

Arbetsbeskrivning?  

Ensam specialpedagog på skolan eller är ni flera? 

 

Erfarenheter 

Hur många elever med SM har du arbetat med? Ålder på barnet/barnen? 

Pojke/Flicka? Född i Sverige eller i annat land?  

Hur länge arbetade du med eleven/eleverna? 

Hur fick du kunskap om SM? Fick du handledning av någon? Kurs? Leta 

information själv? 

 

Kan du berätta vad som gjordes och hur du ser på det i efterhand? 

Finns det något du är särskilt nöjd med? Något som var bra för barnet? Berätta! 

 

Samverkan runt eleven 

Vilka deltog i samverkan kring barnet? 

Hur utformades det? Vem initierade? Vem var ansvarig för vad?  

På vilket sett samverkade ni? 

Hur såg samverkan med vårdnadshavarna ut? 

Hur såg samverkan med vården, BUP, habilitering, logopeder ut? 

Utifrån dina erfarenheter – vad gjordes bra? (möjligheter) Motivera! 

Vad skulle du önska hade gjorts bättre? (hinder) Motivera! 

Anledningar till det som gjordes bra/mindre bra? Några tankar/reflektioner? 
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Tystnadsplikten 

Kan du berätta om något möte med vården?  

Vad tänker du om tystnadsplikten i dessa möten? Finns det någon gräns? 

Förhandlas det om den? Berätta! 

Vem har tagit initiativ till denna samverkan? (om sådant finns) 

 

Specialpedagogens roll 

Kan du berätta om din roll i den samverkan? 

Tycker du att denna samverkan överensstämmer med ditt uppdrag som 

specialpedagog? 

 

Är det något du vill kommentera eller lägga till?  

  

 

 

 

 

 
 
 


