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Sammanfattning  

I bakgrunden framkommer att Sverige är ett ekonomiskt starkt land men att det finns utrymme 

för förbättringar, framförallt när det gäller hur resurser ska fördelas och hur barn blir bemötta 

inom skolan. Eleverna kommer till skolan med olika förmågor och förutsättningar och behovet 

av specialpedagogiska insatser ökar. Skolan möter elever som har ett omfattande behov av 

insatser ifrån flera instanser och intresset för hur samordningen av dessa insatser fungerar väcks. 

Statens Kommuner och Landsting har tagit fram verktyget Samordnad Individuell Plan (SIP) 

för att skapa förutsättning för att på ett effektivt sätt samordna insatser för personer i behov av 

stöd. Syftet med uppsatsen är att få mer kunskap om hur SIP fungerar ur ett skolperspektiv, 

både vad beträffar SIP som arbetsform och vad för innehåll SIP-mötena genererar. Den 

övergripande metoden för att uppfylla syftet var en fallstudie som baseras på kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med rektorer, lärare samt vårdnadshavare till elever mottagna i 

särskolan. Resultatet som analyserades utifrån Bronfenbrenners (1979, 1986) 

utvecklingsekologiska nivåer visade att mötesledarens insats under mötet blir avgörande för 

mötets form. Hur skolan och dess specialpedagogiska insatser lyftes under mötena berodde 

mycket vad som föranlett elevens behov av en SIP. I samtliga fall som studien baserades på har 

skolan visat sig vara en kontext vars insatser lett till positiva konsekvenser för den berörda 

eleven. Inställningen till SIP som verktyg är positiv hos de som deltagit i denna studie.   

 

Nyckelord: Ekologiska modellen, Intervjustudie, Samordnad Individuell Plan, Samordnade 

insatser, Särskola 
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1. Inledning 

I Sverige har vi ett skattesystem där pengarna ska gå tillbaka till medborgarna och Sverige 

ligger högt rankat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling’s (OECD) studie 

över ekonomiskt starka länder (OECD, 2019). OECD:s studie (2019) visar dock på att det finns 

utrymme för förbättringsarbete, framför allt när det gäller resursfördelning och bemötande av 

olika barn i skolsystemet. I läroplanerna framgår tydligt att den svenska skolan ska vara en 

skola för alla, en skola där alla har rätt till utbildning och ska ges möjligheter och förutsättningar 

för ett livslångt lärande (Skolverket, 2018, 2019). Elever med intellektuell funktionsnedsättning 

(IF) och elever med särskilda behov ges adekvat stöd för att kunna klara skolan och kunna 

tillgodogöra sig kunskaper på kort och längre sikt (Skollag 2010:800). Behovet av extra 

anpassningar och särskilt stöd i skolan ökar och det finns därmed ett påtagligt behov av lärare 

med specialpedagogisk kompetens, vilket framgår i Lärarförbundets rapport (2015) angående 

den akuta lärarbristen i Sverige.  

 

Skolan ska enligt grundskolans läroplan ta särskild hänsyn till elever som har svårt att nå målen 

och undervisningen ska utformas utifrån elevernas individuella förutsättningar (Skolverket, 

2019). Eleverna vi som lärare möter i skolan har alla olika förutsättningar, olika förmågor och 

ett individuellt behov av stöd och vägledning i lärandeprocessen. Vi arbetar båda två sedan flera 

år tillbaka som lärare inom grundsärskolan och vidareutbildar oss nu till att bli speciallärare 

med inriktning mot elever som tas emot i särskolan, elever med intellektuell 

funktionsnedsättning (IF). Vi är mycket intresserade av hur förutsättningarna för lärande för 

dessa elever kan utvecklas och vi känner ett stort engagemang för elever i behov av omfattande 

stöd då det är dessa elever vi möter i vår yrkesvardag. Skolan ska enligt grundsärskolans 

läroplan främja ett nära och väl fungerande samarbete med hem och vårdnadshavare 

(Skolverket, 2018) men elever har i vissa fall stödbehov även från andra verksamheter såsom 

Socialtjänsten (SOC), Habiliteringen (HAB), Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) och hälso- 

och sjukvården. Hur sker ansvarsfördelningen och samordningen av olika insatser när det 

handlar om elever som har behov av stödinsatser ifrån flera instanser och där olika professioner 

ska involveras? 

 

Den här uppsatsen utgör vårt examensarbete i vår utbildning till speciallärare inriktning 

särskola. Under en tidigare kurs i utbildningen valde vi att titta närmare på verktyget Samordnad 

Individuell Plan (SIP). Verktyget har tagits fram med syfte att skapa en arbetsmodell för ett 
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samtalsforum, och ligga till grund för samarbete mellan olika instanser. Rent praktiskt handlar 

det om att bygga fungerande samordnade resurser för personer med stödbehov. Att delta på 

SIP-möten kommer att vara en del av det uppdrag vi ställs inför i vår nya roll som speciallärare 

och vårt mål med det här examensarbetet har därför varit att skapa oss en vidare bild SIP som 

verktyg och att vi genom vår studie kan bli bättre rustade att klara dessa utmaningar. 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en övergripande redogörelse över varför SIP som 

verktyg arbetats fram. Därefter presenteras vad våra styrdokument och lagar tar upp i ämnet. 

Vidare lyfter vi vår teoretiska referensram, vår kunskapssyn och den tidigare forskning vi utgått 

ifrån i denna studie. Vi avslutar avsnittet med att presentera vårt syfte samt våra 

forskningsfrågor.  

 

En del barn vi möter som lärare i särskolan befinner sig i väldigt utmanande livssituationer. 

Orsakerna kan vara av medicinsk karaktär eller bero på sociala omständigheter, ibland är 

orsaken en kombination av båda. Instanser som SOC, HAB, BUP och skolan ska bidra på olika 

sätt för att stötta och hjälpa barnet på vad de anser bästa sätt i sin livssituation och lärande. Allt 

arbete och de behov som föreligger ska dokumenteras och i skolan görs detta bland annat genom 

individuella utvecklingsplaner, pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram. Den rådande 

kulturen i skolan, som bottnar i politiska beslut, pålagor och styrdokument, är att allt som har 

koppling till stödinsatser ska dokumenteras (SFS 2010:800). 

 

I samhällsdebatten rapporterar lärare och fackförbund att dokumentation kring elever tar upp 

mer tid än själva undervisningen och att arbetsbördan är orimlig (Lärarnas tidning, 2018). Detta 

framgår även i den senaste rapporten från Lärarförbundet om lärarnas orimliga arbetssituation 

angående dokumentationsbördan (Lärarförbundet, 2019). Slutsatsen i rapporten är att den 

omfattande dokumentation som lärare idag förväntas göra i sitt arbete har blivit ett 

arbetsmiljöproblem. Lärare känner sig stressade och glädjen med att undervisa trycks undan av 

dokumentationskravet. Detta är en av orsakerna som anges till den lärarbrist vi befinner oss i 

idag då yrket inte lockar till sig nya lärare på samma sätt som tidigare och verksamma lärare 

överväger att lämna yrket. Viss dokumentation är naturligtvis nödvändig för att kunna följa upp 

elevernas utveckling mot de nationella målen men Lärarförbundet menar på att det i många fall 

förekommer dubbeldokumentation som inte är ändamålsenlig. Utifrån vår erfarenhet och utbyte 
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med kollegor bekräftas den bild som rapporten från Lärarförbundet (2019) lyfter fram. Det är 

inte undervisningen med eleverna och möjligheten att själv förkovra sig i de ämnen man 

undervisar i som står i fokus utan dokumentationen väger över och tar tid och kraft. Syftet med 

att dokumentera bör vara att det ska leda till något konkret, eventuella stödinsatser, som gynnar 

elevens utveckling, inte att det stannar enbart vid ord på ett papper vilket det finns risk för om 

inte uppgiften hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Att dokumentera för dokumenterandet skull 

är det vi måste komma bort ifrån menar Lärarförbundet (2019). 

 

De elever som av olika anledningar befinner sig i svårigheter och har ett behov av stöd har ofta 

kontakt med olika stödinstanser. Önskvärt vore att det fanns ett väl fungerande samarbete dessa 

emellan. Vår erfarenhet från skolan är dock att samarbetet ofta är bristfälligt. Den kontakt och 

information vi i skolan vanligen har och får ta del av sker framför allt via skrivna dokument 

och utredningar kring elever. Samtal och samordning saknas för att få till stånd verksamma 

aktiviteter som gynnar elevens lärande. Vi ser att det finns anledning att se närmare på hur det 

här kan utvecklas. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uppmärksammat detta behov av samordning och 

därför utarbetat SIP-modellen. SIP är ett verktyg som alltså tagits fram med syfte att öka 

livskvaliteten för en person med ett omfattande behov av stöd från olika instanser (SKL, 2019). 

För att arbeta fram en SIP ska berörda parter som exempelvis; läkare, SOC, HAB, BUP, skola, 

vårdnadshavare och i vissa fall individen själv, samlas för att hitta gemensamma lösningar för 

hur man ska samordnade insatserna för att förbättra livssituationen och skapa möjligheter för 

personen i behov av stöd (Uppdrag Psykisk Hälsa, 2017). 

 

2.1 Vad säger våra styrdokument i skolan och lagar om SIP? 

I Socialtjänstlagen kapitel 2 under paragraf 7 står det att läsa att när en enskild person har behov 

av insatser från flera instanser ligger ansvaret på kommun och landsting att upprätta en 

samordnad individuell plan för hur insatserna ska organiseras, SIP. Inblandade kan till exempel 

vara representanter från SOC, HAB och BUP.  Förutom kommun och landsting kan även 

privata aktörer som det finns avtal med vara delaktiga i processen. Lagen uttrycker tydligt att 

arbetet ska påbörjas omedelbart när behovet konstaterats (SFS 2001:453). Skollagen är tydlig 

med att varje elev ska ha rätt till utbildning i en trygg och säker miljö. I kapitel 11 i skollagen 

står det under paragraf 2: 
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Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger 

kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska 

utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och 

ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. (SFS 2010:800) 

 

För att ha ett väl fungerande liv, samla på sig verktyg för att klara av ett aktivt deltagande i 

samhället behöver alla insatser vara samordnande för elever med behov av stöd. Skollagen är 

tydlig med att elever med IF under sin skoltid har rätt till samma möjligheter som vilket annat 

barn. Det krävs dock ofta ett mer omfattande kontaktnät och insatser från olika instanser för att 

eleverna ska lyckas med sin skolgång.  

I läroplanen för grundsärskolan läser man under skolans värdegrund och uppdrag att: 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

(Skolverket, 2018) 

 

Skolan ska alltså tillsammans med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

att klara av att vara en del av samhället. I läroplanen lyfts också det gemensamma ansvaret 

mellan skolan och vårdnadshavarna för att skapa bästa möjliga förutsättningarna för elevens 

utveckling och lärande (Skolverket, 2018). Ett gemensamt ansvar betyder att förutsättningarna 

för bästa möjliga utveckling är att eleven har ett fungerande liv både i skolan och i hemmet. 

Bollas föräldrar runt mellan olika hjälpinstanser så som exempelvis HAB, SOC, hälso - och 

sjukvården och hela tiden själva behöver hålla reda på alla insatser som genomförs kan 

hemsituationen bli problematisk, vilket i sin tur kan smitta av sig till elevens möjlighet att skapa 

goda förutsättningar till utveckling och lärande i skolan.  

 

Intentionen med att använda SIP-modellen 

När det gäller barn med funktionsnedsättningar läggs ofta en stor börda på vårdnadshavarna. 

De måste själva hålla koll på och upprätthålla kontakten med de instanser som behövs. Det kan 

till exempel vara diverse läkarbesök, att hålla kontakt med SOC, gå på träffar på HAB, leta efter 

en logoped och så vidare. Detta är mycket omfattande och tidskrävande, och kan resultera i att 

vårdnadshavaren måste ta tid ifrån sitt arbete. Det har visat sig att vårdnadshavare till barn med 

funktionsnedsättning har fler frånvarodagar från sitt arbete än genomsnittet. För att barnet ska 
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ges förutsättningar till ökad livskvalitet och för att underlätta den enorma bördan för 

vårdnadshavarna beslutades i januari 2010 om att introducera SIP-modellen som funktion för 

att stödja ett effektivt samarbete mellan olika parter och bidra till en helhetssyn på föreliggande 

behov av stöd (Uppdrag Psykisk Hälsa, 2017). 

 Syftet med SIP är att: 

 

• Tidigt erbjuda samordnade insatser 

• Identifiera vad barnet behöver 

• Samordna insatser mellan verksamheter 

• Försäkra sig om att såväl familj som verksamheter känner till vilka insatser som pågår eller 

planeras 

• Lättare kunna följa barnets framsteg 

• Säkerställa att barnets och familjens behov av stöd blir tillgodosett  

                                                                                       (Uppdrag Psykisk Hälsa, 2017, s. 6) 

 

Skolan är en stor del av ett barns vardag och skolan har därför stor möjlighet till inflytande på 

barnets livskvalitet. Det är vanligen i skolan som barnets stödbehov blir synligt i och med 

exempelvis låg måluppfyllelse eller svårigheter i sociala relationer, men skolan nämns inte som 

initiativtagare till SIP i varken Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen eller Skollagen. 

Trots detta är det ofta skolan som i slutändan föreslår ett SIP-möte och skolan är skyldig att 

närvara på mötena och vara en del av arbetet med SIP om Socialnämnden begär det (Uppdrag 

Psykisk Hälsa, 2017). Det här avsnittet är hämtat ifrån tidigare uppgift inom vår pågående 

påbyggnadsutbildning (Lindstedt & Skoglund, 2018). 

 

Arbetsmodellen 

Arbetet med SIP påbörjas när behovet av SIP uppmärksammats. För att processen ska kunna 

inledas måste barnets vårdnadshavare ha givit sitt samtycke. Vilka instanser som ska delta på 

SIP-mötet avgörs av vårdnadshavaren och dess önskemål. Samtycket styr sekretessen och styr 

vilka instanser som har rätt att dela information med varandra. I inledningsskedet bör man 

klargöra om det eventuellt behövs ett förberedande möte för barnet och vårdnadshavaren 

beroende på barnets ålder och mognad (Uppdrag Psykisk Hälsa, 2017). Att utan förberedelse 

som barn hamna på ett möte med flera vuxna kan i många fall vara överväldigande. Risken 

finns då att barnet inte blir tillräckligt delaktig i processen utan blir en passiv deltagare. Att 

barnet är väl förberett blir extra viktigt då det föreligger någon form av NPF (neuropsykiatrisk 
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funktionsnedsättning). Det ska skapas förutsättningar för barn att uttrycka sig och sätta ord på 

känslor och en medvetenhet kring detta blir extra viktig när SIP-mötet berör ett barn med någon 

form av funktionsnedsättning. Studier visar att dessa barn inte ges samma möjligheter att 

komma till tals och att man inte lägger lika stor vikt vid vad de känner och vill i samtal (Szönyi, 

2012). Barnet ska vara delaktigt under mötet i den utsträckning som är bäst för barnet så ibland 

deltar barnet inte alls eller endast en kort stund. 

 

Mötesdeltagarna måste vara medvetna om att deras uppdrag är att hela tiden se till barnets bästa 

och försöka möta barnet på en lämplig samtalsnivå så att barnet känner att de vuxna är står på 

barnets sida och är i processen med barnet inte bara sätter in insatser för barnet (Lundström, 

2007). Mötesdeltagarna måste alltså vara förmögna att inta ett barnperspektiv där man som 

vuxen försöker fatta de bästa besluten för det aktuella barnet men samtidigt se på situationen ur 

ett barns perspektiv där man ska ta hänsyn till barnets egna tankar och vilja. Det är allas ansvar 

att se till att mötet blir med barnet och inte bara för barnet (Szönyi, 2012). 

 

En ordförande ansvarar för SIP-mötet, ordförandens roll är att fördela ordet samt hålla 

strukturen och ordning under mötet. För att underlätta för alla deltagarna finns det stödmaterial 

i form av mötescirklar, ett hjälpmedel som tillhandahålls av Uppdrag Psykisk Hälsa. Varje 

mötesdeltagare har sin egen pappcirkel som tydligt beskriver vad och i vilken ordning delar av 

mötet ska bearbetas och diskuteras, exempel på deltagarcirklar är personal, närstående, förälder, 

ungdom, övriga. Ordförandens cirkel strukturerar hela mötet med en inledning, aktuell 

situation, behov, sammanfattning och avslutning, där behoven ska få mest utrymme i samtalet. 

 

 

Figur 1. Mötescirklar. Från www.uppdragpsykiskhalsa.se.  

Används med tillåtelse 
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Huvudansvaret för en SIP ligger vanligen hos den huvudman som barnet och vårdnadshavaren 

har mest kontakt med. Den som har huvudansvaret är samordnande och fungerar oftast som 

ordförande för mötet och är således ansvarig för mötets struktur (Uppdrag Psykisk Hälsa, 2017). 

Att det finns en tydlig struktur för mötet blir särskilt viktig om barnet som ska få en SIP har en 

funktionsnedsättning som exempelvis IF. Att ha IF innebär i många fall att man har svårt att 

organisera och ta till sig information som endast sker verbalt. Man måste även ta hänsyn till att 

mognadsnivån hos ett barn med IF ligger lägre än hos andra jämnåriga och mötet bör anpassas 

efter barnets förmåga och förutsättningar (Danielsson, Henry, Messer, Rönnberg, 2012). En SIP 

ska bestå av både kort- och långsiktiga mål och dessa ska vara tydliga för 

barnet/vårdnadshavaren. Det ska framgå när, var, hur och av vem insatsen ska ske. Varje 

huvudman för en instans ansvarar för sina egna insatser och fattar även beslut kring dessa. Det 

kan förekomma oenigheter om vem som ansvarar för vad och när detta sker ska det noggrant 

dokumenteras och eventuellt kan det då vara lägligt att de berörda instanserna, med 

vårdnadshavarens samtycke, har ett separat möte för att räta ut frågetecken och komma överens 

om ansvarsfördelningen (Uppdrag Psykisk Hälsa, 2017). 

 

En framtagen SIP ska alltid följas upp och de uppsatta målen ska utvärderas. Det finns inga 

riktlinjer för när och hur ofta detta ska ske utan barnets situation blir styrande. Det är viktigt att 

vid uppföljning klargöra om det skett förändringar i barnets tillvaro som kan ha påverkan på 

planen och om de deltagande instanserna utfört sina åtaganden. Man måste också utvärdera om 

planen givit de effekter man hoppats på eller om det är läge att sätta in andra insatser. 

Målet med SIP är att skapa samverkan och fördela ansvaret mellan berörda instanser och att 

skapa en tydlig och överskådlig bild av insatserna för både barnet och vårdnadshavarna 

(Uppdrag Psykisk Hälsa, 2017). Det här avsnittet är hämtat från tidigare uppgift inom vår 

pågående påbyggnadsutbildning (Lindstedt, Skoglund, 2018). 

 

2.2 Teoretisk referensram 

Urie Bronfenbrenner (1979) redogör för hur han låter ett nytt teoretiskt perspektiv inom 

forskningen för mänsklig utveckling växa fram. Denna nya teori som av Bengt-Erik Andersson 

(1980) översatts till Utvecklingsekologi grundar sig i individens personliga utveckling, den 

omgivande miljön och framför allt i hur relationer och miljö i olika nivåer påverkar individens 

utveckling och denna utgör den teoretiska ramen för vår studie. Den första nivån i 

utvecklingsekologin är mikrosystemet. Mikrosystemet innefattar en individs omedelbara 
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aktiviteter eller relationer. Det kan till exempel handla om hemmet, vänner, skola och arbete 

(Bronfenbrenner, 1979). Nästa nivå i utvecklingsekologin är mesosystemet. Bronfenbrenner 

(1979) beskriver mesosystemet som att det är de processer som sker emellan två eller flera 

mikrosystem. Till exempel, hur hemmet och skolan interagerar med varandra. För att 

mesosystem ska vara verksamma krävs att de berörda individerna deltar aktivt i samspelet 

mikrosystemen emellan. Utanför mesosystemet är nästa nivå exosystemet. I exosystemet, menar 

Bronfenbrenner (1979), är inte individen själv en aktiv deltagare utan påverkas av yttre 

omständigheter. Andersson (1980) förklarar vidare att exosystemet innefattar de sociala 

sammanhang som påverkar de mikrosystem och mesosystem som en individ befinner sig i. Det 

kan, menar Andersson, handla om hur olika samhällsinstanser styr hur olika aktiviteter utformas 

och även hur de påverkar samspelet och relationer mellan individer. Här, förklarar 

Bronfenbrenner (1979) handlar det inte om den personliga utvecklingen hos individen utan 

fokus ligger på de aktiviteter som påverkar individen. Den yttersta nivån i utvecklingsekologin 

är makrosystemet. Bronfennbrenners (1979) beskrivning av makrosystemet är att de fungerar 

som den omslutande kappan runt mikro-, meso- och exosystemen. Det handlar här om större 

samhälleliga strukturer såsom lagar, traditioner, värderingar och konventioner. Innebörden av 

dessa makrosystem skiljer sig åt men strukturen och uppbyggnaden inom dem när det gäller 

hur relationer och interaktion fungerar är densamma. Under mitten av 1970 talet genomfördes 

enligt Bronfenbrenner (1986) en mängd nya studier med fokus på individens psykologiska 

utveckling ur ett tidsperspektiv, i förhållande till den omgivande miljön. Detta ledde fram till 

att han såg ett behov av att addera ytterligare ett system till utvecklingsekologin. Han har valt 

att kalla detta för kronosystemet (Bronfenbrenner, 1986). Detta system vilar som en slöja över 

de andra systemen i och med att tiden oundvikligen påverkar både individen och den omgivande 

miljön. 
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Figur 2. 

Utvecklingsekologiska modellen  

 

2.3 Vår kunskapssyn 

För att förstå en människa behöver vi titta på personens attityder, reaktioner och beteenden i 

relation till de samhälle den lever i. Det förekommer ett komplext samspel mellan individens 

självuppfattning och beteende med samhällets påverkan på individen. Samhälle och individen 

blir således sammanlänkade och beroende av varandra. En del i att vara människa är att förhålla 

sig till en mängd regler, lagar och normer hur man bör/ska leva sitt liv. I det moderna samhälle 

vi lever i idag är det svårt att ur ett socialpsykologiskt perspektiv se hur detta kommer påverka 

oss, det vi kan konstatera är att nya kommunikationsvägar blir allt vanligare än faktiska möten 

människa mot människa. Men att tro att det digitaliserade samhället totalt kommer förändra vårt 

sociala liv är inte troligt, människan har fortfarande ett behov av mänsklig kontakt för att må 

bra (Hertz & Johansson, 2017). I ett SIP-möte är en grundpelare att man just fysiskt sitter 

tillsammans och för ett professionellt samtal. Att delta i ett professionellt möte mellan olika 

instanser kräver mycket av deltagarna. Exempel på detta är förståelse för allas lika värde, 

demokratiska processer och grupprocesser.  

 

Røkenes och Hanssen (2017) beskriver hur människan utgår från sitt eget sätt att tänka för att 

skapa sin verklighetsuppfattning. Denna verklighetsuppfattning kan således skilja sig mellan 

olika aktörer vid ett möte. Att ha förförståelse för olika förutsättningar hos deltagarna är av vikt 

och att detta kan påverka både medvetna och omedvetna handlingar och beslut hos deltagarna 
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i ett möte. Även den människosyn som personerna innehar har en inverkan på hur mötet med 

andra personer blir. Människosynen påverkar både självförståelsen hos individen men även 

dess handlingar i mötet med andra, detta sker både medvetet och omedvetet. Ett exempel kan 

vara en outtalad hierarki inom olika professioner som träffas och som bidrar till att mötets 

deltagare inte deltar på samma villkor. Att förstå den andra i ett samtal handlar om att förstå 

vad den andre förstår. det vill säga det är först när vi förstår vad den andre upplever som vi 

upplever något gemensamt. Att förstå en annan människa innebär således att man kan se 

situationer/upplevelser utifrån den andres perspektiv.                   

 

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi inledningsvis för den forskning som genomförts kring SIP i Sverige.  

Vidare presenteras forskning genomförd i Norden med fokus på samarbete och samordning. 

Därefter ger vi en överblick kring internationell forskning relevant för vår studie inom 

områdena grupprocesser, samarbete och samtal. För att täcka in vad begreppet samarbete 

innebär och hur samarbete fungerar mellan människor har vi även tagit del av forskning som 

intresserar sig för de tankeprocesser som kan uppstå hos individer när de har ett socialt utbyte 

med varandra.   

 

De sökord som vi i första hand använde oss av var: 

Samordnad individuell plan, SIP, Samarbete, Grupprocesser, Intellektuell funktionsnedsättning 

(IF), Samordning, Samtalsprocesser, Deltagande, Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

Cooperation, Group dynamics, Neurodevelopmental disorders, Communication, Intellectual 

disability, Collaboration, Education   

 

Problem kring samordning och behovet av samordnad individuell plan, SIP.  

Tassé, Luckasson, Shalock (2016) menar att för många barn och unga flyter vardagen på utan 

större bekymmer. Man har fungerande familjerelationer, når målen i skolan och har ett socialt 

nätverk i kompisar och fritidsaktiviteter. Dock är det inte så för alla. Det finns barn och unga 

som inte når målen i skolan, har trasiga relationer både i familj och bland jämnåriga och 

eventuellt har olika former av funktionsnedsättningar. Aktiviteter i det dagliga livet, ADL, 

kommer vanligen naturligt för barn utan funktionsnedsättning medan barn med exempelvis IF 

behöver stöd i detta. Det handlar om vardagliga företeelser som att åka buss, sköta sin hygien, 
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gå och handla och så vidare. Att få stöd med ADL blir en förutsättning för få möjlighet att 

uppnå livskvalitet.  

Vidare delger Tassé, Luckasson och Shalock (2016) en bild av den problematik som kan finnas 

med samordning kring personer med IF och det etiska dilemma som kan uppstå med att se till 

den enskilda personens självbestämmande och förmåga att fatta goda beslut för sin livssituation 

kontra samhällets krav och möjligheter att ge rätt stöd. Det har genomförts en mängd olika 

insatser på samhällelig nivå för att förbättra förutsättningarna för ökad livskvaliteten hos 

personer med IF men forskningen visar att samhället har svårt att anpassa sig till de nya lagar 

som finns för personer med IF. Personen har enligt lag rätt till olika stödinsatser men i praktiken 

uteblir dessa på grund av diverse anledningar så som exempelvis ekonomi, personalkompetens 

eller rent organisatoriskt. Att stödinsatser utanför skolan fungerar är av stor vikt för att eleven 

ska ha goda förutsättningar att klara sig även i skolan. Textavsnittet är hämtat från tidigare 

arbete under vår pågående påbyggnadsutbildning (Lindstedt & Skoglund, 2018). 

Det finns studier om SIP-modellen och SIP som verktyg. Fokus i dessa är framförallt på det 

medicinska, brukaren, samt hur verksam själva SIP- modellen är. Erik Nordström (2016) 

beskriver i sin avhandling bland annat problematiken kring den prestige som råder mellan olika 

yrkesgrupper och att de hjälpinstanser som ska vara till stöd för eleven möter många hinder i 

form av oenighet, skilda intentioner och bristande samsyn mellan verksamheterna. Han har 

genomfört fokusgruppsintervjuer samt intervjuat föräldrar och barn kring delaktighet och 

erfarenheter kring SIP. En viktig del i SIP-modellen är att eleven deltar och är en del i upplägget 

kring SIP-mötet, att eleven under SIP-mötet får möjlighet att berätta om sina behov och viljor. 

Nordström (2016) menar att det dock är vanligare att mötet sker utan att eleven är närvarande 

och att mötet sker mellan olika professioner och vårdnadshavarna. Oklarheter kring olika 

verksamheters ansvarsområden under SIP-mötet var även en hindrande faktor för att god 

samverkan skulle kunna ske. Representanter från olika verksamheter som kallas till SIP-mötet 

beskriver det som hämmande att vara beroende av andra verksamheter. Med detta menas att 

verksamheterna är beroende av varandra och att det är av vikt att samtliga sköter sitt antagande. 

När verksamheter inte gör det som är överenskommet så fallerar allt och de kan inte utföra sin 

del i hjälpkedjan kring eleven. Personliga relationer till handläggare eller andra representanter 

från myndigheter påverkade det stöd och delaktighet som vårdnadshavarna fick under SIP-

mötet. Vårdnadshavare upplevde det som en risk att relationen, att inte vara besvärlig och ställa 

stora krav påverkade det stöd som sattes in till eleven. Nordström (2016) lyfter fram att 

samverkan, där flera parter deltar, och där det förekommer olika uppfattningar kring det 
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stödbehov som eleven behöver, samt där olika perspektiv och värderingar möts är bäddat för 

diverse problem. Skillnader i makt och inflytande, samt status och legitimitet kan orsaka en 

friktion mellan verksamheterna och hämma att rätt stödinsats sätts in. 

En enhetlig definition av vad samarbete är menar Blomquist (2012) i sin avhandling är svårt att 

finna inom forskningen. Det förekommer många olika begrepp av vad samarbete är så som 

samordning, samverkan, samarbete, samråd och samsyn. Då det förekommer många olika 

definitioner av vad samarbete innebär är det viktigt att tydliggöra vad för samarbete som är 

tänkt för exempelvis ett möte. Det vill säga är det ett samarbete mellan olika 

organisationer/instanser och dess representanter eller är det ett samarbete mellan 

organisationer/instanser, dess representanter, föräldrar och dess barn? Att samarbeta kan 

således redan från start ha helt olika innebörder för de som kommer till mötet. Textavsnittet är 

hämtat från tidigare arbete under vår pågående påbyggnadsutbildning (Lindstedt & Skoglund, 

2018).  

I en rapport från Socialutskottet (2017) beskriver de hur implementeringen av SIP ser olika ut 

mellan kommunerna. Denna rapport har fokus på barn och unga med olika former av 

funktionsnedsättning samt äldre med komplexa behov av stöd. Underlaget till rapporten sker 

genom intervjuer med representanter från åtta kommuner eller län utvalda av SKL (Sveriges 

kommuner och landsting). Vissa kommuner ligger långt fram medan andra har en bit kvar innan 

en fungerande SIP finns på plats. De framgångsfaktorer som rapporten belyser är vikten av att 

de som deltar och representerar en myndighet har kunskap om SIP. Detta måste enligt rapporten 

ske från högsta ledning ända ner till medarbetarnivå. Cheferna på de olika myndigheterna spelar 

en viktig roll för att se till att medarbetare har rätt kunskap. Vidare lyfter rapporten som en 

framgångsfaktor att skapa förståelse mellan olika myndigheters ansvar kring beslut och 

uppdrag. Detta för att minska prestige och konflikter kring olika myndigheters roll under 

SIP.  Mötesledaren lyfts särskilt ut i rapporten och vikten av att mötesledaren har kompetens 

kring hur SIP-mötet ska fungera. En tydlig struktur under mötet är av vikt och rapporten 

förespråkar SIP-snurrorna som är framtagna av SKL, för att nå bästa resultat. De beslut och 

åtgärder som tas under mötet ska vara mätbara och uppföljningsbara.    

Rapporten beskriver vidare hur viktig skolan är kring SIP. Det ofta är i skolan som behovet av 

SIP märks först. Däremot finns inte skolan omnämnd i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) eller 

i Socialtjänstlagen (SoL) när det gäller arbetet kring SIP. Inte heller i skollagen står det om 

skolans roll eller ansvar när det gäller SIP. Kommunerna och landstingen beskriver skolan som 
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en part som är en av de viktigaste parterna under mötet. En kommun beskriver det som att det 

var först när skolan började delta i SIP som tydliga positiva resultat märktes hos individen. 

Nordisk forskning kring samarbete och samordning.  

Strype, Gundhus, Egge och Ødegård (2014) har i sin artikel genomfört en enkätstudie om hur 

effektivt samarbete är mellan olika instanser kring ungdomar som begått brott i Norge. Fokus 

är dock inte brottet i sig utan de undersöker hur effektivt samarbetet är vilket är relevant för 

denna uppsats. Omfattningen av enkätundersökningen var 874 enkäter varav 494 svarade. De 

som var aktuella för enkäterna var personer inom skola, polis, hälsovård och socialtjänsten. De 

menar att samarbete är avgörande för att rätt hjälp ges till ungdomarna. Risken att ingen tar tag 

i problematiken och ungdomarna flyttas runt till olika hjälpinstanser för att till sist hamna inom 

rättsväsendet är stort när samarbete mellan olika instanser inte sker. Hur drivna och motiverade 

de professionella deltagarna är under samarbetet mellan olika instanser spelar stor roll för 

resultatet av samarbetet. En hög grad av drivenhet och motivation hos de professionella ökar 

hur effektivt samarbetet blir och vilka resultat som kommer från samarbetet. Även 

gruppklimatet är viktigt för att ett gott samarbete ska ske. Är deltagarna inte där på samma 

villkor eller om någon har företräde i beslut minskar initiativ till samarbete hos de deltagare 

som har minst att säga till om. Vid lyckat samarbete lyfts det förebyggande arbetet fram som 

något viktigt. Att tidigt ta tag i problematiken för att de hjälpåtgärder som då behövs sättas in 

inte blir lika kostsamma och omfattande.             

Blomberg, Widerlund och Lindquist (2010) beskriver i sin artikel den förändring i stöd och 

service som skett mellan åren 1990 - 2010 med personer med IF. Både i Sverige och i vårt 

grannland Finland. Självbestämmande, delaktighet och inkludering blir allt viktigare, men det 

finns svårigheter att applicera dessa i praktiken. De lagar som instiftas för att underlätta och 

skapa ett värdigare liv för personer med IF är många gånger kostsamma och lågkonjunktur och 

finanskris ges som en bidragande orsak till att lagar inte följs i den omfattning som personer 

med IF har laglig rätt till. År 1993 skapar Sverige en ny lag som kraftigt förbättrar livskvaliteten 

hos personer med IF med omfattande och tydliga individuella rättigheter. År 2008 gör Finland 

lagändringar som förändrar rätten till personlig assistans för personer med IF. Dessa 

förändringar blir kostsamma för huvudman. I huvudsak var vårdnadshavare, 

verksamhetsföreträdare och personen i behov av stöd positiva till de förändringar som gav 

individen mer inflytande i sin egen vardag och delaktighet i samhället men att de i kommunerna 

fanns stora organisatoriska problem för att klara av att följa lagen. Blomberg, Widerlund och 

Lindquist (2010) lyfter att de studier som gjordes under denna tid i både Finland och Sverige 
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angående delaktighet i vardagen visade på att möjligheterna för personer med IF att vara just 

delaktiga fortfarande var begränsade. De största orsakerna var organisatoriska svårigheter, 

oklarheter kring ansvarsfördelning mellan olika instanser/aktörer, brist på dialog mellan de 

olika aktörer som personen i behov av stöd hade runt sig. Vidare menar Blomberg, Widerlund 

och Lindquist (2010) att maktutövning av personalen som jobbade med personen med IF var 

en bidragande faktor. En rädsla för att personer med IF skulle få för mycket att säga till om och 

underminera personalen fanns ute på exempelvis boenden. Målet för både Sverige och Finland 

nya lagar för personer med IF var att främja levnadsvillkoren och delaktigheten i samhället. Att 

vara en människa med IF skulle inte försämra möjligheten att vara en del i samhället. Det stöd 

som personen behövde skulle individanpassas och ge den enskilde full delaktighet i 

samhällslivet och möjlighet att leva som alla andra. Mellan 1980–1990 talet minskade antalet 

institutioner kraftigt i Sverige och kostnaden flyttades från landstingen till kommunerna. 

Kommunerna fick i sin tur kraftigt bygga ut särskilda boendeformer för personer med IF, 

exempelvis gruppbostäder och servicelägenheter. På institutionerna som ofta hade likformade 

rutiner kring alla personer med IF skulle de nu bli en individanpassad utformning av de 

stödinsatser som personen hade behov av. Dessa behov skilde sig kraftigt åt och var en 

utmaning för personalen men även hos personer med behov av stöd. Nya yrkesroller växte fram 

där fokus på stöd istället för vård var i fokus. Med de nya lagarna i båda länderna har personer 

med IF rätt till att bestämma över och vara delaktig kring beslut som gäller dem. Vidare ger 

Sverige personer med IF år 2009 laglig rätt till att få en individuell plan upprättad. Och som 

stärks ytterligare några år senare med att den skyndsamt ska upprättas om personen önskar det. 

Det kan uppstå etiska dilemman kring det ökade inflytande och självbestämmande som personer 

med IF har rätt till. Personalen som har tjänstemannaansvar för personen ska se till att personen 

inte hamnar i situationer som kan vara skadliga för hen, detta ställs mot att personalen ska lyssna 

på individens önskemål och vilja. Personen med IF kan i vissa fall vara omedveten eller inte 

förstå innebörden av önskemål hen vill med sin livssituation. Ska då personalen inskränka i 

hens självbestämmande. I Finland finns fortfarande institutioner för med personer med IF. 

Utöver detta ser vi efter genomläsning att finns det många likheter mellan Sverige och Finland 

när det gäller synen på hur personer med IF ska få ta del av och vara en del av samhället de 

lever i samt deras rätt till en individanpassad plan för det stödbehov som finns.                     

Samarbete viktigt men svårdefinierat  

En Forskning och Utvecklings-rapport (FoU) gjord av Matscheck (2018) har sitt fokus på SIP 

för personer med komplexa behov. Rapporten undersöker i vilken grad samordning sker i fyra 
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kommuner i Mellansverige. Matscheck (2018) gör en aktstudie där han tittar på utformningen 

av SIP samt graden av samverkan som skett under SIP-möten. Omfattningen är sammanlagt 34 

akter. Rapporten visar att en tydlig struktur kring hur och varför en SIP initieras är svårt att se 

i samtliga kommuner. Komplexiteten i brukarens problem motiverar samverkan mellan olika 

instanser men det råder en oklarhet varför en SIP genomfördes. I många fall var stödåtgärder 

redan insatta och SIP-mötets innehåll var i huvudsak mindre justeringar av planen eller tillägg 

i den redan klara planen kring stödbehovet. Vidare visar rapporten att det läggs mer fokus på 

de professionella aktörernas roll och ansvar vid SIP än brukarens medverkan under mötet. 

Beslutsmandat hos de professionella aktörerna som deltar under SIP-mötet lyfts som en brist 

och resultatet av detta är att samverkan bedöms som låg till måttlig i majoriteten av de akter 

som ingår i denna rapport.  

 

Att förklara innebörden av vad samarbete är menar även West, Gardner, Shuker, Reynolds, 

Burton-Chellow, Sykes, Guinnee och Griffin (2006) i sin rapport är en svår och komplex fråga. 

I rapporten tittar de på hur samarbete sker och effekten av samarbete. Samarbete som sker 

utanför familjen är särskilt svårt, detta då det ställer större krav på de som deltar i samarbetet. 

Ett exempelvis på krav är förståelsen för andras förutsättningar för samarbete. En problematik 

som de lyfter är att samarbetet mellan olika deltagare försämras om det finns en konflikt kring 

resurser eller om samarbetet inte blir fördelaktigt för den enskilde deltagaren. Vidare menar de 

att samarbete främjas av att deltagare träffas i en mindre grupp upprepade gånger. Materialet är 

inhämtat från 57 personer där samarbetet i ett dataspel analyserades och således inte personer 

som träffats i fysiska möten. Författarna menar dock att det även går att dra paralleller till 

fysiska möten då det enbart är begreppet samarbete som är i fokus i rapporten. Vad som främjar 

samarbete samt vad som försvårar samarbete sker oavsett vare sig det är fysiska träffar eller i 

en virtuell värld.  

 

I en artikel av Axelrod och Hamilton (1981) beskriver de att innan 1960-talet sågs samarbete 

som något som inte spelade så stor roll för evolutionen hos människan, någon forskning kring 

samarbete och innebörden av samarbete mellan olika individer var inte prioriterad. Synen på 

samarbete ändrades dock succesivt efter 1960-talet och fick en mer framträdande roll för 

utveckling hos människan. Samarbete såg nu som något som inte bara ”hände” av sig själv utan 

var en del i evolutionen hos mänskligheten. Forskning som skribenterna gått igenom visade på 

att där samarbete skedde mellan människor kunde deltagarna i samarbetet de dra nytta av andras 

styrkor, och blev på så vis starkare själv. Samarbete i och med detta ses som en strategi att få 
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sin vilja igenom, att möjliggöra att egna intressen kan tillgodoses till en kostnad av att ge något 

till en annan.  

I Longorias (2015) artikel beskriver han den problematik som kan uppkomma genom samarbete 

mellan olika instanser inom motsvarigheten till socialtjänsten i USA. Longorias beskriver att 

det första hindret som man kan möta är att “begreppet” samarbete är diffust och kan misstolkas 

mellan olika instanser. Longoria menar att han inför denna artikel hittade minst femton olika 

beskrivningar vad samarbete betyder. En vanligt förekommande beskrivning av samarbete 

menar Longoria är att det kan ses som en relation mellan två eller flera personer/instanser. 

Vidare menar han att för det ska vara ett samarbete behöver resultatet av åtgärder skilja sig från 

åtgärder som enskilda individer/instanser kan genomföra. Att upprätthålla samarbetet är av vikt, 

detta för att åtgärder ofta kräver en långsiktig plan och inte kan lösas med ett möte. Att samma 

individer som är kopplad till hjälpinstanser fortsätter att träffas är viktigt menar Longoria. Om 

dessa individer med mandat att ordna hjälpinsatser byts ut mellan mötena försämras samarbetet 

och hjälpinsatserna blir inte lika effektiva. Longoria menar att utbytet av erfarenheter och 

kunskap mellan olika instanser under möten ökar effekten av samarbetet och därmed förbättrar 

den hjälpinsats som sätts in.       

Longoria (2015) betonar avslutningsvis att det lätt kan uppfattas som något positivt att använda 

termen “samarbete” inom olika organisationer för att “samhället” eller “allmänheten” ska se, 

och organisationerna visa upp, att individen får den bästa hjälp som går att få. Han menar dock 

att det ibland bara är förtroendeingivande formuleringar som inte realiseras. 

                         

Forskning om interaktion och individens deltagande och utbyte i grupper 

Gençer (2019) beskriver i sin artikel hur människor alltid interagerar med varandra både 

medvetet och omedvetet. Från 1900-talet och framåt förändras samhället i västvärlden mot ett 

mer avancerat samhälle som ställer större krav på människan. Både i att delta och prestera i en 

grupp. Forskning kring grupper och grupprocesser blev i och med detta accepterad i 

forskarvärlden och olika teorier kring grupper och grupprocesser växte fram. Hur människan 

påverkas och kan bidra i en grupp blir nu en värdefull kunskap och den kraft grupprocesser kan 

skapa lyfts fram. Både på individnivå men även hur det kan ändra inriktning på hela samhällen. 

Det finns även några studier på grupper från 1850-talet men fokus på dessa låg mer på 

gruppandan, och ansåg således inte som något som passade i den akademiska världen. 

Människor agerar annorlunda i en grupp än när de är ensamma. Hierarkier, normer samt vilka 



   

 

21 

 

som deltar i gruppen är exempel på saker som påverkar individen i en grupp. Om man som 

deltagare i gruppen är medveten om dessa har man en fördel och chansen att få sin vilja/behov 

igenom ökar. Vidare beskriver Gençer att individen måste förhålla sig till de oskrivna regler 

som finns i gruppen man deltar i. Dessa oskrivna regler skiljer sig från grupp till grupp och 

individen behöver vara anpassningsbar för vilka krav gruppens sammansättning ställer på 

individen.      

     

Delaktighet och aktivitet i en grupp stärker och utmanar individens mentala resurser 

Dikker, Wan, Davidesco, Van Bavel, Ding och Poeppel (2017) beskriver i sin rapport på 

aktiviteten i hjärnan hos 12 elever i gymnasiet (high school). Eleverna fick elektroder fastsatta 

på huvudet under 11 lektionstillfällen om 50 minuter/tillfälle för att titta närmare på vilka delar 

av hjärnan som aktiveras under grupprocesser. Denna studie är den första i sitt slag, detta då 

denna studie är framtagen i ett riktigt klassrum under vanliga lektioner. tidigare studier har 

genomförts på liknande sätt men med skillnaden att de gjordes i en kontrollerad miljö utanför 

skolan. Författarna menar att det finns mycket forskning kring vad som händer i grupprocesser 

och hur individer agerar i grupp men att dessa studier inte går till botten med hur individen 

fungerar, vad gör att vissa individer klarar av att delta och prestera i grupprocesser bättre än 

andra? Den mänskliga hjärnan är utvecklad för att klara av avancerade strategiska val och vara 

deltagande i grupper. Studien visar på en ökad aktivitet när eleverna samtalar med varandra i 

grupprocesser mot när de lyssnar på läraren som delger dem information. När eleverna känner 

sig engagerade och är aktiva i en grupprocess ser man ytterligare ökning i hjärnans aktivitet. 

När eleverna deltar i en grupprocess har eleverna aktivitet på liknande ställen i hjärnan vilket 

kan tyda på att dessa delar i hjärnan behövs för att klara av att delta/bidra i en grupp. Författarna 

menar att denna studie kan bidra till ökad förståelse för hur hjärnan fungerar hos människor 

som deltar i en grupp men att det behövs ytterligare forskning inom området, hjärnans aktivitet 

i grupprocesser i ett klassrum för att kunna dra större slutsatser kring hjärnan och dess aktivitet 

när människor deltar i en grupp. 

 

Ploessl, Rock, Schoenfeld och Blanks (2010) diskuterar sin artikel de svårigheter som kan 

uppstå när allt fler elever i skolan har behov av särskilt stöd för att tillgodogöra sig 

undervisningen. Artikeln redogör en sammanställning av olika tekniker för en kvalitativ 

undervisning och har sitt fokus på hur samarbetet mellan två lärare kan fungera i klassrummet, 

en huvudlärare och en hjälplärare. Författarna problematiserar detta och menar att samarbetet 

mellan lärarna måste fungera väl tillsammans för att effekten av satsningen av två lärare i ett 
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klassrum ska bli bra. Där det ofta kan brista är att lärarna inte förberett sig tillräckligt 

tillsammans och inte vet vad den andre lärarens uppdrag under lektionen är. Samarbetets 

effektivitet ligger i hur bra lärarna är att samtala med varandra samt tydliggöra vilken roll de 

har i klassrummet. En annan viktig del i ett fungerande samarbete är att de strävar mot samma 

mål, och att detta mål är tydligt formulerat för att minska risken för missuppfattningar. Lärarna 

behöver fokusera på den andres styrkor och inte svagheter samt ta tillvara på varandras styrkor. 

Vid motgångar behöver de ta ansvar tillsammans och samarbeta för att lösa problemet.       

 

I en artikel av Huxham och Vangen (2004) beskriver de fördelar som uppkommer av samarbete 

i grupp men även den frustration som kan uppstå hos deltagarna i grupprocesser. Huxham och 

Vangen presenterar 7 olika perspektiv på hur man kan förhålla sig till grupprocesser. De utgår 

i artikeln från 15 års egen forskning inom ämnet. Perspektiv ett handlar om att de som deltar i 

en grupprocess behöver ha samma mål, men hur man når dit kan skifta inom gruppen. Det är i 

dessa skiftningar konflikter uppstår och dessa behöver man hantera inom gruppen för att 

komma vidare. Perspektiv två handlar om att ansvaret för gruppen behöver delas upp så att alla 

deltagare upplever att de kan bidra till gruppen. En välfungerad grupprocess är beroende av att 

deltagarna i gruppen är villiga att dela ansvaret. Detta kan upplevas som problematiskt och svårt 

i praktiken. I perspektiv tre beskrivs vikten av att lita på varandra inom gruppen. Litar 

deltagarna på varandra i gruppen finns det mindre risk att konflikter uppstår och deltagarna i 

gruppen vågar ta större risker för att jobba mot gruppens mål. Känner deltagarna i gruppen 

förtroende för de andra i gruppen och att hen går att lita på minskar rädslan för att misslyckas 

med sina antaganden i grupprocessen. Perspektiv fyra innefattar rädslan för splittring i gruppen 

när gruppens deltagare drar åt olika håll. Klarar gruppen att hålla samman eller kommer 

gruppens sammansättning brista. Grupprocesser kan växa genom att deltagarna drar åt olika 

håll till en viss del men blir det för spretigt missgynnas grupprocessen. Perspektiv fem handlar 

om att gruppen ständigt är i förändring. Det är vanligt att man som deltagare i en grupp upplever 

att gruppens sammansättning är stadig med ett tydligt antal deltagare och vilka dess roller är. 

Huxham och Vangen menar dock att gruppen har en mängd yttre faktorer som spelar in på 

gruppens deltagare. Det som kan påverka gruppen är exempelvis politiska syften, ekonomiska 

vinster eller personliga mål. Perspektiv sex handlar om vikten av ledare i grupprocesser. Även 

om ansvaret för gruppens mål delas upp behöver gruppen en tydlig ledare. Ledarens roll är 

bland annat att motivera deltagarna i gruppen samt mobilisera gruppen vid 

motgångar/utmaningar. Sista perspektivet handlar om olika dilemma en ledare kan hamnar i. 

Ledaren behöver fokusera på gruppens effektivitet mot de yttre påfrestningar gruppen utsätts 
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för. Ett exempel är att gruppen har som mål att tjäna mycket pengar. Men för att tjäna pengarna 

blir det en kraftig negativ miljöpåverkan. Dilemmat här blir således gruppens mål att tjäna 

pengar mot den klimatpåverkan detta medför. Ett annat dilemma en ledare kan uppleva i en 

grupprocess är att ledaren å ena sidan vill upprätthålla en fungerande struktur i gruppen men å 

andra sidan vill låta gruppen testa nya vägar och utvecklas. Detta medför risken att gruppens 

struktur förändras och ledarens roll riskeras att ifrågasättas. När allt fungerar bra i en 

grupprocess ifrågasätts inte ledaren roll men när konflikter uppstår ställs krav på ledaren att 

lösa dessa och hålla ihop gruppen.  

 

Shakenova (2017) beskriver i sin artikel hur klassrummen i dagens skola är som öar med en 

lärare som styr över sin egen ö, utan samarbete med andra. Detta menar hon hämmar 

skolutveckling och i längden elevernas skolresultat. Vidare lyfter hon i sin artikel vikten av ett 

gott samarbete mellan lärare på en skola. Detta beskriver hon som avgörande för att främja 

lärarnas kreativitet och kvalitet i sin undervisning. Hon har genom en litteraturstudie av 334 

artiklar och 52 böcker tittat på främjade faktorer samt hindrande faktorer kring samarbete 

mellan människor. Exempel på främjande faktorer med samarbete menar Shakenova är att 

läraren kan kvalitetssäkra sin undervisning genom att samtala och utvärdera den med en eller 

flera kollegor. Genom samarbete får läraren en bättre helhetssyn på sina elever och kan tidigt 

sätta in bättre åtgärder kring elever med särskilda behov. Exempel på hindrande faktorer är att 

ansvarsfördelningen i ett samarbete kan vara svår att tydliggöra och skapa konflikter. 

avslutningsvis beskriver Shakenova att det även finns en risk om ett samarbete är uppbyggt av 

hierarkiska nivåer lätt kan bli en snedvriden bild av samarbetet. En bild där en persons vilja 

överväger och den gemensamma tanken om vad samarbetet skulle resultera i uteblir.  

  

Sammanfattning 

Den tidigare forskningen vi har tagit del av har visat på hur samarbete och delaktighet är 

komplexa strukturer som inte ska tas för givet. Ur ett historiskt perspektiv har forskning om 

samarbete setts som något som inte hör hemma i den akademiska världen. Men i och med att 

samhället förändrades mot ett mer avancerat samhälle där förståelsen för hur samarbete mellan 

människor kunde gynna deltagarna som deltog i samarbetet hamnade förmågan att samarbeta i 

ett annan ljus. Forskning kring grupprocesser och samtalsprocesser aktualiserades och 

förståelsen för människans förmåga att samarbeta ökade. Att definiera begreppet samarbete 

visar sig däremot vara problematiskt och vi ser att definitionen kan skilja sig från fall till fall. 

Ibland skiljer sig även innebörden av vad begreppet samarbete innebär mellan personer som är 
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satta att samarbeta med varandra. Med detta i åtanke ökar förståelsen för hur många 

komponenter som måste finnas på plats för att samarbete ska fungera. Yttre faktorer, miljön, 

deltagare, pedagogiska strategier och kompetens hos deltagarna är exempel på vad deltagarna 

behöver behärska och förhålla sig till under ett samarbete. Grupprocesser som bygger på samtal 

och utbyte av tankar mellan deltagarna kan både hjälpa till att bygga upp och utveckla mentala 

resurser hos individen. För att sammanfatta den tidigare forskningens relevans för vårt arbete 

med SIP har vi i avsnittet belyst den komplexitet grupprocesser, samverkan och samtal innebär 

för de individer som deltar i ett samarbete. Det vi tar med oss in i vår uppsats är dels de 

svårigheter och utmaningar deltagarna ställs inför under ett samarbete men även de positiva 

effekter ett välfungerande samarbete kan medföra för individerna som deltar.    

 

2.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få mer kunskap om hur SIP fungerar ur ett skolperspektiv, både vad 

beträffar SIP som arbetsform och vad för innehåll SIP-mötena genererar. Följande frågor ska 

besvaras: 

• Hur ser några av grundsärskolans lärare och rektorer, samt vårdnadshavare till berörda 

elever på arbetet med SIP-modellen? 

• Vad anser dessa lärare och rektorer i grundsärskolan, samt vårdnadshavare till berörda 

elever att de fått ut av samverkan och arbetet enligt SIP-modellen, vad har varit mer eller 

mindre givande i arbetet? 

• Finns olika uppfattningar om nyttan av SIP-modellen hos dessa lärare och rektorer i 

grundsärskolan, samt vårdnadshavare till berörda elever? I så fall, vad kan det handla om? 

 

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis den övergripande metod vi valt för studien samt den 

metod vi använt för vår datainsamling. Vidare presenteras urvalsprocessen och de etiska 

aspekter vi tagit hänsyn till. Vi reflekterar i detta avsnitt även över studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet. Avslutningsvis redogör vi för hur vi har genomfört studien och hur vi har 

analyserat den insamlade datan. 
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3.1 Fallstudier 

En mycket lämplig och passande metod inom det kvalitativa perspektivet är att genomföra 

fallstudier. Backman (2016) förklarar att fallstudier innebär att man undersöker valda fenomen 

i en verklig kontext. Syftet med fallstudier menar han kan vara att beskriva, förklara eller 

jämföra olika fenomen. Detta gjorde denna metod lämplig för just denna studie då vårt syfte 

var att jämföra individers upplevelser av samma situation, det vill säga SIP-mötet. Samtliga 

SIP-möten som vår fallstudie baseras på var genomförda innan studien inleddes och vi har i och 

med detta inte deltagit själva under SIP-mötena, utan genom intervjuer fått ta del av deltagarnas 

upplevelser. 

 

Processen vid fallstudier inleds med att man som forskare formulerar sin övergripande 

forskningsfråga och tydliggör det problem man avser studera. Frågan eller problemområdet hör 

vanligen hemma i någon form av vardagspraktik eller specifik domän för att fallstudier ska vara 

aktuellt. Backman (2016) belyser att det som kan studeras genom fallstudier framför allt är ”en 

individ, en grupp, en organisation, en företeelse en händelse etc” (s. 55).  

 

För att tydliggöra och avgränsa fallet man valt att studera menar Creswell och Poth (2017) att 

man bör använda sig av vissa specifika parametrar såsom till exempel tid och plats. De lyfter 

att den största utmaningen vid fallstudier är att som forskare bestämma konkret vilket fall som 

ska studeras och hur brett eller smalt man ska inrikta sig. Detta förhöll vi oss till genom att 

avgränsa studien till att handla om frågor som rör hur skolan givits utrymme under SIP-mötena. 

De nämner vidare utifrån detta två olika typer av fallstudier, de där man gör jämförelser mellan 

flera olika fall utifrån liknande kontextuella förutsättningar och de där man studerar ett falls 

progression över tid. I vår studie blev både tid och plats avgörande parametrar då vi valde att 

studera tre specifika mötessituationer.  

 

3.2 Den kvalitativa intervjun 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att den kvalitativa intervjun tar avstamp i att skapa 

förståelse för och tolka beskrivningar och utgår inte kvantitativt ifrån siffror och antal. Den ska 

ses som ett vardagligt samtal där intervjupersonen utifrån relevanta frågor får möjlighet att sätta 

ord på och måla upp en tolkningsbar bild av sina erfarenheter. För att få fram relevant 

information och skapa ett levande samtal där intervjupersonerna skulle känna sig fria att berätta 

snarare än att förhöras, valde vi att framför allt ställa frågor av öppen karaktär. Frågorna ämnade 
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alltså inbjuda till längre och mer uttömmande svar där det fanns möjlighet för oss att ställa 

uppföljningsfrågor. Intervjuerna var i och med detta semistrukturerade, vilket innebär att 

intervjuaren genom en intervjuguide har klart för sig vilka frågor hen vill ha svar på men att 

intervjun sker i en form där samtalet styr i vilken ordning frågorna besvaras (Bryman, 2011).  

 

Intervjuerna vi genomfört har skett individuellt och de har dokumenterats genom 

ljudupptagning. Vi delade upp intervjuerna mellan oss så att vi båda genomförde samtliga tre 

intervjuer i varsitt fall. I det tredje fallet intervjuade den ena av oss vårdnadshavaren samt 

läraren medan den andre av oss intervjuade rektorn. Detta resulterade i att vi genomförde fem 

respektive fyra intervjuer var. Dokumentation under intervju kan även ske via anteckningar 

under samtalet men Kvale och Brinkmann (2014) menar att man genom att göra en 

ljudupptagning minimerar risken för att missa viktig information såsom tonläge och pauser, 

som kan ha betydelse för hur svaren sedan tolkas. Den kvalitativa intervjun ämnar inte enbart 

få fram fakta om olika fenomen och händelser utan också om att skapa mening och få fram det 

som sägs “mellan raderna”. Intervjuaren måste därför vara uppmärksam på röstläge och 

känslouttryck som kan förstärka och skapa djup i det som intervjupersonen berättar. Vi ville ha 

möjlighet att gå tillbaka och ta del av det som framkom under intervjuerna och våra 

ljudupptagningar möjliggjorde detta på ett effektivt sätt för oss. 

 

3.3 Urval och avgränsningar 

Ambitionen för studien var att utgå ifrån tre olika fall, alltså tre barn, där verktyget SIP använts. 

Vi valde att avgränsa oss till att intervjua personer, kopplade till barnen, som på ett eller annat 

sätt hade anknytning till skolan då det är där vi själva befinner oss i vår yrkesvardag. Det ledde 

fram till att vi intervjuade tre klasslärare, tre vårdnadshavare och tre rektorer.  

 

Varje fall i vår studie rör sig om ett barn som har ett behov att få samordning av de insatser som 

pågår runt barnet. För att skapa oss en tydlig bild av hur SIP fungerat för just dessa barn har vi 

alltså i respektive fall genomfört intervjuer med barnens vårdnadshavare, deras respektive 

klasslärare och ansvarig rektor för varje i varje fall. Barnen i våra tre fall har alla IF kombinerat 

med andra former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och alla tre är mottagna 

i särskolan. En av eleverna går i mellanstadiet i grundsärskolan övriga två i gymnasiesärskolan 

med inriktning träningsskola. De går alla tre på olika skolor i en större stad i Sverige och 

skolorna är fristående verksamheter med inriktning mot elever med ett ökat resursbehov på 
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grund av NPF. Inget av de tre barn som studien utgått ifrån har den kommunikativa eller mentala 

förmågan att delta i sina SIP-möten. På grund av detta har vi valt att inte intervjua eleverna i 

fråga.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter hur viktigt det är att det bedrivs forskning av hög kvalitet för att 

ett samhälle ska utvecklas. Forskning kan inte bedrivas hur som helst utan kraven på etik och 

moral är mycket tydliga. Att insamlade data hanteras på ett respektfullt sätt samt att forskningen 

håller den kvalitet som krävs för att resultaten ska bli relevanta och användbara säkerställs 

genom det som kallas för forskningskravet. Forskare bär även genom individskyddskravet ett 

stort ansvar när det gäller hur man säkerställer att deltagarna i olika studier är skyddade. För att 

uppfylla individskyddskravet måste forskaren utgå ifrån fyra specifika forskningsetiska 

principer framtagna av Vetenskapsrådet (2002), informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de individer som 

deltar i en studie ska ges möjlighet att på förhand få information om vad syftet med studien är 

vad resultaten kommer att användas till. Det är även viktig att lämna information om vem som 

är ansvarig för studien och att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst under 

forskningsprocessen. Detta krav uppfyllde vi i denna studie genom det missivbrev (Bilaga 1) 

som de tillfrågade deltagarna fick ta del av inför sitt deltagande, samt i de dialoger som uppstod 

via mejl och per telefon inför intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att deltagaren lämnar 

samtycke till att delta i en studie. Deltagaren har själv rätt att bestämma villkoren för sitt 

deltagande och kan således begära utträde ur en studie när som helst under forskningsprocessen 

eller be att få sitt bidrag till studien struket helt. I fall då deltagaren vill ha sitt bidrag struket är 

forskaren ålagd att möta denna önskan så långt som möjligt. Vi har i denna studie inhämtat 

samtycke ifrån samtliga deltagare genom att de skrivit under det missivbrev de på förhand fått 

ta del av. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren måste vara klar över hur anonymiteten 

hos deltagarna i en studie ska säkerställas i de fall när där detta önskas. Det handlar alltså om 

hur man skyddar deltagarens integritet. Konfidentialitetskravet även innebär att forskaren är 

skyldig att förvara information om deltagare där allmänheten inte får tillgång till den. Vi har 

under och efter vår forskningsprocess uppfyllt detta krav genom att samtliga deltagare i vår 

studie är och förblir anonyma, samt genom förvara all data på ett sådant sätt att ingen 

utomstående har tillgång till den. Nyttjandekravet innebär att den data som samlats in i en studie 

endast får användas för forskning och inte för några andra ändamål. En myndighet eller 
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exempelvis en läkare har alltså inte rätt att använda insamlad information om en enskild individ 

för att fatta beslut som påverkar eller styr individens tillvaro. Resultaten av en studie kan 

användas i annan forskning om den nya studien uppfyller samma forskningsetiska krav som 

den första. I vår studie uppfyller vi detta krav genom att den data vi fått fram endast kommer 

att användas i just denna undersökning. 

 

Forskarens roll     

Vetenskapsrådet (2017) menar att begreppet forskaretik är en av central del i all forskning. 

Detta innebär bland annat att kvaliteten i forskningen grundar sig i hur forskaren tar ansvar för 

och hanterar sin roll som forskare, i vårt fall rollen som intervjuare. Intervjuaren behöver se till 

de etiska aspekterna som ibland vägs mot de vetenskapliga intressen som finns. Här kan 

kännedom om värdefrågor, etiska riktlinjer och etiska teorier hjälpa forskaren att fatta goda 

beslut. Information och den kunskap som intervjuaren erhåller efter intervjuerna och som till 

slut används vid publicering ska vara oberoende av yttre omständigheter som exempelvis 

finansiärer, vänskapsband mellan intervjuaren och intervjupersonen eller egna uppfattningar 

om vad resultatet bör vara. Att vara professionell som intervjuare handlar till sist om att se sig 

själv i rollen som professionell intervjuare och är det som avgör om forskningen håller en hög 

kvalitet eller inte (Kvale & Brinkmann, 2014).       

 

3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Med tillförlitlighet menas, enligt Kvale och Brinkmann (2014), i forskningssammanhang hur 

sanningsenliga resultaten är som studien fått fram. I en studie som bygger på kvalitativa 

intervjuer är tillförlitligheten komplex. De svar man får av intervjupersonen är ju inte sanning 

i den bemärkelse att de överensstämmer med verkligheten fullt ut. Svaren representerar snarare 

intervjupersonens tolkning av verkligheten och blandas upp med känslor, reaktioner och 

kopplingar till tidigare erfarenheter. Däremot kan intervjupersonens svar vara sanning för just 

den personen. Något forskaren dessutom måste ha i bakhuvudet är att intervjupersonen själv 

kan påverka sina svar genom att inte berätta “sin sanning” utan av någon oklar anledning 

leverera falska svar (Kvale & Brinkmann, 2014). För att säkerställa tillförlitligheten så långt 

som möjligt har vi i denna studie varit noggranna med att förbereda och genomföra varje 

intervju så likartat som möjligt. Samtliga intervjupersoner fick samma förhandsinformation när 

det gäller syfte och övergripande frågeställningar och intervjuerna har dokumenterats genom 

ljudupptagningar som sedan transkriberats. 
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Trovärdighet i kvalitativa studier handlar om resultatets generaliserbarhet. Alltså om resultatet 

av studien är generellt giltigt för alla andra liknande situationer. När det gäller resultat som 

bygger på kvalitativa intervjuer är det svårt att hävda generaliserbarhet i och med att antalet 

personer som blivit intervjuade är så lågt. Något som kan öka trovärdigheten är om 

intervjupersonerna valts ut slumpmässigt. Resultatet är då troligare generellt giltigt även i andra 

liknande situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie är generaliserbarheten, alltså 

trovärdigheten, låg i och med att antalet personer som intervjuats endast är nio stycken samt att 

de inte var slumpmässigt utvalda. Det som i denna studie ökar trovärdigheten av resultatet är 

att intervjupersonerna befunnit sig i liknande situationer och samtliga har erfarenheter av 

samma fenomen, nämligen SIP och processen runt SIP. 

  

3.6 Datainsamling 

För att hitta tre fall och för att komma i kontakt med relevanta personer att intervjua hörde vi 

via mejl av oss till rektorer på tio olika skolor inom samma kommun, såväl kommunala som 

fristående skolor. Gemensamt för skolorna var att samtliga hade resursenheter eller särskola 

inom sina verksamheter. I mejlet vi skickade ut till rektorerna presenterade vi kort vilka vi är, 

vad vår studie skulle handla om hur vi tänkt gå tillväga för att samla in data. Sex av rektorerna 

som kontaktades avböjde att delta medan fyra var positiva och bjöd in till vidare kontakt. Vi 

valde då att ringa upp de fyra rektorerna för mer ingående samtal där vi muntligen fick möjlighet 

att förtydliga vårt syfte med studien och våra övergripande frågeställningar. Via de fyra 

rektorerna förmedlades därefter telefonkontakter till vad de ansåg relevanta lärare på respektive 

skola. Vi presenterade även vårt syfte och övergripande frågor för samtliga lärare, som sedan i 

sin tur kom med förslag på vårdnadshavare som skulle kunna vara aktuella att intervjua. Lärarna 

kontaktade därefter vårdnadshavarna och framförde att en förfrågan om intervjuer inkommit. 

Vårdnadshavare till totalt fem elever på de fyra skolorna var positiva till att delta och utifrån 

dessa valde vi tre fall som vi ansåg var mer intressanta för vår studie. Motivet till valet baserades 

på att alla dessa tre elever var mottagna i grundsärskolan och att de gick på olika skolor. 

 

Därefter mejlade vi ut ett missivbrev till berörda klasslärare, rektorer och vårdnadshavare 

innehållandes en kort presentation av oss, vår studie samt de etiska principer vi tar hänsyn till 

så att alla fick precis samma förhandsinformation. När vi inhämtat samtycke av samtliga 

intervjupersoner bokades intervjudatum för de nio intervjuerna via mejl.  
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När det närmade sig tid för intervju blev vi kontaktade av en av de berörda rektorerna som i ett 

sent skede meddelade att hen inte längre hade möjlighet delta i studien. Intervjuer med 

klassläraren och vårdnadshavare i just det specifika fallet var då redan genomförda. Att börja 

om och söka efter ett helt nytt fall ansåg vi vara för tidskrävande och därför valde vi att behålla 

de redan genomförda intervjuerna med barnets klasslärare och vårdnadshavare. Rektorn som 

valde att avstå från att delta föreslog att vi skulle ta kontakt med den biträdande rektorn på hens 

skola då hen visste att även den biträdande rektorn har deltagit vid SIP-möten för elever 

mottagna i grundsärskolan. Vi kontaktade då den biträdande rektorn som efter genomläsning 

av missivbrevet tackade ja till att delta. Detta resulterade alltså i att vår studie baseras på två 

fall där barnens rektor, klasslärare samt vårdnadshavare blivit intervjuade, samt ett fall där 

klasslärare och vårdnadshavare kopplade till ett barn deltagit. Därutöver tillkom en intervju 

med en biträdande rektor med erfarenhet av SIP-möten för elever i grundsärskolan. 

 

Vår ambition var att genomföra de nio intervjuerna på de skolor där eleverna som utgör våra 

tre fall går. Detta för att intervjupersonerna, alltså lärare, rektorer och vårdnadshavare skulle 

känna sig bekväma i intervjusituationen då miljön var väl bekant för dem. Vår intension var att 

varje intervju skulle pågå i cirka 30-45 minuter men vi avsatte 60 minuter för varje samtal då 

vi ville minimera risken att hamna i en situation där intervjun skulle upplevas stressad mot 

slutet, vilket kan medföra att viktig information inte hinns med. När intervjuerna var 

genomförda påbörjades analysarbetet. 

 

3.7 Analysmetod 

Vi inledde analysarbetet med att ordagrant transkribera samtliga intervjuer. Därefter skapade 

struktur i den insamlade datan genom att sortera svaren fall för fall och jämförde utifrån detta 

deltagarnas svar. Under sorteringsarbetet utgick vi ifrån fyra övergripande teman: 

 

• Form för mötet 

• Innehåll i mötet 

• Specialpedagogiska insatser 

• Bemötande 
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Utifrån dessa teman var vår förhoppning att kunna urskilja mönster och hitta gemensamma 

nämnare i det erfarenheter och tankar vi under intervjuerna fått ta del av. Vi använde oss av 

överstrykningspennor i fyra olika färger för att tydliggöra de fyra temana i transkriberingarna. 

Att utgå ifrån förutbestämda teman i analysen av det insamlade materialet kan enligt Fejes & 

Thornberg (2015) ses som en form av selektiv kodning där man som forskare vill kunna skilja 

“agnarna från vetet”. Med detta menar vi att det behövde vara tydligt för oss vad vi sökte efter 

för att vi sedan skulle kunna analysera materialet och besvara våra frågeställningar.  

 

När tematiseringen var klar och vi skapat struktur i den insamlade datan inleddes analysen. Vi 

använde oss av Bronfenbrenners (1979, 1986) utvecklingsekologiska nivåer för att analysera 

materialet och därigenom försöka skapa förståelse för hur individer, relationer, miljö och tid på 

olika sätt kan påverka varandra under ett SIP-möte. Fejes & Thornberg (2015) belyser vikten 

av att ha ett öppet förhållningssätt till det insamlade materialet under analysen. Som forskare 

bör man vara nyfiken på vad transkriberingen berättar och låta texten tala. Man måste dock vara 

medveten och aktsam över sina egna förutfattade tankar och åsikter kring det aktuella ämnet 

och därför försöka lägga dessa åt sidan när man analyserar materialet. Då ingen av oss deltagit 

i något SIP-möte hade vi inga egna erfarenheter som kunde påverka oss inför analysen i vår 

studie.   

 

4. Resultat 

Vi kommer i detta avsnitt redovisa den data vi samlat in genom de kvalitativa intervjuer vi 

genomfört med tre rektorer, tre lärare och tre vårdnadshavare. Resultatet presenteras som en 

fallstudie utifrån de tre SIP-mötena intervjupersonerna deltagit i. Detta gäller för två av fallen. 

Det tredje fallet vi presenterar avviker från de två övriga i och med att det enbart omfattar 

intervjuer med berörd lärare samt vårdnadshavare. För att komplettera detta fall redovisas en 

intervju med en rektor med liknande erfarenheter av SIP-möten som övriga i fallet. För att ge 

en tydlig bild av de olika mötesdeltagarnas individuella upplevelser av SIP-mötet redovisas 

resultatet fall för fall och intervju för intervju. Avsnittet avslutas med att resultatet analyseras 

utifrån uppsatsens teoretiska referensram. 

 

4.1 SIP-möte 1 

Under SIP-mötet som utgör vårt första fall deltog rektorn, klassläraren, en vårdnadshavare till 

det aktuella barnet, två personer ifrån BUP, två personer ifrån HAB, en person ifrån 
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Stadsdelsförvaltningen, en person ifrån SOC, en person från en kontaktfamilj där eleven bitvis 

bor samt en biståndshandläggare från kommunen. Biståndshandläggaren var mötesledare under 

mötet. Avsatt tid för SIP-mötet var en timme men mötet höll på i cirka en och en halv timme. 

Eleven deltog inte under SIP-mötet. 

    

Rektorn 

Rektor berättar att hen blev kallad till just detta SIP-möte genom ett konfidentiellt e-

postmeddelande ifrån en handläggare på kommunen. Rektorn tog därefter kontakt med elevens 

klasslärare och informerade läraren att hen blivit kallad till SIP och att läraren skulle följa med 

rektorn på detta möte. Rektorn beskriver formen på detta SIP-möte som något hen inte var van 

vid. Rektorn har tidigare deltagit i cirka 15 SIP-möten och upplever att hen har en god 

uppfattning om hur formen av ett SIP-möte ska se ut. Under tidigare SIP-möten rektor deltagit 

i användes det av Statens Kommuner och Landsting framtagna stödmaterialet för SIP-möten 

för att fördela ordet, vilket rektorn menar har skapat tydlighet och en mötesstruktur.  

 

Mötet inleddes med att mötesledaren, den kommunala handläggaren, beskrev varför hen kallat 

till ett SIP-möte men sedan uppstod enligt rektorn förvirring kring vem som skulle tilldelas 

ordet. Den struktur som rektorn förväntade sig uteblev helt från detta möte. Rektorn beskriver 

det som att hen upplevde att mötesledaren för detta möte gjorde detta för första gången. Vidare 

berättar rektorn att det tidigt under mötet uppstod en irritation hos en av mötesdeltagarna där 

hen skarpt ifrågasatte mötesledaren. Rektorn beskriver att den tidiga konflikten färgade hela 

mötet och att det var svårt för rektorn att inte känna medlidande för mötesledaren. Rektor 

beskriver situationen:  

 

Det blev ingen tydlig presentation av oss som var där, vi fick presentera oss senare när vi fick 

ordet. Jag är van med en tydlig presentation av oss som är med på mötet redan från start och 

information om tystnadsplikt från mötesledaren. På tidigare möten informeras det om att allt är 

sekretess redan innan mötet börjar. Det slutade med att en annan från BUP gjorde detta. Hon 

gjorde det ganska otrevligt och jag blev ganska paff. Vad är det som händer här var min tanke. 

  

Innehållet i mötet anser rektorn framför allt fokuserades på det negativa hos eleven från övriga 

instanser. Rektorn beskriver det såhär: 

 



   

 

33 

 

När till exempel habiliteringen hade ordet så fokuserades det på de problematiska situationer 

eleven hamnar i på sin fritid och kring dåliga beteenden eleven har med vårdnadshavarna och 

kontaktfamiljen.  

 

Det uppstod som två läger under mötet menar rektorn, de som såg elevens styrkor mot de som 

hade elevens problematik i fokus. Rektorn beskriver att det blev tydligt under mötet att det var 

i skolan det fungerade som bäst för eleven. Läraren fick beskriva många situationer där hen och 

personalen på skolan gjort anpassningar som fungerade och under mötets gång fick läraren 

många gånger frågor som inte direkt var skolfrågor men där de andra deltagarna ville höra 

lärarens tanke om stödåtgärder som kunde fungera. Rektorn anser ändå att SIP som verktyg är 

bra. SIP som mötesplatsform är fantastisk när det fungerar men rektorn menar att utgången av 

ett SIP-möte hänger på att mötesledaren klarar av att hålla i mötet.  

    

Läraren 

Läraren blev kallad till det aktuella SIP-mötet genom muntlig information från rektor men även 

från vårdnadshavare som via e-post önskade att läraren skulle närvara. Vidare beskriver hen att 

när de kom fram till mötet så var det väldigt många människor där och det tog en stund innan 

alla deltagare placerat sig vid bordet och mötet kunde börja. Läraren menar att det var tydligt 

vem som var mötesledare men att hen hade svårt att få alla att dra åt samma håll.  

 

Läraren har tidigare deltagit i tre SIP-möten och ställer sig positiv till SIP som verktyg då hen 

menar att det är det enda forumet där olika instanser kring ett barn har möjlighet att sitta ner 

tillsammans. Just detta SIP-möte fungerade dock inte som de tidigare möten hen deltagit i. 

Känslan efter att deltagit på SIP-mötet var att det var ett möte läraren lika gärna kunde 

genomfört på skolan med vårdnadshavare, kontaktfamilj och rektor. Informationen kunde 

delges de andra instanserna via e-post. Läraren upplevde att varken BUP eller HAB bidrog med 

något konstruktivt för att föra mötet framåt: 

 

Jag upplevde en viss arrogans för mötesledaren hos framförallt h.. som kom från BUP. Det 

kanske hade blivit ett bättre möte utan h... Stämningen blev lite otrygg, jag hade aldrig träffat 

dessa människor innan så jag kände mig osäker på vad som förväntades av mig. 

  

Läraren upplever att hen under mötets gång gavs större utrymme att prata och att hen försökte 

ha fokus på att lyfta det som fungerade för eleven. Till exempel redogjorde läraren för de 
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specialpedagogiska insatser som gjorts för eleven. Läraren beskriver i samband med detta en 

trygghet i att rektorn var med under mötet även om rektorn inte pratade så mycket. 

 

När jag fick ordet tog jag ögonkontakt med rektorn och detta stärkte mig att lyfta elevens 

positiva sidor. Innan jag pratade så var det en väldigt mörk bild av elevens utveckling och 

beteenden. Jag ville ändra den bilden och tryggheten jag upplevde med rektorns närvaro hjälpte 

mig i detta. 

 

Läraren upplevde däremot att de andra instanserna lyssnade och var intresserade av det läraren 

och rektorn hade att berätta men att det stannade i att det var skönt att skolan fungerade, inte 

hur kan vi använda det som fungerar i skolan på elevens fritid.                  

 

Vårdnadshavaren 

Vårdnadshavarens berättar att det är det andra SIP-mötet för barnet och behovet av stöd är 

fortsatt omfattande. I och med det skolbyte barnet nyligen gjort upplever vårdnadshavaren att 

det nu äntligen fungerar i skolan. Vårdnadshavaren kallade till denna SIP med hjälp av 

handläggaren på kommunen.  

 

Vårdnadshavaren beskriver en lättnad i att rektorn och läraren var med på mötet och att skolan 

försökte fokusera på det som fungerade för barnet, även om det fanns mycket som fortfarande 

var problematiskt kring barnets situation i och utanför skolan. 

 

Det var ganska jobbigt att höra habiliteringen bara prata om alla svårigheter och problem som 

finns, men det måste väl lyftas tänker jag. Hur ska vi annars få hjälp? Kanske kan de göra något 

nytt, något som fungerar. Ja jag vet inte vad jag ska säga. Det är jobbigt allt ihop. Bra att dom 

(läraren+rektorn) var där och berättade bra saker, det värmde. Men jag vet att det är svårt.   

Redan innan mötet hade vårdnadshavaren lyft barnets problematik med handläggaren på 

kommunen och klargjort att hemsituationen nästan var ohållbar. Vårdnadshavaren beskriver 

hur mötet bitvis upplevdes som kaotiskt och att mötesledaren hade svårt att hålla sig till ämnet. 

Några konkreta beslut kring insatser kopplade till BUP och HAB fattades inte under mötet. 

Vårdnadshavaren menar att det nästan bara var skolan som lyfte fungerande stödinsatser de 

genomfört för eleven.  
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4.2 SIP-möte 2 

Deltagare under detta SIP-möte var två vårdnadshavare till det aktuella barnet, en samordnare 

från kommunen, en biståndshandläggare från kommunen, rektorn, läraren, en sjuksköterska 

från HAB, en psykolog från HAB, en boendesamordnare från kommunen samt två stycken 

boendeassistenter kopplade till eleven. Eleven deltog inte under SIP-mötet. Tiden för mötet var 

en timme. 

 

Rektorn 

Rektorn blev kallad till SIP-mötet genom en formell inbjudan från en samordnare på 

kommunen. Rektorn fick även e-post från vårdnadshavare att en SIP var planerad för eleven. 

Rektorn beskriver hur den kommunala samordnaren startade mötet men att det snabbt blev 

tydligt att det var vårdnadshavarna som var drivande och förde mötet framåt. Rektorns 

uppfattning var att det blev vårdnadshavarna som i praktiken agerade mötesledare. Detta bidrog 

till att mötesledaren från kommunen fick en osynlig roll under mötet och hade det svårt att gå 

in och styra i mötet. Mötesledaren fick mer en roll som sekreterare under mötet menar rektorn 

och beskriver vidare hur den kommunala samordnaren slutade göra försök att återta rollen som 

mötesledare en bit in i mötet. Istället uppstod ett läge där vårdnadshavarna ställde de olika 

deltagarna till svars för åtgärder som de ansåg inte fungerade.     

 

Skolans insatser diskuterades inte primärt. Det var elevens boendeplacering och de insatser som 

gjordes där som vårdnadshavarna var missnöjda med och rektorn upplever att det var detta som 

hamnade i fokus under SIP-mötet. Rektorn menar vidare att hens roll under mötet blev att stötta 

läraren i de fall där det behövdes. Då vårdnadshavarna uppgav att de var nöjda med skolans 

insatser för eleven upplever rektorn att både hen och läraren blev bemötta med respekt och att 

de inte utsattes för den frustration vårdnadshavarna gav uttryck för. Rektorn beskriver det såhär:  

 

Jag höll en låg profil under mötet och tog inte ordet själv under mötet. Fokus under mötet var 

kanske inte så mycket på skolan men jag var med och stöttade läraren under mötet. Läraren 

berättade om de stödåtgärder vi gör kring eleven och jag upplevde att vårdnadshavarna var 

nöjda med det.    

 

Rektorn beskriver hur vårdnadshavarna försökte få svar på frågor kring deras barn men att få 

konkreta svar kom från de andra instanserna som deltog under mötet. Trots en upplevd 

frustration från vårdnadshavarna menar rektorn att de aldrig blev otrevliga under mötet utan var 
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väldigt sakliga i sina frågor och önskemål.  Enligt rektorn var det under mötet otydligt vilken 

instans som var ansvarig för vad när det gällde elevens stödinsatser. Att eleven hade en IF menar 

rektorn gjorde att HAB skulle ha ett ökat ansvar men eleven hade även andra diagnoser som 

ansvarsfördelningen inte var lika självklar kring, samt ett boende som vårdnadshavarna beskrev 

som ickefungerande. Rektorn uppger att de olika instanserna inte lyckades samordna sig kring 

dessa frågor vilket hen upplevde ledde till stor frustration hos vårdnadshavarna.    

 

Läraren 

Läraren fick från rektorn information om att en SIP skulle genomföras. Både rektorn och läraren 

skulle delta i mötet. Detta för att kunna ge en så omfattande bild som möjligt av vilka insatser 

som gjorts för eleven på skolan. Läraren beskriver hur vårdnadshavarna lyfter skolan som ett 

bra exempel på där det fungerar för eleven. Detta skedde vid tre tillfällen under mötet och då 

gavs läraren möjlighet att redogöra för de stödinsatser som gjordes på skolan för eleven. Läraren 

beskriver hur de arbetar enskilt med eleven i ett litet sammanhang, för att utesluta 

störningsmoment och därmed skapa en lugnare arbetsmiljö. Eleven jobbar i korta arbetspass 

med en tydlig start och mål av övningen. Läraren beskriver vidare att eleven har en personal 

kring sig under hela skoldagen och lämnas aldrig ensam.   

 

Det var enligt läraren ingen tydlig struktur på SIP-mötet. Det var otydligt vem som var 

mötesledare och ordet fördelades inte så att deltagarna fick möjlighet att diskutera elevens 

behov. Vårdnadshavarna styrde mötet utifrån deras behov och instanserna som var där fick 

möjlighet att prata när vårdnadshavaren ville få svar på frågor gällande insatser kring eleven. 

Läraren beskriver en situation under mötet såhär: 

 

Jag blev förvånad hur skarpa föräldrarna var mot bland annat sjuksköterskan. Men jag förstår 

frustrationen hos dem när medicineringen inte fungerar som det är tänkt. Att sjuksköterskan inte 

kunde ge dem tydliga besked var lite konstigt tycker jag, men sköterskan måste ju såklart prata 

med en läkare i och för sig.  

 

Läraren tycker att mötet var bra även om det inte fanns någon tydlig mötesstruktur och upplever 

att vårdnadshavarna fick som de ville att alla instanser möttes tillsammans. Detta var troligen 

att av flera kommande SIP-möten kring eleven, menar läraren.  
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Avslutningsvis beskriver läraren hur SIP som verktyg är ett effektivt sätt att få instanser att 

samarbeta med varandra och ser egentligen ingenting negativt med detta forum.  

Vårdnadshavaren 

Denna SIP initierades från vårdnadshavarna själva för att få svar på många frågor som de hade 

kring sitt barn. Den formella inbjudan kom från samordnaren på kommunen, men det var 

vårdnadshavarna som krävde att en SIP skulle genomföras. Vårdnadshavaren beskriver en 

frustration över att det tar så lång tid innan insatser sätts in kring deras barn och förklarar att de 

upplever att det fortfarande ligger orimligt mycket ansvar på dem att sköta kontakter mellan 

olika instanser. Vårdnadshavaren lyfter exempelvis läkarkontakter, samtal med olika personer 

på HAB samt möten med HVB-hemmet där eleven bor. Vårdnadshavaren beskriver sedan hur 

mötesledaren startade upp mötet men att de själva ganska snabbt klev in och tog över eftersom 

de upplevde att mötesledaren inte var tillräckligt tydlig. De ville få svar på hur 

ansvarsfördelningen kring de stödinsatser deras barn hade rätt till såg ut och att de upplevde att 

de blev ”bollade” mellan olika instanser. Detta menade vårdnadshavarna måste få ett slut och 

de hade som mål med mötet att få fram en tydlig ansvarsfördelning kring de stödinsatser deras 

barn hade rätt till. Vårdnadshavaren upplevde dock under mötet att personal från boendet 

underskattade de behov deras barn har och hen beskriver det såhär: 

 

Jag frågade en boendeassistent rakt ut varför mitt barn ibland fick vara ensam på sitt rum på 

kvällarna och fick då en tystnad som svar. Det var svar nog. Att boendet har för lite personal är 

inte assistentens fel men jag blev så irriterad. 

 

Vårdnadshavaren beskriver att de vid flera tillfällen blivit frustrerade och arga och på personal 

från olika myndigheter när ingen velat ta ansvar. Det är naturligtvis, menar hen, inte ett 

framgångsrikt sätt att nå samarbete och de försöker göra sitt yttersta för att inte tappa humöret. 

Vårdnadshavarna fokuserar numer på saklighet och utgår från lagar och förordningar när de 

samtalar med olika myndigheter.  

På frågan om hur skolans insatser lyftes under mötet anser vårdnadshavaren att det framkom 

att skolan ser till de utmaningar deras barn har och hur de med de begränsade resurser som 

finns gör ett bra jobb för deras barn. Vårdnadshavaren menar vidare att personal från skolan 

var med på mötet för att vårdnadshavarna skulle kunna använda skolan som ett bra exempel 

till boendet, ”om skolan klarar av vårt barn borde boendet också göra det”. Vårdnadshavaren 

beskriver att SIP-mötet som forum är bra då det inte finns något bättre att ta till för att få 
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hjälp. Det svåra med SIP-möten menar vårdnadshavaren är att det inte går att få tydliga beslut 

under mötet utan många problem lämnas olösta och skjuts upp till framtida möten. 

4.3 SIP-möte 3 

Under detta SIP-möte deltog vårdnadshavaren, rektorn (som inte deltar i denna studie), läraren, 

en sjuksyster från HAB, en logoped från HAB, en samordnare från kommunen, en 

biståndshandläggare från kommunen samt en personal från korttidshem där eleven bor några 

nätter i månaden. Mötet pågick i en timme. Barnet deltog inte i mötet. 

 

Läraren 

Läraren beskriver SIP-mötet som tydligt och givande. Hen hade tidigare deltagit i ett annat SIP-

möte men det var första mötet kring denna elev. Läraren berättar att samtliga deltagare fick 

möjlighet att berätta kort om sig själva och deras relation till eleven i början av mötet. Detta 

beskriver läraren som något som gjorde mötet effektivt då alla visste vilken roll de övriga hade 

kring eleven i fråga och att det blev tydligare vem som ansvarade för respektive del i 

hjälpkedjan kring eleven. Läraren beskriver att en ganska stor del av mötet, cirka 50%, handlade 

om skolan. Detta menar läraren var självklart då eleven till största delen av dagen befinner sig 

i skolan och på fritids. Under den tid läraren har ordet beskriver hen utförligt elevens skoldag 

från det att eleven kommer till skolan på morgonen till det att eleven åker hem med taxi på 

eftermiddagen. Läraren redogör även för det stödbehov eleven har samt för de 

specialpedagogiska insatser som genomförs för eleven. Lärarens önskan under mötet var att 

eleven skulle få tydligare hjälp från HAB, då framförallt från logopeden som deltog på mötet. 

Läraren beskriver detta såhär: 

 

När jag nu hade chansen så försökte jag se till att boka upp några möten på skolan med 

logopeden, alltså, jag önskar att logopeden deltog i en undervisningen med eleven så h.. får en 

inblick i de utmaningar vi har på skolan. Jag önskar att de (HAB) var lättare att få ut till skolorna, 

hur ska de annars kunna hjälpa eleven med rätt stöd? 

 

Läraren beskriver hur mötesledaren lät läraren och rektorn prata mycket under mötet. Läraren 

upplever att SIP-mötets andra deltagare tyckte det var intressant och att de ställde många 

följdfrågor till både rektorn och lärare kring eleven. Någon konflikt mellan olika deltagare 

under mötet fanns inte enligt läraren. Läraren beskriver att alla deltagare på mötet ville åt 

samma håll och att samordningen runt eleven fungerade bra. Läraren beskriver att de beslut 
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som togs under mötet var att fortsätta med de åtgärder som redan var insatta för eleven och att 

hemmet och skolan skulle hålla en tät kontakt för att säkerställa att eleven har en fortsatt bra 

tillvaro.  

 

Vårdnadshavare 

Vårdnadshavaren menar att hen genom detta SIP-möte ville få en överblick över de insatser 

som redan fanns och var fungerande kring hens barn. Vårdnadshavaren beskriver vidare att 

mötet följde samma struktur som de tidigare SIP-möten som hen har varit på. Alla presenterade 

sig och därefter fördelade mötesledaren löpande ordet. Mötesledaren var väl insatt i familjens 

situation och hade även tidigare varit mötesledare i SIP-möten rörande barnet. Vårdnadshavaren 

berättar att det tidigare genomförts tre SIP-möten kring barnet och hen upplever en god 

samordning av insatserna.  

 

Under mötet var det mest fokus på skolan i och med att läraren var ny från och med denna 

termin. Vårdnadshavaren beskriver att hen inte är orolig för skolgången då läraren och 

vårdnadshavaren har tät kontakt genom en kontaktbok.  

Jag var glad över att den hjälp jag fått från alla och det har varit ett otroligt stöd för mig. Läraren 

som vi har nu är bra och jag är tycker att det går bra i skolan. Jag menar, det är inte lätt alla 

gånger och att få mitt barn att lyssna och jobba och så men på något sätt lyckas de.            

Detta möte beskriver vårdnadshavaren som ett uppföljningsmöte där den nya läraren fick 

möjlighet att träffa personer från samtliga instanser kring barn. Hen uppger att det var en trevlig 

och respektfull stämning under mötet och att alla fick komma till tals.          

 

Den utomstående rektorn  

Rektorn blev kallad till SIP-mötet genom ett e-postmeddelande ifrån en handläggare på 

kommunen. Rektorn beskriver SIP-mötet som ett bra forum där många olika myndigheter har 

möjlighet att samtala tillsammans utan den sekretess som ofta hämmar beslut kring eleverna, 

detta efter vårdnadshavarens samtycke. Rektorn beskriver vidare att även om både hen och 

läraren är med på SIP-mötet så är det läraren från skolan som får berätta om eleven, detta då 

läraren känner eleven bäst. Rektorn beskriver att hens roll ofta är att vara med och bekräfta det 

som läraren delger de andra under SIP-mötet samt ta ställning i frågor som läraren inte har 

mandat att besluta om. Rektorn upplever att hens roll som rektor ses med respekt hos de andra 

deltagarna under SIP-mötet och hen menar att hen vanligen blir bemött på ett bra sätt. 
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Jag känner att jag ibland är med på SIP-mötet för att vara ett stöd för läraren. Det händer att jag 

måste fatta beslut men oftast är det läraren som pratar om eleven. Jag tycker att det är bra att 

vara med så jag har koll på vad som händer med våra elever men det är ju framför allt läraren 

som bidrar. 

Rektorn beskriver vidare SIP som ett väldigt bra verktyg för att samarbeta runt ett barn. De 

specialpedagogiska insatserna som skolan gör kan vara till exempel vara till hjälp även för andra 

instanser. Funkar det i skolan så kan åtgärderna ofta användas även på boenden eller i hemmet 

för att skapa enlighet. Rektorn tycker att den främsta fördelen med SIP är att det blir tydligt 

vem som ansvarar för vad.  

Sammanfattning   

Resultatet visar att mötets form är beroende av hur mötesledaren leder mötet. När mötesledaren 

inte tar kommandot och styr mötet tar någon annan mötesdeltagare över vilket medför irritation 

hos vissa deltagare. Vidare visar resultatet att det av Statens Kommuner och Landsting 

framtagna stödmaterialet inte använts under något av de SIP-möten vi tagit del. Under 

ostrukturerade SIP-möten där mötesledaren inte klarade av att fördela ordet eller tappade sin 

roll som mötesledare visar resultatet att både rektorn, läraren reagerade negativt på strukturen 

och innehållet i dessa SIP-möten. Vårdnadshavarna är utifrån resultatet mindre påverkade av 

ostrukturerade SIP-möten. Dels visar resultatet att vårdnadshavarna tar egna initiativ och tar 

över rollen som mötesledare dels en hopplöshet inför åtgärder som inte fungerar. Innehållet i 

mötena varierar från fall till fall beroende på situationen som föranlett SIP-mötet. Hur stort 

utrymme skolan och specialpedagogiska frågor får varierar men gemensamt för samtliga tre fall 

är att inställningen till skolans arbete och insatser är positiv och att vårdnadshavarna tycker att 

relationen till skolan är bra. 

 

4.4 Teoretisk analys 

Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologi (1979) gör vi tolkningen att det primära 

mikrosystemet i processen kring SIP är barnet/eleven. Sekundära mikrosystem är skolan och 

vårdnadshavarna. De relationer som uppstår mellan dessa mikrosystem i form av samarbeten 

mellan skolan och vårdnadshavarna utifrån elevens behov är det som Bronfenbrenner (ibid.) 

menar sker inom mesosystemet. Barnet rätt till stöd är dock större än att endast omfatta skolan 

och det är där andra instanser såsom BUP, HAB, och SOC kommer in. Dessa är reglerade av 
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styrdokument i form av politiska beslut, ekonomi, lagar och förordningar och utgör det som 

Bronfenbrenner kallar för exosystemet i förhållande till barnet (ibid.) I läroplanerna 

(Skolverket, 2018, 2019) framgår tydligt att svensk skola ska verka för alla elevers lika värde 

oavsett individens förutsättningar och förmågor. Kopplat till makrosystemet detta kan ses som 

ett kulturellt ställningstagande som ska färga hela samhället. Kronosystemets (Bronfenbrenner, 

1986) påverkan på individen och miljön blir i processen kring SIP en ofrånkomlig parameter. 

Barnet/eleven utvecklas med tiden och problematik kan tillkomma eller upphöra beroende på 

vilka stödinsatser som sätts in eller uteblir över tid. Bronfenbrenners utvecklingsekologi (1986, 

1979) kan utifrån detta skapa en djupare förståelse för hur de olika deltagarna och momenten i 

arbetet med SIP påverkar varandra. 

 

5. Diskussion 

Vi inleder detta avsnitt med att diskutera våra metodval och hur vi genomfört denna studie. 

Därefter diskuterar vi resultatet i förhållande till den tidigare forskningen vi tagit del av. 

Avslutningsvis reflekterar vi över den fortsatta forskning denna studie kan leda till samt vilken 

relevans studien kan ha för vårt yrke.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Denna studie bygger på resultat utifrån tre olika fall. Valet att genomföra en fallstudie baseras 

på att vi var intresserade av hur olika deltagare i en och samma kontext, SIP-mötet, upplevt 

situationen utifrån ett skolperspektiv. Vi var också intresserade av hur skolan och dess 

specialpedagogiska insatser lyftes under SIP-mötet. För att få en bredare förståelse för detta 

blev det därför relevant att studera fler än bara ett fall. Creswell och Poth (2017) menar att syftet 

med att studera flera fall i samma studie är att kunna göra jämförelser mellan fallen. Att studera 

tre olika fall anser vi gav oss goda möjligheter att se likheter och skillnader i upplevelser och 

hur skolrelaterade frågor kan bemötas och hanteras under SIP-möten. Vi hade möjligheten att 

vidga studien till att omfatta fem fall då vårdnadshavare till fem elever ställde sig positiva till 

deltagande i vår studie. Vi ville i denna utgå ifrån elever mottagna i särskolan då detta är vår 

specialisering.  Två av de aktuella eleverna var inte mottagna i särskolan vilket medförde att vi 

valde bort dem för denna studie. 

 

För att uppfylla syftet och få svar på våra frågeställningar valde vi att genomföra kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att alla intervjuer utgår ifrån 
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samma huvudfrågor men att intervjuare kan ställa följdfrågor löpande utifrån de svar som 

intervjupersonen lämnar (Bryman, 2011). Detta var viktigt för oss att ta fasta på då vi inte ville 

riskera att gå miste om tankar och funderingar som kunde vara intressanta för vår studie. Att 

istället använda en strukturerad form för en intervju medför att intervjuaren styr hela intervjun 

utifrån sina frågor och därmed riskerar skapa en situation där intervjupersonen inte har 

möjlighet att brodera ut sina svar (Bryman, 2011). Vår ambition var snarare att 

intervjupersonerna skulle känna sig fria att berätta om sina upplevelser och tankar kring SIP 

som verktyg vilket ledde till att vi valde semistrukturerade framför strukturerade intervjuer.  

 

Samtliga intervjuer i denna studie genomfördes individuellt. Kvalitativa intervjuer går även att 

genomföra i grupp men Kvale och Brinkman (2014) lyfter vissa risker man bör ta i beaktning 

inför gruppintervjuer. Under en gruppintervju finns risken att alla deltagare inte känner sig 

trygga med att uttrycka sina åsikter eller lämna ut sin berättelse. I de fall där det finns 

motsättningar i upplevelser finns även risken att gruppintervjun blir mer av en diskussion om 

rätt och fel snarare än ett nyanserat vardagligt samtal. Vi var främst intresserade av de enskilda 

individernas upplevelser och tankar kring SIP-möten och ansåg därför att det inte var aktuellt 

med gruppintervjuer i denna studie.  

 

Det tredje fallet i vår studie skiljer sig från övriga två i och med att vi i detta fall genomförde 

en intervju med en rektor som inte deltagit vid samma SIP-möte som övriga i fallet. Då den från 

början tillfrågade rektorn valde att avbryta sin medverkan var vi tvungna att hitta ett fungerande 

alternativ. Att söka efter ett helt nytt fall hade varit tidskrävande och på grund av detta valde vi 

därför att intervjua en rektor vi fick rekommenderad till oss. Rektorn hade erfarenhet att SIP 

kopplat till elever i särskolan och vi anser inte att detta påverkat vårt resultat på ett ofördelaktigt 

sätt. 

 

Vi hade möjligheten att genomföra intervjuer i fem fall men valde att gå vidare med de tre där 

eleverna var mottagna i särskolan. Att utgå ifrån alla fem fall hade troligtvis givit oss en vidare 

bild av SIP-mötens form, innehåll och bemötande av skolrelaterade frågor. Det hade dock 

medfört att vi rört oss utanför vår specialisering vilket vi inte ansåg vara relevant för denna 

studie. 

 

Vårt resultat bygger på de intervjuer vi att genomfört. För att få en tydligare bild av hur SIP-

möten genomförs skulle man kunna tänka sig att även observationer hade kunnat bidra. Vi valde 



   

 

43 

 

dock att inte genomföra observationer på grund av att SIP-möten kan vara en mycket känslig 

situation för barnet och vårdnadshavarna. Fokus under mötet bör ligga på den aktuella 

situationen och insatser och vi ville inte riskera att med vår närvaro störa den processen.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 SIP-mötets form 

Både lärare och rektorer beskriver i denna studie hur central roll mötesledaren hade för SIP-

mötets utfall. I rapporten från Socialutskottet (2017) bekräftas detta tydligt. Rapporten lyfter 

mötesledaren roll som särskilt viktig under SIP-mötet samt vikten av att mötesledaren har 

kompetens att leda samtal. Då vårt resultat visar på varierade insatser av mötesledarana ställer 

vi oss undrande till hur det kommer sig att ingen av dem använde det av SKL framtagna 

stödmaterialet för SIP-möten. Vår uppfattning är att materialet är tydligt och bör kunna vara till 

stor hjälp när det gäller att skapa en god mötesstruktur. I två av våra fall har mötesledaren 

misslyckats i att föra mötet och inta en tydlig roll som ledare. Resultatet av detta var ett SIP-

möte där deltagare blev frustrerade och ansvarsfördelningen blev otydlig.  

 

Tassé, Luckasson, Shalock (2016) beskriver i sin artikel en problematik kring de stödåtgärder 

som behövs sättas in för personer med IF och menar att även om personen har rätt till 

stödinsatser så uteblir detta på grund av bland annat personalkompetens. För att komma till 

beslut om vilka stödinsatser som ska sättas in tror vi därför att det är viktigt att personer med 

rätt kompetens och mandat att fatta beslut är de som deltar i SIP-mötet. Två vårdnadshavare i 

denna studie reagerade även på bristen av samarbete mellan olika instanser under SIP-mötet. 

Instanserna lyckades inte möta dessa vårdnadshavares önskemål att vårdnadshavaren i ett 

försök att få hjälp vilket vi tror bidrog till att vårdnadshavaren tog över mötet.  

Axelrod och Hamilton (1981) beskriver i sin artikel hur man tidigare såg på samarbete som 

något som inte spelade roll för människans evolution. Blomquist (2012) menar att en enhetlig 

definitionen av samarbete inte går att hitta Vi tolkar detta som att det i ett historiskt perspektiv 

inte varit så viktigt att definiera vad samarbete innebär. Detta kan ha lett till att begreppet 

samarbete kopplat till SIP-mötet redan från början kan ha olika innebörder för de olika 

instanserna som deltar i mötet. Blomquist menar vidare att det är viktigt att tydliggöra vad det 

är för samarbete som förväntas av deltagarna i ett tidigt skede. Dikker, Wan, Davidesco, Van 

Bavel, Ding och Poeppel (2017) menar i sin rapport för att förstå innebörden av samarbete 
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behöver man gå till botten med hur individen fungerar. Rapporten visar på en ökad 

hjärnverksamhet när individer samarbetar mot när individen är ensam. Är individen motiverad 

och engagerad ses ytterligare en ökning i aktiviteten. Vi anser att denna rapport belyser hur 

viktigt det är att de som deltar i ett SIP-möte känner sig motiverade och delaktiga under mötet. 

I fallet där både vårdnadshavare och lärare beskrev ett gott mötesklimat och ett effektivt 

samarbete fanns tydliga skillnader mot hur det såg ut i de två andra fallen. I det aktuella fallet 

beskrev lärare och vårdnadshavare hur samarbetet mellan de olika instanserna fungerade och 

att deltagarna bemöttes med respekt. Här ser vi att det gavs möjlighet att bygga upp en 

gemensam bild av vad det tänkta samarbetet skulle leda till. West, Gardner, Shuker, Reynolds, 

Burton-Chellow, Sykes, Guinnee och Griffin (2006) menar att samarbete utanför familjen när 

det gäller insatser kan vara problematiskt då förståelsen för andras förutsättningar för samarbete 

kan brista hos deltagarna samt att konflikter kring resurser kan skapa konflikter kring 

ansvarsfördelningen. Vi menar här att det är viktigt att deltagarna ett SIP-möte har kompetens 

att möta andra deltagarna där de befinner sig just nu för att skapa goda relationer. En del i att 

göra detta är att anpassa sig till de förutsättningar som ges under mötet. Gencer (2019) menar i 

sin artikel att det finns oskrivna regler för ett mötes struktur och att dessa kan se olika ut för 

olika mötesformer. Att ha en förförståelse kring hur dessa oskrivna regler ser ut och att 

deltagarna förhåller sig till dessa tror vi bidrar till ett bättre mötesklimat. Har deltagare från 

någon instans inte förmågan att läsa av mötesklimatet har denna deltagare inte samma möjlighet 

att bidra på samma sätt som de andra under mötet. Detta tror vi kan resultera i att deltagaren 

ifrågasätter beslut och motverkar att gruppen jobbar åt samma håll.                     

5.2.2 Innehåll och specialpedagogiska insatser 

Matscheck (2018) beskriver i sin rapport att det är svårt att hitta en tydlig anledning till att en 

SIP initieras men att det många gånger redan innan SIP-mötet finns fungerande åtgärder som 

under SIP-mötet bara behöver mindre justeringar eller att några få tillägg i stödbehovet 

behöver tydliggöras. I ett av våra fall beskriver en rektor hur specialpedagogiska insatser som 

skolan genomför för eleven även skulle kunna vara till hjälp för andra instanser. Rektorn 

upplevde dock att detta inte togs tillvara under SIP-mötet. Vi tror att det skulle ha en positiv 

effekt på barnets utveckling om de berörda instanserna hade ett större utbyte så fungerande 

insatser kunde användas i flera kontexter. Då skolan enligt vårdnadshavarna var en 

fungerande verksamhet för deras barn anser vi att mer vikt läggas på att applicera exempelvis 

anpassningar i miljön eller motivationsförstärkare i de instanser där de kan fungera. Detta 

tydliggörs menar vi då en vårdnadshavare under SIP-mötet önskar att personalen från 



   

 

45 

 

stödboendet ska använda specialpedagogiska insatser för barnet på boende. Våra tankar 

bekräftas även av Longorias (2015) som i sin artikel menar att utbytet av erfarenheter och 

kunskap mellan olika instanser ökar effekten av samarbetet och därmed förbättrar 

hjälpinsatsen för eleven. Att samarbete sker mellan olika instanser är viktigt bekräftas även i 

Strype, Gundhus, Egge och Ødegårds (2014) rapport som beskriver att samarbetet är 

avgörande för att rätt hjälp till en individ sätts in. Om samarbete uteblir är risken stor att 

problematiken kring barnet bollas runt mellan olika myndigheter. Detta tänker vi är en av de 

främsta anledningarna till att SIP arbetats fram, för att undvika att individer skickas fram och 

tillbaka mellan olika instanser. 

 

SIP-mötet är ett forum där personer med olika spetskompetenser möts för att arbeta fram en 

gemensam plan för stödinsatser. Nordström (2016) menar i sin avhandling att när olika 

uppfattningar om effektiva stödåtgärder finns i ett samarbete samt där olika perspektiv och 

värderingar möts är det bäddat för konflikter. I ett av våra fall beskriver vårdnadshavaren att 

det uppstått en konflikt under SIP-mötet. Konflikten menar vårdnadshavaren grundar sig i att 

åtgärderna som är insatta för deras barn är otillräckliga och att åtgärder behöver starta omgående 

men att hen upplever att det är svårt att nå fram till övriga instanser. Vidare visar resultatet 

också att det under SIP-möten kan finnas åsiktsskiljaktigheter kring stödåtgärders effektivitet 

även om konflikt inte uppstår. Vi tror att det är mycket viktigt under mötet att visa stor respekt 

för den sakkunnighet som övriga instanser bidrar med så att SIP som verktyg blir så 

framgångsrikt som möjligt och så att fokus hamnar på innehållet i mötet snarare än formen.   

 

Även Ploessl, Rock, Schoenfeld och Blanks (2010) lyfter detta och skriver att ett fungerande 

samarbete är beroende av att deltagarna strävar mot samma mål och behöver ta gemensamt 

ansvar vid motgångar men även ta tillvara på varandras styrkor. Även Huxham och Vangen 

(2014) bekräftar detta och menar i sin artikel att ansvaret för en fungerade grupprocess är 

beroende av att deltagarna i gruppen är villiga att dela ansvaret. Vår uppfattning är att 

gemensamma mål och en fungerande grupprocess där deltagarna kan dra nytta av och interagera 

med varandra är det som krävs för att innehållet i SIP-mötet ska generera en för individen bra 

SIP.  

 

5.2.3 SIP, ett fungerande verktyg? 

Att brister kring insatser i stöd och service uppmärksammas kring personer med IF är inte något 

nytt fenomen. Historiskt sätt kan vi se att denna grupp inte haft samma möjligheter till en god 
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livskvalitet som andra har haft. Blomberg, Widerlund och Lindquist (2010) beskriver i sin 

rapport hur förbättringar för personer med IF kraftigt ökade i och med den nya lag som år 1993 

började gälla. Lagen kom till så att personer med IF skulle ges en ökad livskvalitet och 

delaktighet i samhället. Vi menar att SIP kan ses som ett verktyg för att skapa förutsättningarna 

för att göra just detta.  

   

I vår studie är samtliga deltagare till stor del positiva till SIP som verktyg. De upplever att 

tanken med SIP är god men att det i praktiken inte alltid fungerar som det är tänkt. En rektor 

beskriver att den största fördelen med SIP är att det är ett forum där det blir tydligt vilken instans 

som ansvarar för vad, men vår studie visar att så inte alltid är fallet. En vårdnadshavare 

beskriver hur hen försöker få svar på frågor kring stödåtgärder men att svaren uteblir. Vidare 

beskriver en annan vårdnadshavare i studien hur de fokuserar på lagar och förordningar när de 

deltar i SIP-mötet för att se till att det stödbehov de upplever att deras barn har rätt till 

säkerställs.  

 

I de SIP-möten där tydliga motsättningar mellan deltagarna tog över SIP-mötets syfte är vår 

uppfattning att effekten av SIP-mötet minskar men att det finns positiva effekter även av ett 

ostrukturerat möte. En lärare beskriver att även om upplevelsen av SIP-mötet var ett 

ostrukturerat och bitvis kaotiskt möte gavs möjligheten till vårdnadshavarna att möta alla 

instanser tillsammans vilket vi anser är viktigt. Vi menar att SIP-mötet startar en process med 

ett första SIP-möte för att alla instanser ska få möjlighet att träffas och skapa en gemensam bild 

av det stödbehov barnet/eleven har. Shakenova (2017) har i sin artikel tittat på 

framgångsfaktorer kring samarbete mellan människor och bekräftar att det är viktigt att 

deltagare ges möjlighet att träffas för att ge en helhetssyn kring eleven behov för att tidigt kunna 

sätta in rätt stödåtgärder. Detta menar Shakenova är särskilt viktigt kring elever med särskilda 

behov. I vår roll som lärare i grundsärskolan möter vi dagligen elever med särskilda behov och 

märker tidigt vilka specialpedagogiska insatser som fungerar för eleven. I vår studie finns en 

önskan hos rektorer och lärare att andra instanser tar del av och använder sig av skolan expertis 

kring just detta, vilket även vårdnadshavare tydliggör i studien. Rapporten från Socialutskottet 

(2017) visar att representanter från kommunen ansåg att det var först när representanter från 

skolan började delta på SIP-möten som tydliga positiva resultat märktes hos eleven. Detta 

menar vi stärker vår tanke om att skolan har mer att erbjuda än att bara ge skolans bild av det 

stödbehov som finns där. Vi som skola kan förmedla förhållningssätt, tankar och generella 

stödåtgärder till andra instanser som hjälper eleven, även utanför skolans väggar.   
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5.3 Fortsatt forskning 

Intresset för SIP som verktyg har för oss ökat med detta examensarbete. Vi har i och med att 

vi antagit ett skolperspektiv i vår studie endast utforskat en liten del av det omfattande arbete 

det kräver att ta fram en SIP för en person. Detta har lett till att det väckts nya frågor som vi 

skulle tycka att det var intressant att få besvarade. Exempel på områden vi skulle vilja studera 

vidare är andra berörda instansers upplevelser och tankar kring SIP som verktyg. Hur 

upplever och vilken syn har BUP, HAB och SOC processen kring SIP och hur upplever 

mötesledare sin roll? Det skulle också vara intressant att ta del av de erfarenheter och tankar 

personer som har fått en SIP har kring processen. Har verktyget fyllt sitt syfte och upplever 

personen att hen fått en bättre tillvaro i och med SIP?  

 

5.4 Yrkesrelevans 

Vi anser att denna studie i hög grad är relevant för vårt yrke då vi båda arbetar som lärare i 

grundsärskolan där vi dagligen möter elever i behov av omfattande stödinsatser ifrån flera 

instanser. Även om resultatet i denna studie inte är generaliserbart gav oss det oss en bild av 

hur SIP-möten kan gå till och på vilket sätt skolrelaterade frågor kan bemötas. Att få ta del av 

andras erfarenheter ur ett skolperspektiv har bidragit till den förförståelse kring SIP vi nu tar 

med oss in vårt fortsatt yrkesliv som speciallärare, där SIP-möten kommer vara en del av 

arbetet.  
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Bilaga 1 

 

En förfrågan om deltagande i en studie 

Den här inbjudan riktar sig till rektorer, lärare och vårdnadshavare. 

 

Vi är två studenter som läser till speciallärare. Under hösten 2019 kommer vi att genomföra 

vårt examensarbete och därför behöver vi komma i kontakt med rektorer, lärare och 

vårdnadshavare som jobbar med elever eller har barn på grundsärskolan eller 

gymnasiesärskolan. I vår studie vill vi undersöka hur Samordnad Individuell Plan (SIP) som 

verktyg fungerar, vad som är givande med SIP och vad som skulle kunna utvecklas.   

    För att få fram ett resultat planerar vi att genomföra intervjuer. Du som ingår i studien ska 

få berätta om dina egna erfarenheter av arbetet med samtalsmodellen SIP. Våra intervjuer 

beräknas ta cirka 30-45 minuter. Var vi ska träffas för att genomföra intervjun bestämmer vi 

tillsammans via mejl, personligen eller över telefon. Vi önskar att kunna få spela in intervjun 

via ljudupptagning. Detta underlättar för oss när vi ska transkribera den samt för att vi då 

kan lägga fokus på samtalet. 

    De etiska reglerna vid uppsatsskrivning och forskning som vetenskapsrådet rekommenderar 

följer vi givetvis. Vilket innebär att du ska har fått information om syftet för studien. Att 

medverka i studien är frivilligt och du kan när som helst säga att du inte vill delta längre. 

Intervjuerna ska bara användas för denna studie och när studien är godkänd kommer 

inspelningarna att förstöras. All information kommer att avkodas så att det inte framgår vilka 

personer som deltagit eller vilka skolor. Vi återkopplar gärna till dig.  

    Vi hoppas att detta uppdrag kan vara av intresse. Din medverkan skulle hjälpa oss i vår 

studie. Vi tänker oss att kunna genomföra intervjusamtalen under september-oktober 

höstterminen 2019. 
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Deltagarens samtycke för medverkan 

Jag har tagit del av informationen vad gäller konfidentialitet, studiens genomförande och 

frivillighet och lämnar mitt samtycke till att delta i studien. 

 
Namn 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Datum och ort 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Har du frågor angående denna studie kontakta oss gärna eller vår handledare. 
 
Våra kontaktuppgifter 
Erik Skoglund. Tel: XXX 
XXX@student.mdh.se 
 
Maria Lindstedt. Tel: XXX 
XXX@student.mdh.se   
 
Handledare, Gun-Marie Wetso, tel. XXX 
XXX@mdh.se 
UKK, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation, 
Institution för Specialpedagogik  
Mälardalens Högskola 
 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

• Har du varit på flera SIP-möten, i så fall hur många? 

• Varför blev det ett SIP-möte? 

• Hur blev du kallad till mötet? 

• Vilka deltog i mötet? 

• Vilka var dina förväntningar inför mötet? 

• Beskriv hur ett SIP-möte går till? (formen) 

• Vad togs upp under mötet? (innehåll) 

• På vilket sätt lyftes elevens skolsituation under mötet? Hur har 

samordningen av resurser sett ut kring eleven? 

• Vilka förutsättningar till förbättringar i skolan skapades under SIP-

mötet? 

• Hur lång tid ägnades åt skolan under SIP-Mötet?  

• Hur upplever du att du som rektor/lärare/vårdnadshavare blev bemött 

under mötet? 

• Var SIP-mötet givande utifrån dina förväntningar, på vilket sätt? 

• Vilka för- och nackdelar ser du som rektor/lärare/vårdnadshavare med 

SIP som verktyg?  

• Hur fungerar samverkan med de andra professionerna? 

• Är det något mer du vill lägga till som vi inte har pratat om? 

 

 

   

 

 

 


