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preschool staffs’ learning? 

 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att utforska hur kommunikationen kring förskolebarn i behov av särskilt stöd 
sker och fungerar. Syftet var även att ta reda på vilken inverkan den har på förskolepersonalens eget 
lärande och vilka erfarenheter som finns av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i 
kommunikationsprocessen. I behov av särskilt stöd innebar i studien, förskolebarn som av någon 
anledning haft kontakt med en barn- och ungdomshabilitering. Studien belyste de inblandades åsikter 
och tankar kring kommunikationen mellan tre aktörer (förskola, barn- och ungdomshabilitering och 
vårdnadshavare) med förskolan i fokus. Unikt för studien var att den utgick från förskolebarn i behov 
av särskilt stöd. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för studien var hermeneutiken. Studien var 
kvalitativt orienterad med intervjuer som datainsamlingsmetod. För att uppnå syftet och få svar på 
frågeställningarna intervjuades förskolepersonal, sex stycken, på tre olika förskolor. 
Förskolepersonalen var alla ansvariga för ett förskolebarn, vilket innebar att indirekt behandlades sex 
förskolebarn i studien. Resultatet av den kvalitativa studien visade att informanterna uppfattade 
kommunikationen mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering som bristfällig medan 
kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare ansågs vara tillfredsställande. Huvudsyftet 
med studien var att undersöka hur kommunikationen kring förskolebarn i behov av särskilt stöd ser ut 
och fungerar men resultatet visade även att kommunikationsprocessen inte i så stor grad påverkade 
förskolepersonalens eget lärande och att IKT användes i kommunikationen mellan förskola och 
vårdnadshavare men inte i kommunikationen mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering.  
 
Nyckelord: barn- och ungdomshabilitering, IKT, lärande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Innehållsförteckning 
Inledning ........................................................................................................................ 1	  
Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 2	  
Bakgrund ........................................................................................................................ 3	  

Förskolans uppgift/syfte ........................................................................................................................ 3	  
Barn- och ungdomshabiliteringens uppgift/syfte ................................................................................. 4	  
Vårdnadshavarnas önskan och rättigheter ............................................................................................ 5	  
Multiprofessionellt arbetssätt och transdisciplinär samverkan ............................................................ 5	  
Kommunikation mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering ................................................. 6	  
Kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare ......................................................................... 7	  
IKT, redskap för kommunikation och lärande ...................................................................................... 7	  

Tidigare forskning .......................................................................................................... 8	  
Kommunikation ...................................................................................................................................... 9	  
Samarbete ............................................................................................................................................... 9	  
Kollektivt lärande ................................................................................................................................. 10	  

Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................... 10	  
Kommunikationsteori ........................................................................................................................... 11	  
Lärande i grupp/kollektivt lärande ...................................................................................................... 12	  

Metod och genomförande ............................................................................................. 13	  
Metodansats ......................................................................................................................................... 13	  
Kvalitativ analys ................................................................................................................................... 14	  
Urval ..................................................................................................................................................... 14	  
Skapande av intervjuguide .................................................................................................................... 15	  
Intervjuer och genomförande ............................................................................................................... 15	  
Analys av insamlad data ....................................................................................................................... 16	  
Forskningsetiska utmaningar ............................................................................................................... 17	  

Resultat och analys ....................................................................................................... 18	  
Kommunikation .................................................................................................................................... 18	  

Kommunikation mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering ........................................ 19 
Kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare ................................................................. 22 

Lärande ................................................................................................................................................. 23	  
Informations och kommunikationsteknik (IKT) ................................................................................. 24	  

Diskussion .................................................................................................................... 26	  
Resultatdiskussion ............................................................................................................................... 26	  
Metoddiskussion .................................................................................................................................. 29	  
Etikdiskussion ...................................................................................................................................... 30	  

Slutsatser och förslag till vidare forskning .................................................................... 31	  
Slutsatser .............................................................................................................................................. 31	  
Förslag till vidare forskning ................................................................................................................. 32	  

Referenser .................................................................................................................... 33	  
Bilaga 1. ........................................................................................................................ 36	  
Bilaga 2. ........................................................................................................................ 37	  
 
 
 
 
 
 
 
	    



	  
1	  

Inledning 
En kunskapsöversikt som Nationellt kompetenscentrum anhöriga har gjort för att se 

hur situationen för barn och unga med flerfunktionsnedsättning, deras 

vårdnadshavare, syskon och andra anhöriga, samt professionella företrädare som 

familjen möter i olika sammanhang har visat att familjers upplevelse av de olika 

aktörer som finns kring ett barn i behov av särskilt stöd kan ge mer problem än hjälp. 

Faktiska exempel visar att behoven som barnen har kan innebära att antalet 

kontakter runt barnet är mycket omfattande (Ylvén 2015, s 3 och 29). 

 

I Sverige har kommunerna en skyldighet att erbjuda barn i behov av särskilt stöd en 

plats i förskolan och att där möta varje enskilt barns särskilda behov (Sandberg & 

Ottosson 2010, s 742). I 9§ 8 kap. skollagen (SL) står det att ”Barn som av fysiska, 

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

deras speciella behov kräver” (SFS 2010:800). I skriften ”Måluppfyllelse för 

förskolan” som ges ut av Skolverket kan man läsa att ”ett förtroendefullt samarbete 

mellan förskolan och vårdnadshavare kan vara särskilt viktigt bland annat för barn i 

behov av särskilt stöd i sin utveckling” (Skolverket 2017, s 24-25).  

 

Kommunikationen kring barn i behov av särskilt stöd sker bland annat mellan 

förskola och vårdnadshavare samt mellan förskola och barn- och 

ungdomshabilitering. I läroplanen för förskolan kan man läsa att förskolans arbete 

med barnen ska ske i nära och förtroendefull samverkan med vårdnadshavarna 

(Skolverket, 2016). Förskolans kommunikation och samverkan med andra aktörer 

sker via ett kunskapsutbyte dem sinsemellan (Sandberg & Ottosson 2010, s 747). 

Kommunikationen handlar också om att hitta effektiva sätt att kommunicera sina 

resultat, mål och rekommendationer på (Larsson 2001, s 26). Sandberg och 

Ottossons studie (2010, s 741) visar att tillgänglighet till och information från 

aktörerna kring förskolebarnet till vårdnadshavare är grundläggande för att 

vårdnadshavarna skall känna trygghet och stöd. Omständigheter som kan påverka 

deras samverkan negativt är exempelvis att de gemensamma beslut som tagits av 

parterna inte fullföljs. Vårdnadshavare kan också beskriva saknaden av viktig 

information från de andra parterna, med avseende på exempelvis speciella 

hjälpmedel och rättigheter, som en brist i kommunikationen (ibid., s 747). 
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Sandberg och Ottosson (2010, s 748) framför att vårdnadshavare till barn i behov av 

särskilt stöd upplever en stor brist på information. Information är själva innehållet i 

kommunikationsprocessen och utan den blir processen bristfällig (Palm & Windahl 

1989, s 13). Swick (2003, s 276) redogör för kommunikation som en delad 

inlärningsprocess och hur ett delat engagemang i kollaborativt lärande, är några av 

delarna i den delade inlärningsprocessen. 

 

Det finns idag många nya sätt att kommunicera på, därför är det av intresse att 

närmare undersöka om informations- och kommunikationsteknik (IKT) och sociala 

medier används i kommunikationen mellan förskola och barn- och 

ungdomshabilitering samt mellan förskola och vårdnadshavare. Det grundläggande 

för användningen av sociala medier är kommunikation och möjligheten att föra 

dialog med en eller flera användare i en gemensam kanal (Skolverket, 2015). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att utforska hur förutsättningarna för en förskolas 

kommunikation med andra aktörer kring barn i behov av särskilt stöd ser ut samt 

utforska hur förskolepersonalen upplever och ser på kommunikationsprocessen och 

den delade inlärningsprocessen. Förskolan får i studien fungera som medelpunkt för 

hur kommunikationen kring ett barn i behov av särskilt stöd ser ut och hur 

förskolepersonalen uppfattar kommunikationen med barn- och 

ungdomshabiliteringen och vårdnadshavarna. Fokus kommer även att vara på 

lärande i grupp. Huruvida kommunikationen mellan aktörerna genererat någon form 

av lärande för förskolepersonalen och således påverkat deras kunskap och 

kompetens. Syftet med studien är även att ta reda på om IKT används i 

kommunikationen mellan de tre aktörerna. 

 

Följande frågeställningar ligger till grund för det fortsatta arbetet: 

• Vad kännetecknar kommunikationen mellan förskola och barn- och 

ungdomshabilitering samt förskola och vårdnadshavare, kring ett barn i behov 

av särskilt stöd? Vilka är eventuella möjligheter/hinder finns för en 

fungerande kommunikation? 
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• Hur påverkar kommunikationen förskolepersonalens eget lärande? 

• Vilka erfarenheter av och uppfattningar om IKT i kommunikationsprocessen 

har förskolepersonalen? 

 

Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras de olika aktörernas uppgifter och syfte för att få en 

förståelse för studien. Avsnittet inleds med att beskriva förskolans uppgift/syfte, 

barn- och ungdomshabiliteringens uppgift/syfte, vårdnadshavarnas önskan och 

rättigheter samt multiprofessionellt arbetssätt och transdisciplinär samverkan. Här 

presenteras också vad som förväntas av de olika parterna, vilka funktioner de har 

men även hur kommunikationen mellan dem fungerar. 

 

Förskolans uppgift/syfte 

Förskolan kan betraktas som en del av den moderna barndomen och är idag en viktig 

arena för barns sociala liv (Halldén 2010, s 183). Förskolan ska fungera som ett 

komplement till hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 

barn ska kunna utvecklas på bästa sätt (Skolverket 2017, s 34). I läroplanen kan man 

bland annat läsa att förskolans arbete ska ske i nära och förtroendefull samverkan 

med vårdnadshavarna samt ge ”stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner 

sig i svårigheter av olika slag” (Skolverket 2016, s 11). 

 

”Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn 

får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (Skolverket 2016, s 5). I Sverige 

ska förskolan erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet. Den ska vara rolig, 

trygg, lärorik och lägga grunden för det fortsatta lärandet i livet. Det är kommunen 

som ansvarar för att det finns förskolor och att man kan erbjuda en plats till alla. 

Förskolan styrs av läroplanen och skollagen (Skolverket, u.å.). Det är förskolechefen 

på förskolan som ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet, så att verksamheten 

har en hög kvalité i vardagen, och så att förskollärarna och barnskötarna på 

avdelningen har kunskap och kompetens för att möta och stimulera alla barns 

utveckling och lärande (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017). Pedagogerna på 

förskolan ska också ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt 
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och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras. Detta för att det ska vara 

möjligt att utvärdera hur förskolan tar hänsyn till barnens möjligheter att utvecklas 

och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner (Skolverket 2016, s 14). 

 

Barn- och ungdomshabiliteringens uppgift/syfte 

Habilitering betyder att man utvecklar en ny förmåga eller att man stärker en 

förmåga som man redan har (Kindwall, 2016). Målet med barn- och 

ungdomshabiliteringen är att barn i behov av särskilt stöd ska kunna leva ett så 

självständigt liv som möjligt och att det stöd som de behöver anpassas utifrån deras 

unika behov (Kunskapsguiden, 2016). Det ska vara målinriktade insatser som ska 

utgå från att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande 

och uppföljning beaktas och säkras (Socialstyrelsen, 2010). Avsikten är att insatserna 

fortsätter så länge individens behov kvarstår. De professioner som finns på en barn- 

och ungdomshabilitering är inom medicinskt, psykologiskt, pedagogiskt och socialt 

kunskapsområde vilka arbetar tillsammans i ett team med en teamansvarig (Larsson 

2001, s 26-25). Team inom vård och omsorg framstår som mer än bara ett effektivt 

instrument och arbetssätt för koordination och samverkan (ibid., s 29). Angående 

barn- och ungdomshabiliteringens samarbete ska kunskapsförmedling till nätverk 

och omgivning vara en central del (Vårdgivarguiden u.å., s 4). För de flesta barn i 

behov av särskilt stöd är det även avgörande att närstående och det nätverk som finns 

kring barnet har kunskap och förmåga att på olika sätt ge stöd (Kindwall, 2016). 

 

Barn- och ungdomshabiliteringens vårdtjänst omfattar både utredande och 

behandlande åtgärder som planeras utifrån varje individs behov. Åtgärder som 

dokumenteras i en habiliteringsplan. ”I habiliteringsplanen dokumenteras 

prioriterade områden, mål för insatserna, arbetsfördelning, samt tidsplan för 

genomförande och utvärdering” (Vårdgivarguiden u.å., s 3). Angående personal och 

kompetens ska barn- och ungdomshabiliteringen ha personal i den omfattning som 

krävs för att utföra sitt uppdrag (ibid., s 7). 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen råder under sjukvårdssekretessen vilket innebär 

att all personal inom habiliteringen har tystnadsplikt (Region Skåne 2014, s 2). 

Vårdnadshavaren kan dock själv upphäva sekretessen, till exempel genom att ge 

samtycke till att vissa uppgifter får lämnas ut och till vem de får lämnas. Istället för 



	  
5	  

att skicka email kan elektronisk kommunikation ske på ett säkert sätt via Mina 

Vårdkontakter (Region Skåne 2014, s 5). I 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL) finns de specialbestämmelser kring sekretess samlade som gäller just den 

offentliga hälso- och sjukvården (SFS 2009:400). 

 

Vårdnadshavarnas önskan och rättigheter 

Vårdnadshavarna har det övergripande ansvaret för sina barns fostran och utveckling 

(Skolverket 2016, s 13). Tidigare forskning betonar vikten av en väl fungerande 

samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare för att möjliggöra och stötta barnets 

positiva utveckling (ibid., s 742). Tillgänglighet och information från 

yrkesverksamma kring ett barn i behov av särskilt stöd, exempelvis personalen på 

förskolan och personalen på barn- och ungdomshabiliteringen, är grundläggande för 

att vårdnadshavarna ska känna trygghet och att de får det stöd de behöver och önskar 

(ibid., s 741). 

 

Det är vid den dagliga kontakten som en god relation med ömsesidig förståelse och 

respekt kan skapas och inte enbart vid mer formella möten och sammankomster 

(Sandberg & Ottosson 2010, s 743). Ett bra tillfälle att ta upp sådant som man 

reflekterat över med personalen är till exempel vid hämtning och lämning 

(Skolverket 2016, s 13). Att erbjuda varierade former av kommunikation, eftersom 

olika former av kommunikation passar olika vårdnadshavarna, har visat sig vara 

positivt för det gemensamma arbetet. Med ett brett utbud finns det en större 

möjlighet att nå alla vårdnadshavare (Sandberg & Vuorinen 2008, s 151). Aspekter 

som kan påverka och försvåra kommunikationen är bland annat språk, kulturella 

skillnader och tidsbrist (Sandberg & Ottosson 2010, s 751). Även byte av personal är 

en aspekt som kan påverka kommunikationen negativt (ibid., s 747). 

 

Multiprofessionellt arbetssätt och transdisciplinär samverkan 

Det finns olika fördelar med ett multiprofessionellt arbetssätt och att de olika aktörer 

som finns kring barnet arbetar tillsammans. Det kan handla om att man till exempel 

samlar kunskaper, delar och utbyter information, att man uppnår en kontinuitet och 

att man koordinerar planeringsresurser (Hallberg & Willumsen 2009, s 391). 
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Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd sker också i en så kallad 

transdisciplinär samverkan som involverar de aktörer som finns i barnets omgivning 

(Ylvén 2015, s 34). En transdisciplinär samverkan innebär att flera aktörer arbetar 

tillsammans och gemensamt erbjuder insatser till barnet och familjen. Genom 

transdisciplinär samverkan sker olika typer av synergieffekter för de aktörer som 

ingår, målet är att processen ska leda till en hållbar utveckling, en ökad förståelse och 

kunskap om varandras områden. Eftersom att denna typ av samverkansmodell ska 

ha ett barn- och familjefokus som innebär att stödet och insatserna utgår från dem, 

och inte från ett organisatoriskt perspektiv, ska det ha många fördelar för barnet i 

behov av särskilt stöd samt deras vårdnadshavare (ibid.). 

 

Kommunikation mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering 

”För barnet och familjen är det viktigt att få rätt insatser i rätt tid utifrån en 

helhetssyn på barnets situation och behov samt att samverkan sker när insatser ges 

från olika instanser samtidigt” (Socialstyrelsen 2013, s 3). För att en god samverkan 

ska kunna uppnås mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering förutsätts 

bland annat att det finns tydliga mål, uppdrag samt en tydlig ansvarsfördelning. 

Detta är något som kräver att det finns en kunskap om och förståelse för de olika 

aktörerna (ibid.). Stödet från habiliteringen är värdefullt men blir otillräckligt när 

kommunikationen och samverkan mellan de olika aktörerna inte fungerar 

(Danermark och Kullberg 1999, s 56-57). Kunskapsförmedling med andra aktörer 

kring ett barn i behov av särskilt stöd är en central del i barn- och 

ungdomshabiliteringens specifika uppdragsbeskrivning (Vårdgivarguiden u.å., s 4). 

 

Alla som arbetar inom barn- och ungdomshabilitering omfattas av tystnadsplikt. 

Samtycke från vårdnadshavarna måste inhämtas av den som ansvarar för vården, för 

att på så sätt kunna lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess (Lönnqvist-Endre, 

2016). Kommunikation mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering kan 

således inte ske utan vårdnadshavarnas samtycke, vilket innebär att det är 

vårdnadshavarna som styr informationsflödet mellan de olika aktörerna. 
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Kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare 

I Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan står att föräldrasamverkan ska 

vara ”ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och vårdnadshavare kan vara 

särskilt viktigt bland annat för barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling” 

(Skolverket 2017, s 25). Vårdnadshavare har ett stort behov av stöd från förskolan, 

för att de ska känna att de har en samverkan som fungerar tillfredställande. En viktig 

samverkan innefattar alla möten som sker i förskolans verksamhet mellan pedagoger 

och vårdnadshavare, både i det formella och informella mötet. Föräldrasamarbete 

syftar även till hur pedagoger och vårdnadshavare genom kommunikation samspelar 

med varandra (Skolverket 2008, s 5).  

 

För att kunna bygga upp goda relationer krävs det i dessa möten en bra 

kommunikation mellan förskolepersonal och vårdnadshavare (Vuorinen et al. 2014, s 

154). Just kommunikationen och kontakten med vårdnadshavare beskrivs av de 

yngre pedagogerna som en av yrkets svårare uppgifter (ibid.). Studier har visat att 

vårdnadshavare lägger större vikt vid pedagogers förmåga att kommunicera än deras 

formella kompetens (ibid., s 157).  

 

IKT, redskap för kommunikation och lärande 
Vi lever idag i ett samhälle där informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

förekommer både i förskolan och i vardagen och från 1960- talets första steg i 

utvecklingen av internet har utökade möjligheter för individer att lära sig med stöd av 

IKT- redskap växt fram (Jaldemark 2013, s 102). Lärandet är inte längre låst till 

rummet, utan lärande kan ske var och när som helst (Andersson u.å., s 9). Lärandet 

kan därför framhävas som ett fenomen som växer fram ur ett längre tidsperspektiv 

(ett livslångt lärande) där individer växlar mellan, alternativt befinner sig samtidigt i, 

formellt och informellt lärande (Jaldemark 2013, s 113).  

 

Den moderna tekniken kan användas som ett verktyg för exempelvis kommunikation 

och lärande. När det gäller skolan menar skolverket att: ”I kommunikationen med 

föräldrar har datorn blivit ett viktigt verktyg att nå föräldrar genom veckobrev och 

pedagogiska dokument” (Skolverket 2008, s 71). Med olika lärverktyg kan lärande 

således ske oberoende av plats och tid. Begreppet lärverktyg används som ett 

samlingsnamn för tidsenlig teknik som används för lärande, exempelvis pekplatta, 
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dator, ljudböcker och internet nämnas (Andersson u.å., s 3). Lärandet knyts till 

redskapsbaserad kommunikation i form av lärverktyg och sker via sociala sammanhang 

och tekniska nätverk (Jaldemark 2013, s 113). Lärverktyg ska ses som ett komplement 

för att skapa kontinuitet och hållbarhet över tid och är inte en ersättning för det 

mänskliga samspelet eller den mänskliga kommunikationen (Andersson u.å., s 5).  

 

Resultatet av den kommunikativa användningen av IKT är möjligheten att 

kommunicera med människor och verksamheter som finns på olika platser. Man 

minskar avstånd och erbjuder istället människor möjlighet att interagera utan att 

träffas i verkligheten (Frändberg, Thulin & Vilhelmson 2005, s 91). Effekten blir 

bland annat en sparad restid (ibid., s 94). Individer kan bära med sig och 

kommunicera via smarta telefoner eller surfplattor i en mängd olika fysiska 

lokaliseringar och sociala grupperingar (Jaldemark 2013, s 111). Resultatet av IKT blir 

att virtuell kommunikation läggs till redan befintliga kontakter utan att medföra 

några drastiska förändringar av människors vardagliga kommunikationsmönster 

(Frändberg, Thulin & Vilhelmson 2005, s 99). 

 

Mobilitetens tilltagande betydelse i samhället påverkar, som tidigare påpekats, 

förutsättningarna för lärande och många av de mest inflytelserika artiklarna inom 

fältet mobilt lärande knyter an till lärande som en ”kommunikativ redskapsberoende 

process knutet till kontextuella aspekter av det sammanhang lärandet sker inom” 

(Jaldemark 2013, s 107-108). Mobilitetsaspekter medför att lärande är en 

situationsbunden process som genomförs i multipla kontexter, som kan vara 

medierad med hjälp av bärbar teknik, samt bygger på kommunikativa samspel 

mellan individer (ibid., s 113). Forskningsfältet mobilt lärande har inspirerats av 

idéer från studier om livslångt lärande (ibid., s 109). 

  

Tidigare forskning  
I avsnittet nedan följer några kortfattade redogörelser av tidigare forskning som är 

relevanta för studien. Trots att fokus i studien ligger på kommunikationen mellan de 

tre parterna har även tidigare forskning gällande samarbete varit av betydelse för 

studien. Trots omsorgsfullt letande efter artiklar om kommunikation och förskola har 

det varit svårt att hitta relevanta artiklar.  
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Kommunikation 

Swick (2003) studerar kommunikationen mellan skolor, familjer och samhällen. 

Syftet med studien var att föreslå sätt att förbättra den kommunikationen (ibid., s 

275). Resultatet av forskningen visade att för att kunna upprätthålla goda relationer 

mellan de olika parterna användes kommunikationsprocesser som kontinuerligt 

förnyade och berikade parterna. Studien indikerade även att kommunikation är den 

mest kritiska delen i en relation (ibid., s 277). 

 

Samarbete 

Vuorinen et al. (2014) redogör i sin studie för förskolepersonals kompetens att 

samarbeta med vårdnadshavare. Resultatet baserades på intervjuer med 30 

förskollärare (ibid., s 149). Möjligheten att upprätta en dialog med föräldrarna och att 

få deras förtroende sågs som särskilt viktigt för att kunna etablera och upprätthålla 

ett samarbete. Tanken var att resultaten av studien skulle bidra till en bättre 

förståelse för förutsättningarna för samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare 

(ibid.). 

 

Cameron och Tveits (2011) forskning syftar till att undersöka och ge insikt i olika 

former av samarbete kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Man genomförde 

en fallstudie med observationer och semistrukturerade intervjuer med fem personer 

som ingick i ett team kring en femårig flicka (ibid., s 12). Med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys bestämde man relevanta teman från de transkriberade intervjuerna. I 

studien kan man bland annat läsa att en förbättrad kommunikation kan stärka 

relationen mellan de olika parterna kring barnet (ibid., s 21). 

 

Sandberg och Ottosson (2010) avser att upptäcka och beskriva föräldrars, 

förskolelärare och andra aktörers erfarenheter av samarbetet kring barn i behov av 

särskilt stöd. Studien hade ett kvalitativt förfarande med ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. Datainsamlingen bestod av intervjuer från 20 informanter. I 

studien framhävdes och diskuterades olika aspekter av samarbete (ibid., s 741). 

 

 



	  
10	  

Kollektivt lärande 

Granberg och Ohlsson (2005) diskuterar kollektivt lärande i team från ett 

organisationspedagogiskt perspektiv. Perspektivet uppmärksammar hur medarbetare 

i team organiserar samarbete i ständigt pågående processer och vad detta innebar 

med avseende på teamets kollektiva lärande (ibid., s 228). En del menar att kollektivt 

lärande är förknippat med en organisation medan andra lägger större vikt vid 

individers lärande i sociala sammanhang, där oliktänkande och konflikt utgör 

pådrivande krafter för processer och lärande i organisationer (ibid.). 

 

Engström (2016) redogör för i sin forskning hur man kan öka förståelsen för hur 

samspel under arbetsmöten kan relateras till uppgiftshantering och lärande samt till 

obalansen mellan utförande och utveckling i organisationer. ”Arbetsmöten, där 

människor med lika eller olika funktioner kommer samman i organisationen för att 

hantera uppgifter är viktiga arenor för lärande i organisationer” (ibid., s 283). 

Resultatet av studien tyder på att olika arenorna för lärande med fördel kan 

arrangeras och ledas med olika kommunikativa handlingar som gynnar det ena eller 

det andra (ibid.). 

 

Döös och Wilhelmsson (2005) undersöker på teoretisk och empirisk grund kollektivt 

lärande och ville fördjupa begreppets nyanser, precisera verksamma ingredienser och 

visa hur kollektivt lärande kan begripliggöras i mer distribuerade och föränderliga 

sammanhang. Studien har bidragit till att göra betydelsen av gemensam 

handlingsarena synlig samt till att betona interaktion i handling, snarare än enbart 

kommunikation och samtal inom teams gränser (ibid., s 209). 

 

Teoretiska utgångspunkter 
För att uppnå studiens syfte, att utforska kommunikationen mellan de olika 

aktörerna kring barn i behov av särskilt stöd, har kommunikationsteori använts som 

teoretisk utgångspunkt i studien. Även lärande i grupp/kollektivt lärande har 

fungerat som en teoretisk utgångspunkt och resurs då det var en av studiens 

frågeställningar. 
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Kommunikationsteori 

Att lära och utvecklas på egen hand förutsätter förmågan att kunna kommunicera 

(Hård af Segerstad 2002, s 202). Ordet kommunikation kommer från latinets 

communis och är en mänsklig handling som betyder gemensam. Kommunikation 

innebär att göra något gemensamt, att dela något. Det som delas är erfarenheter, 

iakttagelser, reflektioner och tankar (ibid., s 34). Kommunikation kan bland annat 

ses som ett informationsutbyte och är förutsättningen för skapandet av information 

och, i nästa steg, för all kunskapsutveckling (ibid., s 63-64). Kommunikation är en 

mänsklig handling och information är det vi utbyter när vi kommunicerar med 

varandra (ibid., s 34). Information är själva innehållet i kommunikationsprocessen 

(Palm & Windahl 1989, s 13).  

 

Förenklat kan ett kommunikationssystem se ut på följande sätt: det finns en sändare 

som försöker ge information till en eller flera mottagare. För att kunna ge sitt 

budskap måste sändaren använda någon sorts kanal. Den som sändaren försöker ge 

sitt budskap till kallas mottagare. Mottagaren kan ge någon form av reaktion tillbaka. 

Mottagarens reaktion tillbaka till sändaren kallas återföring eller feedback. Feedback 

är den engelska termen som ofta används i svensk litteratur (ibid., s 9). Feedback ger 

parterna tre viktiga processer: (a) information för att förbättra sina ansträngningar, 

(b) godkännande av varandras uppdrag och engagemang, och (c) utmaningar för att 

ytterligare växa och lära sig i sina respektive roller (Swick 2003, s 277). 

 

Om man vill fördjupa sig i hur ett kommunikationssystem kan se ut kan man 

exempelvis titta på det system som utvecklats av Wilbur Schramm (Hård af Segerstad 

2002, s 255). Där beskrivs varje ingående part i kommunikationsprocessen både som 

sändare och mottagare. Inlärning beskrivs här som en form av övertagande av andras 

kunskaper och förhållningssätt till såväl den konkreta som den abstrakta 

verkligheten. Varje part i kommunikationsrelationen måste därför fungera både som 

sändare och mottagare för att ett informationsutbyte ska kunna ske. Schramm (ibid.) 

menar att kommunikation pågår hela tiden och det inte finns någon skillnad mellan 

sändare och mottagare. Det finns inget slut på kommunikationen, den är en ändlös 

process som betonar betydelsen av de gemensamma erfarenheterna för all inlärning 

(ibid.). Att skapa förtroende är viktigt för att kunna ha en pålitlig, meningsfull och 

utvecklande kommunikation (Swick 2003, s 275). 
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Lärande i grupp/kollektivt lärande 

Definitionen av lärande innebär bland annat vad som lärs (innehåll), samt hur det 

går till (processen) (Engström 2016, s 287), så att alla parter kan vara lika delaktiga 

och uppdaterade. Lärande i grupp ger deltagaren större chans att ta till sig 

information och är ett arbetssätt som med diskussioner skapar en 

gemensamhetskänsla och ett engagemang (Hrastinski 2011, s 81-82). En viktig del av 

delat lärande är att få insikter från andra, något som hjälper och stärker kunskaper 

och perspektiv och får de inblandade parterna att växa och lära (Swick 2003, s 277). 

Det är viktigt att diskussionerna fungerar då deltagarna på så sätt kan skapa ny 

kunskap och förståelse genom att vidareutveckla varandras inlägg (Hrastinski 2011, s 

59).  

 

Det finns mer eller mindre formella lärmiljöer. Lärande behöver inte enbart ske i 

olika skolmiljöer utan lärprocesser pågår ständigt. Lärande är den process som 

genererar kunskap och kompetens (Döös & Wilhelmsson 2005, s 210). I gruppen 

kring ett barn i behov av särskilt stöd pågår ett kollektivt lärande. Kollektivt lärande 

förutsätter interaktiva och kommunikativa handlingar genom vilka människor i ett 

team skapar förståelse av gemensamma uppgifter och utformar handlingsalternativ 

för att utföra dem (Granberg & Ohlsson 2005, s 228). Genom interaktion och 

kommunikation skapar deltagarna positiva synergieffekter. De skapar en gemensam 

förståelse av de uppgifter de har att utföra och möjliga strategier för att utföra dem 

(ibid., s 239), där oliktänkande och konflikt är pådrivande krafter för lärande (ibid., s 

228). 

 

Möten eller sammankomster där människor med lika eller olika funktioner samlas 

för att hantera uppgifter är viktiga arenor för lärande (Engström 2016, s 283). 

Lärande kan ses som ett samspel mellan kognitiva och sociala processer, vilket 

innebär att individen lär sig som en reaktion på och i kommunikation med sin 

omgivning (ibid., s 286). Lärandet kan ses som sprunget ur individens samspel med 

omgivningen och som kollektivt när det sker i en kommunikativ process med andra 

(ibid., s 287). Lärande som kollektiv process innebär att människor lär genom någon 

form av interaktivt och kommunikativt handlande, en lärprocess som skapar 

mervärde i form av synergi och lärprocesser som rör hur personer utbyter 

erfarenheter och gör kunskaper mer gemensamma. Kommunikativa handlingar där 
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förståelse som individer förändrar tillsammans, resulterar även i kollektivt lärande 

(Döös & Wilhelmsson 2005, s 211). Lärande är den process som genererar kunskap 

och kompetens (ibid., s 210). Den kommunikativa kompetensen är central i gruppers 

arbete (Engström 2016, s 288). 

 

Metod och genomförande 
Följande avsnitt redogör för studiens tillvägagångssätt. I avsnittet presenteras 

följande stycken: metodansats, kvalitativ analys, vilka som deltagit i studien, hur 

studien genomfördes, analys av insamlad data samt forskningsetiska utmaningar. 

Studien utgår från förskolebarn i behov av särskilt stöd. Förskolebarn i behov av 

särskilt stöd innebär i denna studie, förskolebarn som någon gång har varit i kontakt 

med barn- och ungdomshabilitering. Med förskolepersonal menas i studien: 

barnskötare, pedagoger och specialpedagoger. 

 

Metodansats 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för studien var hermeneutiken. Eftersom 

hermeneutiken har sina rötter i den humanvetenskapliga traditionen där forskaren 

tolkar och förstår genom kvalitativa metoder och människan själv tolkar olika 

händelser, lämpar sig ansatsen för att ge svar på studiens syfte och forskningsfrågor 

(Thomassen 2015, s 178). Inom hermeneutiken strävar man således inte efter att hitta 

en objektiv och faktisk sanning, utan hermeneutiken kommer av grekiskans 

hermeneuin som betyder just tolka eller uttolka (ibid.). Kvalitativ analys benämns 

ibland som hermeneutisk, vilket innebär att tolkningar växer fram i en växelvis 

process mellan det man redan vet och nya observationer och erfarenheter (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2016, s 34). Målet med studien var att ta reda på hur en av 

parterna uppfattar och ser på kommunikationen mellan de olika aktörerna. Därför 

ansågs att hermeneutiken var den mest lämpade vetenskapsteoretiska 

utgångspunkten för studien, då den gav möjlighet till förståelse av det fenomen och 

budskap som informanten beskrev och ville förmedla (Fejes & Thornberg 2015, s 74). 
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Kvalitativ analys 

Studien var kvalitativt orienterad med intervjuer som datainsamlingsmetod (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2016, s 20). I kvalitativa studier är syftet att på ett 

sammanhängande sätt beskriva hur människor uppfattar ett visst fenomen. Man vill 

även försöka att beskriva variationer mellan olika personers upplevelser (Hedin 2011, 

s 11). Frågorna som intervjuerna i studien byggde på var av öppen karaktär eftersom 

de var avsedda att fungera som en bas för diskussionen utan att kontrollera 

innehållet för mycket (Sandberg & Vuorinen 2008, s 154). Intervjuerna inleddes med 

en så kallad orientering, där redogjordes bland annat för syftet med intervjun och 

intervjupersonen hade möjlighet att ställa frågor (Brinkmann & Kvale 2009, s 120). 

En semistrukturerad intervjuguide skapades utifrån syftet med studien (Fejes & 

Thornberg 2015, s 151). Avsikten var att informanterna skulle beskriva verkligheten 

så som de ser den och att de inte skulle utsättas för någon annan yttre påverkan av 

intervjuaren. Även om den semistrukturerade intervjun liknar en dialog krävs det 

noga förberedelser och ett väl genomarbetat underlag (Sandberg & Ottosson 2010, s 

744). Därför var det viktigt att det fanns en noggrant utarbetad intervjuguide att ha 

som grund när intervjuerna genomfördes. Det underlättade även för det fortsatta 

arbetet när analysen av insamlad data slutfördes. Efter att ha valt lämplig 

datainsamlingsmetod för studien, intervjuer, påbörjades urvalet av hur många och 

vem som skulle intervjuas (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2016, s 20).  

 

Urval 

Den som genomförde intervjuerna var författaren och informanterna var 

förskolepersonal som var ansvariga för eller arbetade i nära relation med 

förskolebarn i behov av särskilt stöd. Den första intervjun genomfördes på en 

förskola i hemkommunen. För att hitta fler informanter fick informanten efter den 

första intervjun ge förslag på lämplig förskolepersonal eller lämpliga förskolor att 

kontakta. Det blev således aktuellt att använda det så kallade ”snöbollsurvalet”. 

”Snöbollsurvalet” innebar att den informant som intervjuats gav förslag på nästa 

informant som skulle kunna vara lämplig att intervjua eller förslag på lämplig 

förskola att kontakta (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2016, s 152 och 153). För att 

upprätthålla konfidentialitetskravet ombads informanten att ge flera förslag. 

”Snöbollsurvalet” medförde att tre av sex intervjuer inte genomfördes i 

hemkommunen. 
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Studien utgick från förskolan och förskolepersonalens uppfattningar och därför 

belystes inte barn- och ungdomshabiliteringens, vårdnadshavarnas eller barnens 

åsikter och tankar. Intervjuer gjordes därför enbart med förskolepersonal ansvariga 

för barn i behov av särskilt stöd, som arbetade på kommunala förskolor. 

 

Skapande av intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 2) konstruerades så att studiens syfte skulle uppnås och att 

frågeställningarna skulle kunna besvaras. Den fokuserade på studiens tre 

huvudbegrepp/kategorier: kommunikation, lärande och IKT. Intervjuguiden bestod 

av åtta stycken huvudfrågor med tillhörande stödfrågor. Stödfrågorna användes för 

att styra intervjun åt rätt håll och undvika att informanten kom in på eventuella 

sidospår (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2016, s 159). Frågorna grupperades i respektive 

kategori och placerades i logisk ordning (ibid., s 157). Tanken med intervjuguiden var 

också att formulera frågor som var anpassade efter informanterna så att de kunde ge 

så sanningsenliga svar som möjligt och att de kunde känna sig trygga vid intervjun. 

Frågorna innehöll således inget fackspråk som informanten inte kände till då det 

hade kunnat kan leda till felaktiga slutsatser i analysfasen. Frågorna var korta, då 

långa frågor ofta kan vara förvirrande och svåra att förstå (ibid.). 

  

Intervjuer och genomförande 

I datainsamlingsfasen som följde, genomfördes de planerade intervjuerna, och de 

data som skulle ligga till grund för analysen samlades in. Innan intervjuerna 

genomfördes fick informanterna ta del av det informationsbrev som sammanställts. 

Informationsbrevet informerade om var intervjuaren studerar och tydliggjorde syftet 

med studien (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2016, s 161 och 162). Informanterna 

kontaktades sedan via mail eller telefon för att kunna bestämma dag och tid för 

intervjun.  

 

Totalt medverkade sex stycken förskolepersonal som alla var ansvariga för varsitt 

förskolebarn i behov av särskilt stöd. Tre av intervjuerna gjordes i hemkommunen 

och tre utanför, varav en via telefon. För att kunna samla in data av bra kvalitet måste 

det under intervjun finnas en balansgång mellan en förtroendefull atmosfär och 
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professionell neutralitet (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2016, s 165). Något som 

åstadkoms med hjälp av lite småprat innan själva intervjun för att sedan under själva 

intervjun följa intervjuguiden. Under första intervjun insågs att intervjuguiden var 

väl genomarbetad men en stödfråga lades till den första frågan då det uppfattades 

som om den enbart hörde till fråga nummer två. De semistrukturerade intervjuerna 

gav möjlighet att, om det behövdes, avvika från intervjuguiden för att ställa frågor 

som en uppföljning på det som informanten svarade. 

  

Analys av insamlad data  

Det finns många olika sätt att analysera kvalitativa data på och beroende på 

forskningsfrågan och metodansatsen kommer hur man väljer att analysera data att 

skilja sig åt mellan olika studier (Fejes & Thornberg 2015, s 38). Metoden 

kategorisering valdes då det var ett arbetssätt som innebar att genom att analysera 

likheter och skillnader reducera och strukturera den textmassan som data från 

intervjuerna utgjordes av till ett antal kategorier (ibid., s 37). Anteckningarna från 

intervjuerna låg till grund för analysen (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2016, s 21). 

Insamlad data transkriberades för att sedan analyseras med den så kallade 

kategoriseringen (Fejes & Thornberg 2015, s 37). Analysen utgick från hur Hjerm, 

Lindgren och Nilsson i tre steg beskriver den kvalitativa analysprocessen. Där 

materialet kategoriseras (kodning), presentation av data (tematisering) samt 

slutsatser och verifiering (summering) (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2016, s 32). 

 

Reduktionen av data innebar en kodning av materialet och dess nyckelord för att få 

fram de mest intressanta begreppen i intervjuerna vilket gjorde det insamlade 

textbaserade materialet mer hanterbart. Tanken var att inslag i data som anses vara 

samma sak tilldelas samma kod (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2016, s37). Koderna som 

användes var: 

• Otillräcklig kommunikation 

• Brist på återkoppling 

• Personalbyte och hög arbetsbelastning 

• Sekretess 

• Oklarhet i uppdragsbeskrivning 

• Tillfredsställande kommunikation 
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• Daglig kontakt – informella möten 

• Kollektivt lärande 

• Lärplattform för att kommunicera information 

• Gemensam kommunikation 

 

Efter kodningen gjordes en tematisering för att finna eventuella mönster bland 

koderna och hur de olika kategorierna kunde ordnas i relation till varandra. 

Tematiseringen gjordes för att förklara och fördjupa förståelsen av den företeelse som 

studerats (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2016, s40).  Följande teman skapades av 

koderna ovan: 

• Orsaker till otillräcklig kommunikation 

• Orsaker till tillfredsställande kommunikation 

• Kollektivt lärande 

• Kommunikationshjälpmedel 

 

Det transkriberade materialet lästes således igenom för att få fram de olika kategorier 

som relaterats till forskningsfrågorna. Dessa olika kategorier färgmarkerades i olika 

färger för att hållas ihop med respektive forskningsfråga, vilket gjordes med varje 

intervju. Utifrån materialet gjordes sedan sammanfattningar från vad som 

framkommit i intervjuerna. Med hjälp av analysen av anteckningarna från 

intervjuerna kunde informanternas svar således presenteras på ett mer fokuserat och 

sammanfattat sätt, där själva kärnan i intervjun och dess innehåll summerats 

(Sandberg & Ottosson 2010, s 745). Sist gjordes en summering där slutsatserna 

ordnades efter de olika forskningsfrågorna som beskrevs inledningsvis i syftet. 

 

Forskningsetiska utmaningar 

Samtyckeskravet är ett av de fyra allmänna huvudkrav som Vetenskapsrådet har 

utformat och som man räknar med att alla forskare följer i sin forskning. Samtycke 

innebär att deltagarna i en studie själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

De kan när som helst avbryta sin medverkan utan att det ger några konsekvenser 

(Vetenskapsrådet 2017, s 12). Deltagarna i studien hade möjlighet att avbryta sitt 

deltagande när de önskade vilket innebar att studien tog hänsyn till samtyckeskravet.  
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Ibland, beroende på olika omständigheter, kan man kanske inte själv avgöra eller 

bestämma om man vill medverka i en studie (till exempel om informanten är ett 

barn) och målsman måste då ge sitt godkännande. Den aktuella studien handlade 

indirekt om förskolebarn men då barnet inte själv intervjuades ansåg det att det inte 

fanns några forskningsetiska utmaningar gällande den aspekten. 

 

Studien tog även hänsyn till konfidentialitetskravet och informanterna förblev 

anonyma under hela arbetets gång och även efter att studien var genomförd. I 

informationsbrevet kunde man läsa att materialet från intervjuerna raderas direkt 

när uppsatsen är godkänd (Vetenskapsrådet 2002, s 12). Material som bestod av 

anteckningar från intervjuerna. Informanterna benämndes i texten med bokstäver 

för att på så sätt upprätthålla konfidentialitetskravet. Även informationskravet togs 

hänsyn till då informanterna fick ett informationsbrev angående studien. 

Information som även gavs vid den orientering som skedde i direkt anslutning till 

intervjun (ibid., s 7). 

 

Resultat och analys 
Syftet med studien var att utforska hur kommunikationen kring förskolebarn i behov 

av särskilt stöd ser ut. I följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras i 

enlighet med studiens syfte och frågeställningar. Resultatet redovisas med hjälp av 

citat från intervjuerna och analyseras med hjälp av de begrepp som studien grundas 

på: kommunikation, lärande och IKT.  

 

Kommunikation 

Huvudsyftet med studien var att undersöka hur kommunikationen kring 

förskolebarn i behov av särskilt stöd ser ut och fungerar. Därför bestod sex av de åtta 

huvudfrågorna i intervjuguiden av frågor om kommunikation. Avsnittet 

kommunikation har delats upp i kommunikation mellan förskola och barn- och 

ungdomshabilitering samt kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare.  
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Kommunikation mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering 

Efter att ha genomfört samtliga intervjuer framgick det att förskolepersonalen ansåg 

att kommunikationen mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering var 

otillfredsställande. Kommunikationen mellan förskolepersonal och barn- och 

ungdomshabilitering beskrivs av informanterna som otillräcklig och att den ofta sker 

genom påtryckning av förskolan. Informanterna berättade om kontakten på följande 

sätt: 

 

Kommunikation sker endast vid fysiska möten, antingen på förskolan eller på 

barn- och ungdomshabiliteringen. Har inte varit så många möten som jag 

hoppats på eller önskat. (Informant A, förskola 1, s 1.) 

 

Det är vi (förskolan) som tar kontakt och det är vi (förskolan) som återkopplar 

till barn- och ungdomshabiliteringen. (Informant E, förskola 1, s 1.) 

	  
Den övergripande kommunikationen sker via ett habiliteringsmöte där de olika 

aktörerna: föräldrar, representanter från förskola och barn – och 

ungdomshabilitering närvarar. Mötet är något som föräldrarna måste bjuda in 

till. Det förekommer även att personal från barn- och ungdomshabiliteringen 

kommer till förskolan, exempelvis logopeden. Något som sker ungefär en till två 

gånger/termin. Annars sker de flesta möten på barn- och 

ungdomshabiliteringen. (Informant B, förskola 2, s 1.) 

 

Något som informanterna saknade var någon form av återkoppling, feedback, från 

barn- och ungdomshabiliteringen. Kommunikationsprocessen är en ändlös process 

precis som Hård af Segerstad (2002, s 255) redogör för i sin forskning, vilken betonar 

betydelsen av de gemensamma erfarenheterna för all inlärning och där varje part bör 

fungera både som sändare och mottagare. Kommunikationsprocessen mellan 

förskola och barn- och ungdomshabilitering kan, då reaktion från mottagaren uteblir, 

därför ses som bristande och ofullständig, något som skapar irritation och frustration 

hos sändaren. Informanterna beskrev det på följande sätt: 

 

Generellt fungerar kontakten inte så smidigt som jag hade önskat med 

habiliteringen. Vi får exempelvis inga mötesanteckningar och all kontakt måste 

ske via föräldrarna. (Informant F, förskola 1, s 1.) 
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Jag hade önskat en mer kontinuerlig kommunikation och kontakt. Någon form 

av återkoppling borde ske minst två gånger/termin. Antingen via mail eller 

telefon, det behöver inte vara fysiska möten. (Informant A, förskola 1, s 1.) 

 

Tror inte att barn- och ungdomshabiliteringen har någon skyldighet att 

återkoppla. Det verkar inte så i alla fall. (Informant F, förskola 1, s 1.) 

 

Anledningen till att det saknas återkoppling från barn- och ungdomshabiliteringen 

menar informanterna till största del beror på att det de senaste åren generellt har 

varit stort personalbyte och för hög arbetsbelastning på barn- och 

ungdomshabiliteringar. Detta trots att barn- och ungdomshabiliteringen ska ha 

personal i den omfattning som krävs för att utföra sitt uppdrag (Vårdgivarguiden u.å., 

s 7). Informanterna skildrade det på följande sätt: 

 

Under åren de har skett en försämring i kommunikationen med barn- och 

ungdomshabiliteringen. Vilket beror på ett stort personalbyte på barn- och 

ungdomshabiliteringarna generellt och att barn- och ungdomshabiliteringen 

idag är underbemannad. (Informant F, förskola 1, s 1.) 

	  
	  

Kommunikationen kan fungera bra med en kontakt men då det är vanligt att 

personal byts ut är det lätt att relationen tar skada och att man förlorar det 

förtroende som man har byggt upp. Då är det lätt att man tappar fotfästet och 

kommunikationen och relationen tar skada. Vårdnadshavare tycker ofta att det 

är tryggt att ha kontakt med någon som vet familjens historia utan att behöva 

upprepa den. (Informant C, förskola 2, s 1.) 

 

Ytterligare saker som försvårar för en fungerande kommunikation anser 

informanterna vara den sjukvårdssekretess som gäller för habiliteringen. Sekretess 

som innebär att personlig information inte får föras vidare förutom till 

vårdnadshavarna (Region Skåne 2014, s 2). Något som redogjordes för på följande 

sätt: 

 



	  
21	  

Sekretessen borde inte försvåra kommunikationen.  (Informant F, förskola 1, s 

1.) 

 

Vi har planeringsmöten i början av varje termin där vi bestämmer och sätter 

mål för terminen. Närvarar på dessa möten gör personal från förskolan, 

personal från barn- och ungdomshabiliteringen samt vårdnadshavare. Annars 

sker den mesta kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn- och 

ungdomshabiliteringen, då barn- och ungdomshabiliteringen arbetar under 

sekretess. (Informant C, förskola 2, s 1.)	  

	  
Då det är vårdnadshavarna som äger informationen är det endast de som kan 

godkänna om förskola och barn- och ungdomshabilitering får kommunicera. 

Om föräldrarna inte vill föra information vidare försvåras kommunikationen. 

(Informant B, förskola 2, s 1.) 

 

Alla initiativ måste komma från vårdnadshavarna. Aktörerna får inte 

kommunicera utan ett medgivande från vårdnadshavarna. (Informant C, 

förskola 2, s 2.) 

 

Kommunikationsprocessen försvåras även av att det råder stor oklarhet i vilken 

uppdragsbeskrivning och vilket arbetssätt personal på en barn- och 

ungdomshabilitering bör ha och vad man kan förvänta sig av dem. Ingen information 

från intervjuerna tyder på att informanterna var bekanta med den specifika 

uppdragsbeskrivning som finns gällande barn- och ungdomshabiliteringen 

(Vårdgivarguiden u.å., s 1). Vilket beskrevs på följande sätt: 

 

Vilken uppdragsbeskrivning har personalen på barn- och 

ungdomshabiliteringen? Vilken är deras yrkesroll, vilket är deras ansvar? 

(Informant F, förskola 1, s 1.) 

 

Kommunikationen med barn- och ungdomshabiliteringen fungerar tyvärr 

dåligt. Jag saknar tydlighet (inte uppenbart vem som har ansvarar för vad på 

barn- och ungdomshabiliteringen) och återkoppling. (Informant A, förskola 1, 

s 1.) 
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Kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare 

Efter att ha genomfört samtliga intervjuer framgick det att förskolepersonalen ansåg 

att kommunikationen mellan förskolepersonal och vårdnadshavare var 

tillfredsställande. Vilket är något som enligt Sandberg och Ottosson (2010, s 746) 

anses vara en förutsättning för ett samarbete enligt förskolepersonal och 

vårdnadshavare. Kommunikationen mellan förskolepersonal och vårdnadshavare 

beskrevs av informanterna som ”kontinuerlig” och ”nära”: 

 

Kommunikation sker via mycket daglig kontakt. Även med hjälp av en ipad 

som ambulerar mellan förskola och vårdnadshavare. Kommunikation sker 

även via mail och sms. (Informant A, förskola 1, s 1.) 

Ofta känner vårdnadshavarna ett större förtroende för förskolan än barn- och 

ungdomshabiliteringen då den kommunikationen är tätare och sker oftare. 

Man bygger upp relationer med de inblandade. (Informant C, förskola 2, s 1.) 

 

Kommunikationen med vårdnadshavarna sker dagligen vid hämtning och 

lämning. Den fungerar mycket bra. Vi skriver i en bok om vad som hänt på 

förskolan under dagen så att man kan prata om och återkoppla till det 

hemma. Kommunikationen sker således främst via dagliga, fysiska träffar 

vilket skapar en nära relation. (Informant E, förskola 1, s 1.) 

 

Resultatet från intervjuerna visar att det är vid den dagliga kontakten som en god 

relation med ömsesidig förståelse och respekt skapas. Inte vid mer formella möten 

och sammankomster vilket är resultat som ligger i linje med Sandberg och Ottossons 

forskning (2010, s 743). Även Vuorinen et al. (2014, s 154) framför i sin studie att de 

informella dagliga kontakterna vid lämning och hämtning är något som uppskattas av 

både förskolepersonal och vårdnadshavare och för att kunna bygga upp goda 

relationer krävs det i dessa möten en bra kommunikation mellan förskolepersonal 

och vårdnadshavare. Tre av informanterna skildrade det på följande sätt: 

 

Kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare är tätare och sker ofta 

dagligen. Den kan även ske via mail eller telefon om det är speciella saker som 

måste behandlas. Det är föräldrarnas önskemål och behov som styr. 

(Informant C, förskola 3, s 1.) 
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Jag tycker att kommunikationen fungerar bra. Vi har daglig kontakt och jag 

kan snabbt nå föräldrarna på telefon om jag är i behov av snabbt stöd. När vi 

arbetar efter samma mål i hem och förskola är det enklare att kommunicera. 

(Informant D, förskola 3, s 1.) 

 

Kontakt mellan förskola och vårdnadshavare sker dagligen, oftast vid 

hämtning. Vi har utvecklingssamtal en gång per år men oftast slår vi ihop 

detta med habiliteringsmötet då det kan bli för mycket annars. 

Dokumentation sker via vår plattform unikum där det även läggs upp 

veckobrev osv. (Informant D, förskola 3, s 1.) 

 

Återkoppling sker således kontinuerligt mellan förskola och vårdnadshavare. 

Återkoppling som enligt Swick (2003, s 277) innebär en ovärderlig feedback för 

vårdnadshavarna. 

 

Lärande 

Studien handlade inte enbart om kommunikation utan även om lärande i grupp då 

förskolans kommunikation enligt Sandberg och Ottosson (2010, s 747) sker i 

samverkan med andra aktörer vid ett kunskapsutbyte dem sinsemellan. Den näst 

sista frågan i intervjuguiden handlade således om det egna lärandet och om det 

påverkats av kommunikationen mellan aktörerna. Informationen från intervjuerna 

visar att det skett ett visst lärande mellan de olika aktörerna men att personalen på 

förskolan generellt önskat ett större utbyte av kunskap. Några hade dock upplevt 

stunder där lärandet var tillfredsställande. Så här berättade några om det: 

 

Barn- och ungdomshabiliteringen ordnade en TAKK- kurs för mig, föräldrar 

och farföräldrar. Något som var mycket bra och för att hjälpa barnet att 

kunna kommunicera med sin omgivning. Lärande sker mest från kommunens 

specialpedagog som vi har haft tät kontakt med. (Informant E, förskola 1, s 2.) 

 

Jag hade önskat mer stöttning av barn- och ungdomshabiliteringen och hade 

velat lära mig mer. Jag saknar att det inte finns ett större kunskapsutbyte 

mellan oss. Något som finns mellan förskola och vårdnadshavare. (Informant 

A, förskola 1, s 2.) 
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De fysiska mötena känns ofta stressiga och jag uppfattar det som om att 

personalen från barn- och ungdomshabiliteringen är på väg någonstans. De 

initierar videosamtal via datorn och att de ska återkomma med tips och 

förslag på relevant material via mail men respons uteblir. (Informant A, 

förskola 1, s 1.) 

 

Sandberg och Ottosson (2010, s 747) visar i sin studie att förskolepersonal anser att 

kunskapsutbytet är en viktig del av samarbetet och uttrycker ett stort behov av att få 

hjälp hur man ska hantera vissa situationer. Resultatet i studien visar dock att 

kunskapsutbytet i nästan samtliga intervjuer anses vara otillfredsställande och 

många av informanterna saknade att lära av de andra aktörerna då man gärna hade 

tagit del av den kunskap som de förväntas ha. 

  

Informations och kommunikationsteknik (IKT) 

Den sista frågan i intervjuguiden handlar om IKT och huruvida det idag används i 

kommunikationen mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering och mellan 

förskola och vårdnadshavare. Enligt Larsson (2001, s 26) är IKT ett 

kommunikationssätt för att hitta effektiva sätt att kommunicera sina resultat, mål 

och rekommendationer på. Resultatet från intervjuerna visar att många förskolor 

använder en lärplattform för att kommunicera med vårdnadshavarna. Resultatet 

visar även att vanligtvis använder förskolepersonalen en ipad för att dokumentera 

barnets tid på förskolan. Information som skickas mellan förskolan och hemmet men 

som barn- och ungdomshabiliteringen inte tar del av. Den samlade informationen är 

något som informanterna gärna hade delat med sig av till barn- och 

ungdomshabiliteringen men information som de är tveksamma till om barn- och 

ungdomshabiliteringen skulle ha möjlighet att hantera. Några av informanterna 

skildrade det på följande sätt: 

 

Kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare sker idag via en 

lärplattform, vilket underlättar kommunikationen.  

(Informant C, förskola 2, s 1.) 

 

Det material som informanten veckovis samlar i sin ipad, bilder med 

förklarande text om vad man gjort under veckan, skulle barn- och 
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ungdomshabiliteringen ha stor glädje att ta del av för att veta vad som sker i 

verksamheten och den kunskapsutveckling som förskolebarnet har. 

Vårdnadshavarna tar med ipaden hem över helgen och lägger in bilder och 

händelser från helgen. Om barn- och ungdomshabiliteringen på något sätt var 

med i denna dialog skulle alla aktörer kommunicera och samverka och således 

vara delaktiga i förskolebarnets vardag och följa utvecklingen. (Informant A, 

förskola 1, s 2.) 

 

Jag tror att det skulle vara svårt att använda någon form av elektroniskt 

hjälpmedel då habiliteringen inte har möjlighet att följa det dagliga arbetet, 

den dagliga kunskapsutvecklingen, då de arbetar mer med punktinsatser. En 

lärplattform hade inte fungerat så som det ser ut idag då barn- och 

ungdomshabiliteringen har för många barn i förhållande till anställda. 

(Informant B, förskola 2, s 2.) 

 

Sandberg och Vuorinens (2008, s 151) forskning visar att med ett brett utbud finns 

det en större möjlighet att nå alla. Förskolepersonalen skulle på det sättet minska 

risken att förlora viktig information till barn- och ungdomshabiliteringen då 

kommunikationen idag måste gå via vårdnadshavarna innan den når barn- och 

ungdomshabiliteringen. Information som enligt Palm och Windahl (1989, s 13) är 

själva innehållet i kommunikationsprocessen. Två av informanterna beskrev det så 

här: 

 

Jag ser det som fördel att alla får reda på samma information och att man 

som pedagog inte behöver dra allting flera gånger och riskera att missa någon 

information. Lärplattformen kommer snart att finnas som app vad jag 

förstått det som. Då är det lättare att som förälder logga in med sitt bankid 

och kolla. (Informant D, förskola 3, s 2.) 

 

Jag upplever det som om att barn- och ungdomshabiliteringen gör 

punktinsatser och inte följer barnets regelbundna utveckling. Det hade varit 

bra om de kontinuerligt kunde ta del av den information som jag har om 

barnet, kanske via ett lärverktyg. Idag dokumenterar jag barnets utveckling i 

ett block. Det är viktig och relevant information om barnets utveckling som 
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alla skulle ha nytta av att ta del av för att kunna utmana barnet på bästa sätt. 

(Informant E, förskola 1, s 2.) 

 

Resultatet visar att IKT idag används i kommunikationen mellan förskola och 

vårdnadshavare men inte i kommunikationen mellan förskola och barn- och 

ungdomshabilitering. Olika lärverktyg har fått genomslag i delar av den samhälleliga 

utvecklingen. Jaldemark (2013, s 103) redogör för hur denna samhällsutveckling har 

inkluderat utökade möjligheter för individer att delta i en mängd av aktiviteter med 

stöd av IKT. Utveckling som även har medfört fler tekniker som stödjer mobilitet i 

individers kommunikation, en utveckling som även inbegriper situationer i individers 

liv där lärande sker (ibid.). 

 

Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultatet av de intervjuer som genomförts med 

förskolepersonal. Avsnittet innehåller också en metoddiskussion där val av metod 

och tillvägagångssätt utvärderas. Avslutningsvis följer en etikdiskussion. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen presenteras och kommenteras de mest centrala resultaten 

kopplat till studiens frågeställningar. 

 

• Vad kännetecknar kommunikationen mellan förskola och barn- och 

ungdomshabilitering samt förskola och vårdnadshavare, kring ett barn i behov 

av särskilt stöd? Vilka är eventuella möjligheter/hinder för en fungerande 

kommunikation? 

 

Utifrån resultaten kan man tolka det som att förskolepersonalen uppfattade att 

kommunikationen mellan de olika aktörerna påverkas negativt på grund av barn- och 

ungdomshabiliteringens höga arbetsbelastning, deras personalbyte och sekretess. 

Personalbyte skapade frustration då vårdnadshavarna ständigt får börja om från 

början med att skapa nya relationer med ny personal. Förskolepersonalen saknade 

återkoppling och feedback från barn- och ungdomshabiliteringen, något som 
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påverkade hela kommunikationsprocessen och gjorde den ofullständig då varje part i 

processen måste fungera både som sändare och mottagare för att ett 

informationsutbyte skall kunna ske. Det finns inget slut på kommunikationen, det är 

en ändlös process som betonar betydelsen av de gemensamma erfarenheterna för all 

inlärning (Hård af Segerstad 2002, s 255). Kommunikationsprocessen mellan 

aktörerna borde vara enkel men blir istället krånglig på grund av att några av 

parterna ständigt tvingas börja om från början med nya mottagare.  

 

Förskolepersonalen hade haft möjlighet att påverka sin kunskapsutveckling positivt 

om det informationsutbyte som borde ske när man kommunicerar hade fungerat 

tillfredsställande (Hård af Segerstad 2002, s 63-64). Förskolepersonalen går således 

miste om lärande på grund av att parter i kommunikationsrelationen enbart fungerar 

som mottagare och inte ger någon form av reaktion, feedback, tillbaka (Schramm, s 

255). Återkopplingen från mottagaren tillbaka till sändaren uteblir vilket i sin tur 

påverkar lärandet. Kommunikation är en process som betonar betydelsen av de 

gemensamma erfarenheterna (ibid.). 

 

Det som ytterligare framkom från intervjuerna och som också försvårade 

kommunikationen anser förskolepersonalen vara att det är vårdnadshavarnas ansvar 

att förmedla information mellan parterna, att all kontakt måste ske via 

vårdnadshavarna på grund av sjukvårdssekretessen (Region Skåne 2014, s 2). Enligt 

Sandberg och Ottosson (2010, s 752) borde det inte vara föräldrarnas ansvar att 

förmedla all information mellan de olika aktörerna och sekretessen borde inte vara 

ett hinder för kommunikationen. Förskolepersonalen gav i intervjuerna även en bild 

av att många vårdnadshavare tycker att det är svårt att komma i kontakt med barn- 

och ungdomshabiliteringen. Tillgänglighet till och information från andra är 

grundläggande för att känna trygghet och stöd (ibid., s 741). Ett enklare sätt för 

kommunikation, men fortfarande med hänsyn till sekretessen, hade kunnat förbättra 

den tillgängligheten. 

 

Kommunikationen mellan parterna påverkas även av att det råder en otydlighet 

gällande vilka roller de olika aktörerna har, vilken deras uppdragsbeskrivning är, och 

hur deras ansvar i kommunikationsprocessen ser ut. Resultaten tyder på att tydligare 

roller skulle kunna ha skapat en bättre kommunikationsprocess präglad av realistiska 
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förväntningar och en förståelse för hur de olika parterna i processen är tänkta att 

arbeta. Man hade på det sättet eventuellt kunnat undvika eventuella missförstånd 

och orealistiska förväntningar, vilka som i sin tur kan påverka relationen mellan 

aktörerna negativt och således kommunikationen mellan dem. 

 

• Hur påverkar kommunikationen förskolepersonalens eget lärande? 

 

Viktiga arenor för lärande är där människor med lika eller olika funktioner samlas för 

att hantera uppgifter (Engström 2016, s 283). Resultatet från intervjuerna visar även 

att nästan samtliga informanter anser att de själva får leta efter och ta fram lämpliga 

hjälpmedel till förskolebarnen som de arbetar med, något som informanterna menar 

att de tidigare fick hjälp med. Det kan vara svårt för förskolepersonal och 

vårdnadshavare att veta vad som är ett lämpligt hjälpmedel, kunskap som de önskat 

få av barn- och ungdomshabiliteringen. Det kollektiva lärandet uteblir då det saknas 

gemensamma strategier för att utföra uppgifterna (Granberg & Ohlsson 2005, s 239). 

Den lärprocess där personer utbyter erfarenheter och gör kunskaper mer 

gemensamma uteblir, vilket i sin tur även innebär att det kollektiva lärandet uteblir 

(Döös & Wilhelmsson 2005, s 211). Förskolepersonalen går således i 

kommunikationen med barn- och ungdomshabiliteringen miste om lärande, vilket i 

sin tur borde innebära att även förskolebarnet går miste om kunskap. 

Kommunikationsprocessen mellan förskola och vårdnadshavare beskrivs dock som 

”kontinuerlig” och ”nära”, där någon form av kunskapsutbyte sker. Således har 

förskolepedagogernas eget lärande påverkats positivt av kommunikationen med 

vårdnadshavarna då man vid den kontinuerliga kontakten ges möjlighet att utbyta 

kunskap sinsemellan.  

 

Då man lär sig i kommunikation med sin omgivning (Engström 2016, s 286) 

påverkas det egna lärandet om kommunikationen är bristfällig. Alla parter hade 

troligtvis haft stor glädje och nytta av att kunna förmedla deras olika kunskaper till de 

andra aktörerna, för att på så sätt i större utsträckning försäkra att barn i behov av 

särskilt stöd får den maximala hjälp och stöd i sin utveckling som de behöver. Något 

som alla aktörer borde vara lika angelägna om och därför prioritera ett kollektivt 

lärande. Sammanfattningsvis påverkar kommunikationen förskolepersonalens eget 

lärande främst i relationen med vårdnadshavarna. 
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• Vilka erfarenheter och uppfattningar har förskolepersonalen av IKT i 

kommunikationsprocessen? 

 

Idag kommunicerar förskolan med vårdnadshavarna bland annat via en lärplattform 

och förskolan har ofta även ett gediget material där barnets utveckling finns 

dokumenterat och beskrivet med bilder, texter och filmer. Om alla aktörer kring 

förskolebarn med särskilda behov på ett enkelt sätt haft tillgång till det material som 

förskolepersonalen har, hade alla kunnat vara lika delaktiga i den utveckling som sker 

och därmed kunnat stötta förskolebarnet på bästa sätt. Angående denna aspekt råder 

det dock tvivel från förskolepersonalen om det är material som barn- och 

ungdomshabiliteringen skulle kunna hantera eller till och med vilja hantera även om 

det är något som beskrivs i barn- och ungdomshabiliteringens specifika 

uppdragsbeskrivning. Där kan man läsa att det är av stor betydelse att alla i nätverket 

kring förskolebarn i behov av särskilt stöd delar kunskap för att nå gemensamma 

mål. Att kunskapsförmedling till nätverk och omgivning är en central del i deras 

arbete (Vårdgivarguiden u.å., s 4). Den rådande situationen på barn- och 

ungdomshabiliteringar, att det finns en överbelastning och brist på personal, är något 

som i sin tur påverkar deras möjlighet till kunskapsförmedling och delaktighet i 

nätverk kring barn i behov av särskilt stöd.  

 

Slutligen är en tydlig gemensam åsikt som informanterna delar att IKT bör användas 

inte enbart i kommunikationsprocessen mellan förskola och vårdnadshavare utan 

även mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering. Med utvecklingen av 

internet har utökade möjligheter för individer att kommunicera och lära med stöd av 

IKT- redskap växt fram (Jaldemark 2013, s 102). Det borde således med dagens 

teknik gå att skapa en digital kommunikation mellan aktörerna som, med fortsatt 

hänsyn till sekretessen, förenklar för aktörerna att kommunicera och samtidigt bidra 

till det egna lärandet. 

  

Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod istället för kvantitativ metod var givet eftersom studien ville 

ta reda på personers erfarenheter och hur de uppfattar ett visst fenomen. Eftersom 

att en semistrukturerad intervjuguide användes fanns möjligheten att ställa frågorna 
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i olika ordningsföljd och således vara flexibel för det informanterna pratade om. Med 

hjälp av stödfrågorna kunde intervjuaren, när det behövdes, fördjupa sig i 

huvudfrågorna. Risken med den kvalitativa metoden är att man på något sätt 

påverkar informanten och att den inte svarar helt sanningsenligt då man är rädd för 

att deltagandet i studien på något sätt kan påverka ens liv negativt. Några 

informanter dubbelkollade vid ett flertal tillfällen att deras namn inte skulle 

användas, även om det påpekats både i informationsbrevet och före intervjun. Något 

som kanske beror på att informanten inte är van vid att intervjuas och att man pratar 

om ämnen som berör barn.   

 

En del av de begränsningar som var tvungna att göras var antalet intervjuer samt till 

en början det geografiska område intervjuerna genomfördes på. På grund av den tid 

som fanns till förfogande för intervjuerna erhölls ändå en relativt bra spridning med 

förskolepersonal från tre olika förskolor, ansvariga för sex olika förskolebarn. Då 

informanterna hade liknande tankar om kommunikationen uppnåddes, trots antalet 

informanter, en viss mättnad (Bryman 2002, s 291). Det tyder på att huvudresultatet 

hade varit detsamma om fler informanter hade intervjuats. Tanken med studien är 

att det är informanternas upplevelser som ska stå i centrum. 

 

Studiens trovärdighet stärks av att den förberetts noga, strukturerats och att arbetet 

under hela processen varit transparant. Kontakter med handledaren som kritiskt 

granskat studien har format och påverkat den positivt. Trots antalet intervjuer har 

studiens syfte uppfyllts och tillhörande frågeställningar har besvarats.  

 

Etikdiskussion  

Vid besöken på förskolorna har muntliga medgivande tagits emot av informanterna 

att använda den information de har gett studien. Inga frågor om de förskolebarn som 

förskolepersonalen arbetar med har varit aktuella då studien inte handlar om dem. 

Fokus är enbart på hur förskolepersonalen uppfattar kommunikationen kring 

förskolebarn i behov av särskilt stöd. Hade förskolebarnen varit en del av studien 

hade man fått ta större hänsyn till de eventuella etiska problem som då hade kunnat 

uppstå. 
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Slutsatser och förslag till vidare forskning 
Här summeras och dras slutsatser av studien och avslutningsvis följer förslag till 

vidare forskning. 

 

Slutsatser 

Resultatet av studien visar att det råder något delade meningar om hur 

kommunikationen fungerar men att den övergripande uppfattningen är att 

kommunikationen mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering fungerar 

sämre än kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare. Syftet med studien 

var att generera kunskap om och utforska hur kommunikationen kring förskolebarn i 

behov av särskilt stöd sker. Kommunikation som sker mellan förskola och barn- och 

ungdomshabilitering samt mellan förskola och hem med barn i behov av särskilt 

stöd. Kommunikationen mellan förskola och barn- och ungdomshabilitering 

kännetecknas främst av ett fåtal fysiska träffar/termin. Träffar som kan ske både på 

förskolan eller på barn- och ungdomshabiliteringen, beroende på syftet med träffen.  

 

Något som idag försvårar kommunikationen är att all kontakt måste ske via 

vårdnadshavarna på grund av sjukvårdssekretessen som gäller för habiliteringen 

(Region Skåne 2014, s 2). Vilket innebär att allt arbete läggs på vårdnadshavarna. 

Detta kan ifrågasättas då det enligt Sandberg & Ottosson (2010, s752) inte borde vara 

vårdnadshavarnas ansvar att förmedla information mellan de olika aktörerna 

Kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare kännetecknas av en 

kontinuerlig, daglig, kommunikation som sker vid hämtning och lämning. En nära 

relation där kommunikationen är betydelsefull.  

 

Förskolepersonalens eget lärande har i kommunikationen med barn- och 

ungdomshabiliteringen påverkats i liten utsträckning, till personalens frustration. 

Större delen av förskolepersonalen ser istället de specialpedagoger som finns i 

kommunens som ett större stöd och bollplank. I förskolepersonalens och 

vårdnadshavarnas täta kommunikation sker ett visst lärande. All förskolepersonal 

som intervjuats använder idag någon form av IKT för att kommunicera och 

dokumentera förskolebarnets aktiviteter och utveckling. Det är information som 

endast vårdnadshavarna tar del av och inte barn- och ungdomshabiliteringen. Det är 
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också en metod som fungerar mycket fördelaktigt då det enskilda barnet ges 

möjlighet att återkoppla till det som har skett antingen på förskolan eller i hemmet. 

Materialet åskådliggör det individuella barnets utveckling.  

 

Betydelsen av studiens resultat är att uppmärksamma att på det sätt som 

kommunikation mellan de olika aktörerna sker idag inte är tillfredsställande för alla 

parter. Något som kan bero på antingen för höga förväntningar från en del parter 

eller att en av aktörerna har för stor arbetsbörda för att i dagsläget ha möjlighet att 

kunna kommunicera på något annat sätt. 

 

Förslag till vidare forskning 
Målet studien var att utforska hur förskolepersonal uppfattar kommunikationen 

mellan aktörerna kring förskolebarn i behov av särskilt stöd. Den bidrar således till 

att belysa hur kommunikationen ser ut och fungerar. Vidare forskning skulle även 

kunna vara att på något sätt mäta om och hur kommunikationen påverkar enskilda 

förskolebarn. Vilket slags lärande som sker när förskolepersonalen tillgodogör sig ny 

kunskap och på vilket sätt det sker. Intressant vore även att ta fram ett IKT- 

hjälpmedel som komplement för att underlätta och förbättra 

kommunikationsprocessen anpassat efter gällande sekretesslagstiftning. Trots den 

sekretess som finns. Då det visat sig från intervjuerna att IKT är något som många ser 

som en stor möjlighet för framtida kommunikation kunna skapa nya arbetsformer 

och främja lärandet genom att underlätta kommunikationen. 

 

Slutligen finns en önskan om att studien har bidragit med kunskap om hur komplex 

kommunikationsprocessen mellan olika aktörer är men att det finns potential för ett 

eget lärande när processen fungerar och att det finns många fördelar med att 

komplettera kommunikationsprocessen med IKT. 
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Bilaga 1.  
Informationsbrev för intervjuer till förskolepersonal. 

 

Hej, 

Mitt namn är Caroline Moberg och jag läser en kurs i pedagogik vid Umeå universitet. I 

kursen ingår det att skriva en kanditatuppsats. Jag vill fördjupa mig i kommunikationen 

mellan förskola, barn- och ungdomshabilitering och vårdnadshavare kring ett barn i behov av 

särskilt stöd. Fokus är på förskolan och syftet med studien är följaktligen att ta reda på hur en 

förskolas kommunikation kring barn i behov av särskilt stöd ser ut och fungerar. Med ”i 

behov av särskilt stöd” menas i studien förskolebarn som av någon anledning har kontakt med 

en barn- och ungdomshabilitering. Viktigt att veta är att studiens fokus är på 

kommunikationen och inte på något enskilt barn. Inga frågor kommer således att ställas om 

något särskilt barn.  

 

Du tillfrågas således om att vara med i min studie och ge dina tankar och erfarenheter om 

kommunikationen och därmed skapa en förståelse för varför det ser ut och fungerar som det 

gör. Du får när du vill avbryta din medverkan och ditt namn eller arbetsplatsens namn 

kommer inte att användas. Materialet från intervjuerna kommer att raderas direkt när 

uppsatsen är godkänd. Resultatet kommer att redovisas i en uppsats som man kommer att 

kunna få tag i via Umeå universitets hemsida och jag kan även skicka den till dig när den är 

klar om du vill. 

 

Jag kommer att kontakta dig igen inom kort för att stämma av om du har möjlighet att bidra 

till studien. Intervjun kommer i så fall att genomföras om cirka två veckor. 

 

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig. 

Jag ser fram emot Din medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Caroline Moberg 

 

E-post: xx 

Telefon: xxxx-xxxxxx 
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Bilaga 2.  
Intervjuguide till personal på förskola som arbetar med förskolebarn i behov av särskilt stöd. 
 

Kommunikation 

• När och på vilket sätt sker kommunikation mellan förskola och barn- och 

ungdomshabilitering? 

• Hur fungerar kommunikationen? 

o Ge gärna några exempel på vad som fungerar bra respektive dåligt. 

• När och på vilket sätt sker kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare? 

• Hur fungerar kommunikationen? 

o Ge gärna några exempel på vad som fungerar bra respektive dåligt.  

• Skulle du vilja att kommunikationen skedde på något annat sätt än hur den gör idag? 

o (Vad finns det för möjligheter för kommunikation?)  

o Ge gärna några exempel. 

• Är det något som försvårar kommunikationen? 

o (Vad finns det för hinder för kommunikation?)  

o Ge gärna några exempel.  

 

 

Lärande 

• Har du lärt dig något genom att de olika aktörerna kommunicerar med varandra?  

 

 

IKT 

• Skulle kommunikation kunna ske genom ett IKT- hjälpmedel, exempelvis en 

lärplattform, arbetslogg eller app? 

o Vilka eventuella möjligheter ser du med det?  

o Vilka eventuella hinder ser du med det? 

 
 
Stort tack för din medverkan. 
Jag återkommer möjligen vid eventuella frågor under arbetets gång, annars när den slutliga 
versionen av uppsatsen är klar. 
 
Mvh  
Caroline Moberg 


