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Detta självständiga arbete i lärarutbildningen handlar om hur samarbetet mellan förskola och 

barnhabilitering kan se ut. Arbetet belyser de inblandades åsikter och tankar kring ett 

samarbete präglat av samsyn och kommunikation. 

Kvalitativ forskningsmetod har använts och ett antal intervjuer med förskolechefer, pedagoger 

samt en logoped på barnhabiliteringen har genomförts. Dessa verksamheter besöktes för att få 

en djupare förståelse för intervjupersonernas syn på samarbetet. Frågeställningarna berör 

fördelning av ansvar, samarbete, kommunikation och verksamheternas roller. Slutligen 

ställdes frågan hur de olika professionerna ansåg att ett idealt samarbete skulle se ut. 

Resultatet visar tydligt att ett samarbete är beroende av intresse och kommunikationen mellan 

de inblandade. Liknande samsyn och ett gemensamt arbetssätt underlättar samarbetet kring 

barnet för att tillgodose dess behov. Vad som även tydligt framkom är att ett gott samarbete 

med vårdnadshavarna krävs för att främja barnets utveckling. 
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1 Inledning 
För att barn ska få bästa möjlighet till utveckling krävs ett samarbete mellan personer i barnets 

närhet. Att hemmet och förskolan tillsammans ska verka för barnets utveckling kan vara 

uppenbart, dock är det inte alltid enbart de parterna som är inblandade i barnets utveckling. 

Allt samarbete ska ske i samverkan och utgå från barnets behov. Arbetet kring barnet ska 

fortlöpande utvärderas för att se att insatser sätts in samt att resurserna är tillräckliga. 

Samarbete mellan olika parter, så som förskola och barnhabilitering, är betydelsefullt för 

barnets utveckling. Förskolan kan tillsammans med vårdnadshavare diskutera för att komma 

överens hur arbetet ska fortgå. Exempelvis kan en handlingsplan upprättas för att bestämma 

vilka insatser som behövs och om vidare samarbete med andra instanser är nödvändiga 

(Skolverket, 2005). 

 

Vi har av egna erfarenheter sett att behovet av särskilt stöd är stort på vissa förskolor. På 

grund av bristande kunskap och erfarenhet av barn med funktionsnedsättning i förskolan har 

vi har valt att ägna vårt examensarbete åt samarbetet mellan förskola och barnhabilitering. 

Förskolans uppdrag är att ge alla barn möjlighet till utveckling utifrån sina egna 

förutsättningar och att personal på förskolan ska arbeta för barnets bästa.    

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende 

är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla 

barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 

och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. (Lpfö98:5) 

Vi har erfarenheter av att olika funktionsnedsättningar har en negativ klang i samhället samt 

att dessa barns behov och möjligheter inte alltid tillgodoses. Vi menar att det är viktigt för 

förskollärare att synliggöra barnets förutsättningar och undanröja de hinder som kan finnas för 

att utvecklas enligt förskolans läroplan (Lpfö98) där det slås fast att varje enskilt barn ska ges 

möjlighet att utvecklas och få det stöd de behöver utifrån sina förutsättningar 

 
Konventionsstaterna erkänner det handikappade barnets rätt till särskild omvårdnad och 

skall, inom ramen för tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade 

barnet och de som ansvarar för dess omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med 

hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden eller förhållandena hos andra 

som tar hand om barnet. (FNs barnkonvention, 2012:24)  

Trots att det är över 20 år sedan Sverige skrev under barnkonventionen så kritiserar FN hur 

staten, kommuner och myndigheter i Sverige tillämpar den. Kritiken har ökat med åren och 

Rädda Barnen menar att regeringen inte tar konventionen på allvar (Lindman, 2011). Med 

tanke på att kritiken har ökat istället för att minska anser vi att det är en aktuell fråga att 

diskutera. I vår kommande roll som förskollärare vill arbeta för att ge varje enskilt barn 

möjlighet till aktivt deltagande samt inkludering i förskolans verksamhet. 

 

Under vår utbildning har vi mött barn med olika funktionsnedsättningar och barn med behov 

av särskilt stöd och intresset har växt sig starkare i samband med möten med dessa barn. 

Vårterminen 2012 läste vi specialpedagogik som specialisering och skrev en rapport om 

barnhabiliteringens arbete och insatser som gjorde oss intresserade av förskolans kontakt med 

barnhabiliteringen. 
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2 Syfte 
Vi kommer i vår framtida yrkesroll inom förskolan med stor sannolikhet möta barn som är i 

behov av olika slags stöd, hjälpmedel eller habilitering. Det är då viktigt att ha kunskap om 

hur ett samarbete mellan förskolan och barnhabiliteringen kan se ut. 

 

Vårt specifika syfte med detta arbete är att undersöka hur ett samarbete mellan förskola och 

barnhabilitering kan se ut. Tanken är att ta del av de olika parternas tankar och åsikter kring 

detta samarbete. Vi är också intresserade av hur de skulle vilja att ett idealt samarbete mellan 

förskola och barnhabilitering skulle se ut. 

Frågeställningar 
För att nå vårt syfte har vi valt att undersöka hur förskolechefer och pedagoger på två 

förskolor, samt en logoped på en barnhabilitering uppfattar och ser på följande 

frågeställningar. 

 

 Hur ser arbetsfördelningen ut gällande ansvar, samarbete och kommunikation mellan 

verksamheterna? 

 Vilka roller har de olika parterna? 

 Hur ser personal från de tre professionerna på ett idealt samarbete?  
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp viss historik bakom barnhabiliteringens verksamhet samt 

hur förskolans verksamhet har växt fram. Genom att beskriva hur dagens förskola samt 

barnhabilitering arbetar vill vi underlätta förståelsen för hur de två verksamheterna strävar 

efter att främja barns utveckling och lärande. Vi avlutar med att knyta an till viss forskning 

och till två valda teorier angående sociokulturellt lärande.  

Barnhabiliteringens framväxt 
Tidigare var det inte självklart att man som vårdnadshavare skulle ta hand om sitt barn om det 

hade något funktionshinder. Ända fram till 1960-talet uppmanades dem att lämna bort sitt 

barn till en institution och då även att glömma bort barnet. Idag ser det annorlunda ut och det 

ses som en självklarhet att vårdnadshavare tar hand om sitt barn med landstinget, kommunens 

samt regionens hjälp och stöd. Exempel på olika hjälpinsatser kan vara personliga assistenter, 

korttidsvistelse eller fritidshem (Caplan & Sparre, 2007). 

 
En institution var det så kallade Eugeniahemmet som 1879 startade en förening för obotligt 

sjuka barn. Där anställdes år 1910 en läkare i kirurgisk ortopedi och bandage samt korsetter 

började tillverkas på plats. I Eugeniahemmet fick barn med exempelvis cerebral pares, 

medfödda missbildningar eller olika sjukdomar ortopedisk behandling samt möjlighet att gå i 

skolan efter egna förutsättningar. Under 1950-talet började man kritisera barnens situation på 

Eugeniahemmet. Det var även vid denna tid som barnhabiliteringarna runt om i landet växte 

fram, vilket medförde att fler barn med särskilda behov fick gå i ”vanliga” skolor. År 1971 

tog landstinget över hela verksamheten och är idag Karolinska sjukhusets avdelning för 

barnhabilitering. Man kan alltså säga att Eugeniahemmet hade en stor betydelse för 

barnhabiliteringens utveckling (Bille & Olow, 1999). På 1960-talet arbetade någon enstaka 

sjukgymnast tillsammans med en barnläkarkonsult på barnhabiliteringen. Senare tillkom en 

kurator i teamet för att stötta barnet och öka familjens välbefinnande. Vidare utvecklades 

barnhabiliteringens lekotek där barnet kunde låna pedagogiska hjälpmedel och i samband med 

detta anställdes även förskolekonsulenter. I mitten av 1970-talet tillkom speciella läkartjänster 

och arbetsterapeuter, de sistnämnda tog över sjukgymnasternas arbete att pröva ut olika 

hjälpmedel. Vidare kom även barnpsykologer, logopeder, speciallärare, sjuksköterskor, 

fritidsassistenter in i barnhabiliteringens verksamhet (Sanner, 1999).  

Förskolans framväxt 
Förskolan har en historia på över 100 år och har förändrats på olika sätt under dessa år. 

Samhällets syn på familjen har förändrats i samband med industrialiseringen i slutet av 1800-

talet. Industrialiseringen medförde att fler familjer flyttade in till städerna för att arbeta. 

Hemmets arbetsuppgifter minskade i och med detta, vilket ledde till att även kvinnor 

tvingades att arbeta utanför hemmet. Enligt Tallberg Broman (1995) medförde övergången 

mellan jordbrukssamhället till industrisamhället till en slags kris i familjen, en omsorgs-, 

vård- och fostranskris. I de hem där både männen och kvinnorna arbetade fanns ingen hemma 

som kunde ta hand om barnen och fostra dem. Istället drev en del barn runt på gatorna i 

städerna, vilket sägs ha skapat oro bland samhällsmedborgarna. Dessa barn var utan uppsyn 

och tvingades ibland att tigga. För att integrera barnen i samhället uppstod diskussioner kring 

behovet att fostra folkets barn. Det var på så sätt barnkrubborna startades i Sverige under 

mitten av 1800-talet. Till en början var barnkrubborna beroende av privatpersoners 

ekonomiska bidrag då det tog över 90 år för barnomsorgen att bli statligt styrd samt att få 

bidrag för barnkrubbans verksamhet. Det fanns inga bestämda regler angående åldrar på 
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barnen i barnkrubborna, de kunde vara allt från två veckor och uppåt (Tallberg Broman, 

1995). 

 

Senare utvecklades den så kallade småbarnskolan, där den största skillnaden mot tidigare var 

att barnen även skulle undervisas. Det var inte längre enbart förvaring och omsorgsbiten som 

var i fokus. Barn i åldrarna 3-4 år blev undervisade i bland annat räkning, läsning och 

religion. De äldre barnen fick hjälpa de yngre. I småbarnsskolan varvades lektioner med lek 

och måltider serverades. Fram till 1860-talet var detta den vanligaste barnomsorgen. Vidare 

utvecklades förskolan utifrån den tyska pedagogen Friedrich Fröbels arbetssätt och 

barnträdgårdarna startade. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ansåg man att 

samhället krävde större kunskaper för att skapa harmoni och integrering i samhället. För att 

kunna verka i det nya samhället som skapats var medborgarna, främst kvinnorna, tvungna att 

ta del av kunskaper. Tanken var att förskolans personal skulle utbilda barnet för att kunna föra 

dessa kunskaper vidare till kvinnorna i hemmet (Tallberg Broman, 1995). 

 

Verksamheterna inspirerade av Fröbel byggdes upp genom utbildning och lärande. Han 

menade att barnen var unika varelser och var beroende av vård samt goda förutsättningar för 

sin utveckling. Stor vikt lades vid lekens betydelse samt att barnets huvud, hand och hjärta 

användes vid inlärning. Tanken var att barnet skulle lära genom att tänka, uppleva och känna. 

Inlärningen var ämnesbaserad och genomfördes genom bland annat naturupplevelser, musik, 

målning och sagor i samband med uppfostran. Under mitten av 1900-talet uppstod en 

diskussion angående ifall förskoleverksamhet skulle finnas utifrån barnets behov eller utifrån 

mödrarnas möjlighet att arbeta. Så småningom förstod man barnets behov av att lära och 

utvecklas i socialt samspel med andra. Detta var runt 1970-talet och barnträdgården blev en 

slags modell för den nya barnomsorgen. Det var även så begreppet förskola växte sig starkare 

(Tallberg Broman, 1995). 

 

Barnhabilitering idag 

Habilitering innebär att man med hjälp av olika insatser ska uppnå och bevara olika 

funktioner som man tidigare inte haft. Medan rehabilitering är när en funktion har gått 

förlorad och som man ska försöka få tillbaka med hjälp av olika insatser. Det är barn med 

medfödda funktionsnedsättningar eller som har uppstått i tidig ålder som habiliteringen 

arbetar med. Man lägger vikt på både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Caplan & 

Sparre, 2007). 

 

De som är inskriva på barnhabiliteringen är barn med olika slags kognitiva och/eller 

medicinska funktionsnedsättningar, rörelsehinder och/eller syn- och hörselskada. Det är 

vanligt att barnen har flerfunktionshinder (Bohlin, 2009). På barnhabiliteringen ska barnet ges 

möjlighet att skapa självförtroende, självständighet, självrespekt etc. För att detta ska kunna 

uppnås är det viktigt att barnet får möjlighet till insyn i sin habilitering samt att den ska vara 

lättillgänglig för barnet. Viktigt för att uppnå detta är även barnhabiliteringens människosyn, 

där barnet själv ska få ta eget ansvar och får göra egna val (Sanner, 1999). De som arbetar på 

barnhabiliteringen ska ha kunskaper om de olika funktionsnedsättningarna samt hur det 

påverkar barnets hälsa, utveckling samt vardagsliv (Bohlin, 2009). 

 

En annan av barnhabiliteringens uppgifter är att föra kunskaper om barnets situation, diagnos, 

behandling och andra insatser vidare till andra personer i barnets närhet. Detta medför att fler 

instanser än enbart barnhabiliteringen arbetar på samma sätt, vilket underlättar barnets 

utveckling (Broberg, 2010). För att ta reda på vilka insatser som behövs görs en 

habiliteringsplanering, detta sker i samverkan med det team som arbetar runt barnet och 
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familjen. Man ser då till barnets och familjens olika behov och till andra behov som barnet 

möter i sin vardag (Bohlin, 2009). 

 

Barnhabiliteringen har ett slags styrdokument/lagar för verksamheten. Exempel på dessa lagar 

är lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om assistansersättning 

(LASS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). LSS och LASS ger personer med 

funktionsnedsättning rätt till insatser, stöd och assistansersättning. HSL ger rätt till hjälpmedel 

och tolktjänst (Caplan & Sparre, 2007). 

Förskolan idag 
Idag går de flesta barn på förskola, oavsett behov. Enligt Cullberg och Pilups (1999) är det få 

barn som på grund av medicinskt tillstånd eller mycket svårt funktionshinder inte kan gå i en 

vanlig förskolegrupp. Det är kommunens skyldighet att ge barnet en placering på förskola där 

de kan få sina behov tillgodosedda för att kunna utvecklas och lära. Där barnet har fått en 

placering ska han eller hon ges de stöd som barnet är i behov utav, exempelvis i form av 

personalförstärkning, handledning till personal, lokalanpassning etc. Enligt förskolans 

läroplan (Lpfö98) ska verksamheten anpassas efter alla barn och de barn som är i behov av 

extra stöttning ska få detta. Varje enskilt barn i förskolan ska ges möjlighet att utvecklas så 

långt det är möjligt, efter sina egna förutsättningar och behov. Detta är något som även 

Skolverkets (2005) Allmänna råd och kommentarer kvalitet i förskolan lägger stor tyngd vid.  

Det är viktigt att kommunen tillhandahåller olika former av insatser för att kunna göra 

en avvägning i varje enskilt fall av vilken insats som är mest effektiv. Bedömningen av 

vilka insatser som är lämpliga ska göras av förskolans ledning och personal och alltid 

tillsammans med barnets vårdnadshavare. (Skolverket, 2005:33) 

Från att ha sett barnet som en egocentrisk individ utan förmåga att uppfatta andras känslor, 

ses barnet idag som kompetent redan från början och som kan tolka andras känslor, avsikter 

och handlingar. Barnet tillägnar sig kunskap genom sociala interaktioner. Idag sker inte 

barnets inlärning genom undervisning i förskolan. Utan istället bygger inlärningen som vi 

tidigare nämnt, på ett socialt samspel. Barnen börjar så småningom härma vuxnas beteende 

och tar efter våra normer. Det vill säga att barn inte gör som du säger, utan de gör som du gör 

(Rye & Hundervadt, 1995). 

 

Pedagogerna i förskolan ska ge barnet möjlighet till att uppleva omvärlden för att de ska få 

erfarenheter som hjälper dem att hantera vardagen och samhället som de ska leva och verka i. 

Tidigt i barnets liv läggs grunden för hur de kommer att hantera de olika sociala, emotionella 

och kunskapsmässiga utmaningar de kommer att möta i framtiden. Barnet och pedagogen ska 

tillsammans erövra erfarenheter och kunskaper på olika sätt, vilket ger barnet förutsättningar 

att klara kommande utmaningar (Rye & Hundervadt, 1995).  

 

Förskolan idag utgår inte ifrån att alla barn ska stöpas in i en form av normalitet, utan barn är 

enskilda individer. Förskolan pedagoger måste ha kunskaper för att kunna möta dessa barn 

efter deras förutsättningar och behov (Rabe & Hill, 1990). 

 
Barn med funktionshinder har samma grundläggande behov som alla andra barn och 

skall också bemötas utifrån sina individuella förutsättningar. Dessutom har de speciella 

svårigheter som komplicerar deras möjligheter till lek och gör att de är i behov av extra 

stöd. (Cullberg & Pilups, 1999:286) 
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Förskolans organisation har en betydande del i hur barnets tid på förskolan blir, särskilt viktigt 

är det för barn i behov av särskilt stöd. Rabe och Hill (1990) belyser vikten av en tidig 

förberedelse och organisering i samband med barnets placering. Ansvarsfördelningen är en av 

de saker som bör bestämmas i tidigt skede för att organisationen ska fungera. Exempelvis vem 

som ansvarar för barnets placering och förberedelser inför denna, vem som ska handleda och 

vem som följer upp resurserna. I de fall då man redan innan vet att barnet är i behov av 

särskilt stöd har familjerna ofta kontakt med andra institutioner såsom BUP eller 

barnhabiliteringen. Detta underlättar barnets inskolning på förskolan, det kan handla om 

exempelvis hur barnet agerar och fungerar i olika situationer, kommunicerar, eller hur vi kan 

förstå och tolka barnets behov. (Rabe & Hill, 1990). 

 

Riktlinjer 
I förskolans läroplan (Lpfö98) står det att förskolans uppdrag är att lägga grunden och 

förankra den värdegrund samhället vilar på. Det handlar bland annat om människolivets 

okränkbarhet, allas lika värde, rätt till frihet och integrering. 

 

För att främja barnets utveckling och lärande finns olika bestämmelser kring barnets 

rättigheter. I barnkonventionen artikel 23 står det bland annat att varje enskilt barn har rätt till 

”undervisning, utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet” 

(FNs barnkonvention, 2012:23-24). Barnet har också rätt till största möjliga integrering i 

samhället (FNs barnkonvention, 2012). 

 

Enligt skolverket (2012) beskriver Salamancadeklarationen bland annat hur skolor ska arbeta 

för att stötta barn i behov av särskilt stöd.  Svenska Unescorådet (2006) som har gett ut 

Salamancadeklarationen menar precis som barnkonventionen att barnet har rätt till utbildning 

och ska ges möjlighet att uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå. Barnet har även 

rätt till en pedagogik som sätter barnet och dess behov i centrum.  

Samspelets betydelse 
För att ett gott samspel ska uppnås är det viktigt att barnet och den vuxne fungerar 

tillsammans. Även om parterna är olika som individer så måste den vuxna vara medveten om 

att problem kan uppstå i vissa situationer där deras olikheter blir extra synliga. Genom att vara 

medveten om detta kan den vuxna förhindra att negativa situationer uppstår (Greene & Ablon 

J, 2012). Beteendeproblematik kan ses som samspelsproblematik, eftersom det är i samspelet 

som problem kan uppstå (Kinge, 2000). Som pedagog är det viktigt att fungera väl i samspel 

tillsammans med barnet. För att nå upp till uppsatta mål är det viktigt att barnet och den vuxna 

kommer bra överens. Om de är oense kan det vara svårt att nå de mål som eftersträvas 

(Greene & Ablon J, 2012).  

 

Samspelet mellan barnet och omsorgspersoner har stor betydelse för hur barnet kommer att 

uppfatta sig själv och sitt identitetsskapande. Även hur barnets framtida relationer kommer att 

fungera beror på hur det grundliga samspelet i barnets liv har fungerat. Identiteten skapas 

tillsammans med andra, vilket innebär att alla barn måste få ta del av en social gemenskap och 

ges möjlighet till att utvecklas och läras i samspel med andra. Det finns tydliga kopplingar 

mellan svag identitet och beteendeavvikelse som uppstår eller ökar i grad (Rabe & Hill, 

1990). Identitetsskapandet kan kopplas till förskolans uppdrag genom att ”alla barn ska få 

erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få 

uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Lpfö98:5). 
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Stöttning till barn i behov av särskilt stöd 
Uppstår det oro kring ett barn ska det tas på allvar redan från början, vare sig det kommer från 

familjen, förskolan eller från annat håll. Ifall barnets vårdnadshavare blundar för barnets 

problematik är det viktigt att gå fram med försiktighet, samt att visa hänsyn och inte handla 

utan överenskommelse med vårdnadshavare. Detta för att undvika missuppfattningar, ilska 

eller att vårdnadshavarna avvisar de som visar sin oro. Om detta skulle ske har pedagogerna 

möjlighet att anonymt samtala med exempelvis BUP kring barnets problematik och få 

information kring hur de kan arbeta med barngruppen (Rye & Hundervadt, 1995). 

 

Det finns varningssignaler som omsorgspersoner måste vara uppmärksamma på när det gäller 

barnets utveckling. Det kan handla om att barnet inte har förmåga att kontakta eller 

kommunicera med andra barn eller vuxna. Barn som inte kan leka på egen hand eller 

samarbeta med andra barn eller vuxna kan också vara något vi behöver uppmärksamma. Om 

barnet inte äter, verkar oroligt och ångestfyllt kan det vara tydliga varningssignaler. Likaså 

kan utagerade barn vara tecken på bakomliggande behov – hyperaktivitet, barn som slåss, stjäl 

eller ljuger (Rye & Hundervadt, 1995). Att ignorera ett icke önskvärt beteende hos barnet kan 

också innebära att bakgrunden till beteendet ignoreras. Oftast finns det andra grundläggande 

orsaker till varför barnet exempelvis skriker eller nyps, det kan vara olika behov som barnet 

inte får uppfyllt. Mol (2009) poängterar vikten av att berätta för barnet vilka konsekvenser 

dess agerande får eller säga till dem att vi tycker det är bättre att lyssna på barnet då det pratar 

och inte skriker. 

 

Genom raseriutbrott kan barnet komma underfund med att det kan löna sig ifall pedagogerna 

ger efter. Likaså kan bestraffning av barnet leda till en uppmärksamhet som barnet kan ha 

efterfrågat med det oönskade beteendet. Det är viktigt att tänka på hur och när vi 

uppmärksammar barnet på förskolan (Greene & Ablon J, 2012). Dock är det inte enbart det 

utagerande barnet som är i behov av stöd eller uppmärksamhet. Det finns barn som står tysta i 

ett hörn eller som vänder det inåt sig själva. De är också i stort behov av närhet och trygghet 

för att kunna delta i aktiviteter och för att kunna utvecklas. Att se orsaken till barnets beteende 

är viktigt för förskolans pedagoger eftersom det kan hjälpa dem att förstå den pedagogiska 

utmaning de står inför (Kinge, 2000). 

 

En medvetenhet om barnets behov är viktigt, det kan handla om att exempelvis ett barn som 

agerar i ett lägre tempo ska ges möjlighet till längre tid för att kunna bearbeta intryck och 

kunskaper som kommer i och med olika aktiviteter. Kunskaper kring barns 

utvecklingspsykologi är också betydelsefullt för att kunna se ett barn som behöver extra 

insatser och stöd för att främja barnets utveckling (Cullberg & Pilups, 1999). 

Samarbete mellan förskola och barnhabilitering 
Personalen på barnhabiliteringen arbetar inom och har olika professioner med stora kunskaper 

kring olika funktionsnedsättningar, vilka de kan föra vidare till personalen i kommunens 

förskolor. Detta kan handla om exempelvis olika metoder som underlättar arbetet kring barnet 

på förskolan. Genom barnhabiliteringen anordnas dessutom särskilda utbildningar eller 

temadagar med olika funktionshinder i fokus. Enligt Cullberg och Pilups (1999) finns det ofta 

olika gruppaktiviteter på barnhabiliteringen, dit barnet får komma tillsammans med 

vårdnadshavare eller personal från förskolan. Där kan barnet få stimulans i utvecklingen samt 

att pedagoger/vårdnadshavare erbjuds att ta del av olika metoder och arbetsinsatser som kan 

underlätta vardagen i hemmet eller på förskolan. Dessa gruppaktiviteter ger dessutom tillfälle 

för barnet och den vuxna att möta andra i liknande situation.  
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Det är viktigt att samarbetet mellan kommunens förskoleverksamhet och habiliteringen 

är tydlig när det gäller ansvar, uppdrag och befogenheter. Ett nära samarbete gör att 

habiliteringens tvärfackliga kompetenser delges förskolans personal som kan omsätta 

den i barnets vardag. (Cullberg & Pilups, 1999:286) 

 

För att barnet ska kunna få de möjligheter till utveckling som behövs är det viktigt att alla 

inblandade tillsammans formulerar och planerar målsättningen. Dessa strävansmål måste 

brytas ner till mindre delmål där varje steg i utvecklingen uppmärksammas (Cullberg & 

Pilups, 1999). Att se helheten runt barnet är viktigt för att veta vilka åtgärder och insatser som 

behövs för att hjälpa barnet att fungera i den sociala miljön och att utvecklas. På förskolan ska 

det dock inte behövas en specifik diagnos för att insatser och resurser ska sättas in (Kinge 

2000). 

 

Från barnhabiliteringen ska det finnas möjlighet att låna eller hyra olika anpassade material, 

leksaker och hjälpmedel som kan underlätta barnets vardag på förskolan. Ifall barnet inte ges 

möjlighet att få sina behov tillgodosedda har vårdnadshavarna enligt §6 i socialtjänstlagen rätt 

till att söka bistånd till personlig assistent till barnet (Cullberg & Pilups, 1999). 

 

Förskolans arbetslag ska samarbeta för att ge barnet förutsättningar för att leka, lära och 

utvecklas. Samt att ge särskilt stöd till de barn som är i behov av detta (Lpfö98). I förskolans 

verksamhet är det mycket som kan förändras för att alla barn ska få möjlighet till utveckling 

och lärande utifrån sina egna förutsättningar och behov. Rabe och Hill (1990) menar att 

förändringar som kan ske i förskolan kan vara exempelvis att anpassa lokaler, såsom 

tillgänglighet, rörelsemöjligheter och lugna hörnor. Genom att förändra personalgruppen kan 

man också ge barnet bättre förutsättningar, till exempel ändrade rutiner, scheman eller att öka 

vuxentätheten alternativt sätta in personal med särskild kompetens. Att minska antalet barn i 

grupperna kan också ge bättre förutsättningar. Extra viktigt när man har barn med särskilda 

behov i barngruppen är att ständigt anpassa och planera aktiviteter för att undvika exkludering 

av barnet. För att barnet ska inkluderas räcker det inte med att barnet placeras i en ”vanlig” 

barngrupp och deltar i vardagliga aktiviteter på de andras villkor. För att inkludera barnet 

måste förändringar i verksamheten genomföras så att barnet kan delta efter egna 

förutsättningar (Rabe & Hill, 1990). Rognhaug (1995) menar att i ett ”specialpedagogiskt 

arbete utgår en målinriktad verksamhet som syftar till att minska effekten av en 

funktionsstörning” (Rognhaug, 1995:125). Genom att personal på förskolan arbetar med barn 

med funktionshinder får de med tiden erfarenheter och fler kunskaper, vilket leder till en 

förbättrad verksamhet med högre kvalitet (Cullberg & Pilups, 1999). 

Teoretiska utgångspunkter 
Det finns flera forskare som studerat samarbete, samspelets förtjänster och vikten av god 

kommunikation mellan och inom både grupper och individer. Vi kommer att beskriva två 

forskares teorier här.  

Vygoskijs sociokulturella teori 

Lev Vygoskij menade att lärande är beroende av det sociala samspelet med omgivningen. Det 

är den sociala gemenskapen, kulturen och språket som har betydelse för barnets utveckling 

och lärande. Detta är någonting som benämns som ett sociokulturellt perspektiv. Enligt 

Vygotskij är inte lärandet och utvecklingen enbart beroende av biologiska gener. Barnet ska 

ses i både tid och rum, vilket innebär att barnets utveckling och lärande ska ses i både ett 

individuellt och ett kollektivt perspektiv. Han ansåg även att barnets utveckling inte kunde ses 

i ett här-och-nu-perspektiv, utan ska ses tillsammans med historien och framtiden. För att 
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utföra en handling behöver barnet först i samspel med andra genomföra handlingen, för att 

sedan kunna genomföra den på egen hand (Imsen, 2006).  

 
Barnet kan inte på egen hand ta till sig den kunskap och den gemensamma kultur som 

finns i samhället. Barnets utveckling och lärande är också beroende av samhällets 

förmåga att bibringa barnet de symboliska redskap som är nödvändiga för utveckling. 

(Imsen, 2006:325) 

 

Vygoskij beskriver lärarens roll som att förändra och utveckla miljön för att främja barnets 

inlärning och utveckling. Vidare förklarar han att inlärning är trefaldigt aktiv – läraren, barnet 

och miljön ska vara aktiva (Lindqvist, 1999). 

 

I denna studie används Vygotskij för att förstå vikten av barnets språkutveckling i samspel 

med andra barn och vuxna på förskolan, samt med personalen på barnhabiliteringen. Vi 

kommer  att bortse från biologiska arv och rikta in oss på barnets sociala miljö.  

Bronfenbrenners utvecklingsteori 

En annan teori är Urie Bronfenbrenners utvecklingsteori där vikten av att se barnet i ett 

sammanhang är det centrala. Barnet kan inte skildras som en isolerad individ, utan att de olika 

faktorerna runtomkring barnet påverkar dess mentala, emotionella och sociala utveckling 

(Andersson, 2004).    

 

Vidare beskriver Bronfenbrenner den ekologiska modellen som att man måste se barnets 

utveckling i ett socialt sammanhang. Hänsyn ska tas till uppväxtmiljö, biologiska faktorer och 

psykologisk utveckling. Barnet ingår inte i en enda miljö utan i flera olika miljöer, exempelvis 

hemmet och förskolan som är en del i större sammanhang som område, stad och kommun. 

Barnet rör sig mellan de olika miljöerna och tillägnar sig intryck från alla dessa vilket kan 

skapa förvirring hos barnet. Bronfenbrenner delar upp de olika miljöerna runt omkring barnet. 

De som ingår i barnets närmiljö (hem/förskola etc.) kallas för mikronivå. Mesonivå är nästa 

del som är ett steg längre ifrån barnet. Där analyseras de olika miljöerna och samspelet mellan 

dem. En av de yttersta nivåerna är makronivån, vilket innefattar bland annat social- och 

hälsovård, ekonomiska- och politiska system. Varje beslut som fattas inom makronivån berör 

varje enskilt barn på mikronivå. Han menar att det ideala är när det finns samarbete och 

kontakter mellan de olika nivåerna (Imsen, 2006). ”För barn är det viktigt att det finns stabila 

förbindelser mellan de olika sociala miljöer som de växer upp i[…]” (Andersson, 2004:45).  

 

I vår studie blir Bronfenbrenners ekologiska modell en viktig förutsättning för barnets lärande 

och utveckling. Vi kan se att barnhabiliteringen och förskolan benämns som olika nivåer och 

att samtal och kommunikation är viktigt mellan dessa. 
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4 Metod 
I metodavsnittet presenterar vi vårt val av metod och urval av intervjupersoner. Slutligen har 

vi valt att redogöra om tillförlitlighet och de etiska ställningstaganden vi har tagit hänsyn till 

under arbetet, exempelvis sekretess.  

 

Val av metod 

Valet föll på den kvalitativa metoden eftersom vi är ute efter att få en djupare förståelse och 

kunskap från personer med erfarenhet kring ämnet. Bryman (2002) menar att man genom den 

kvalitativa forskningsmetoden kan få fram information kring hur enskilda personer uppfattar 

och tolkar sin verklighet i samband med exempelvis en intervju. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver, precis som Bryman (2002) den kvalitativa metoden som givande för att kunna sätta 

sig in och få en djupare förståelse för intervjupersonernas livsvärld.  

 

Vi har använt den hermeneutiska forskningstraditionen för att undersöka vad enskilda 

individer anser om samarbetet mellan förskola och barnhabilitering. Enligt Patel och 

Davidson (2003) kan man genom språk tolka och försöka förstå varandra. ”Den centrala idé 

som ligger till grund för hermeneutiken är att den forskare som analyserar en text ska försöka 

få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft” (Bryman, 

2002:370).  

 

Den kvalitativa forskningen omfattar flera olika metoder av datainsamling som kan användas 

för att få fram den information som önskas. Vi har dock valt att lägga vårt fokus på intervjuer 

av enskilda personer. Bryman (2002) beskriver det som att ”engagera sig i en social miljö 

under en viss tid för att observera och lyssna i syfte att få en bild av den kultur som en social 

grupp uppvisar” (Bryman, 2002:251). Vi har genomfört samtal där man utgår ifrån 

förutbestämda teman och ett antal exempel på frågor i enlighet med vad Kvale och 

Brinkmann (2009) benämner som halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. 

 

För att kunna ta del av, samt få förståelse för intervjupersonernas livsvärld tog vi fasta på det 

Patel och Davidsson (2003) beskriver som en viktig del i kvalitativa intervjuer. De skriver 

”för att lyckas med den kvalitativa intervjun bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att i 

samtalet bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om studerade 

fenomenet” (Patel & Davidsson, 2003:78).  

Urval  
Vi har gjort undersökningen på två olika förskolor som vi har haft kontakt med under vår 

utbildning. Förskolorna var kända för oss och vi visste att de har samarbetat med 

barnhabiliteringen angående ett eller flera barn, under olika långa perioder. Vi 

kontaktade/ringde till/mailade förskolecheferna på de utvalda förskolorna så att de i sin tur 

kunde kontakta respektive avdelning och lämplig pedagog för en eventuell intervju. Vi har 

under vår utbildning besökt barnhabiliteringen och använde våra kontakter där för att 

intervjua en av de anställda. Vi har valt att kalla all personal vi intervjuat på förskolorna för 

pedagoger. Fokus har legat på förskolechefernas och förskolepersonalens erfarenhet. Vi ville 

att de skulle ha mött olika situationer som har berikat dem med erfarenheter kring hur de olika 

samarbetena har fungerat.  

Genomförande 
För att få svar på våra frågeställningar har vi skrivit tre olika intervjuguider passande till de 

olika professionerna (se bilagor A, B & C). Intervjuguiderna är uppbyggda på samma sätt 
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med liknande punkter att samtala kring för att få fram de olika parternas tankar kring samma 

ämne. Tanken med de förutbestämda punkterna var att uppnå en flexibilitet i samtalet och att 

kunna ställa följdfrågor och föra en diskussion med intervjupersonerna. Detta är vad Bryman 

(2002) benämner som ostrukturerad intervju, vilket innebär en intervjuguide med ett antal 

allmänna frågeställningar. Följden på frågorna brukar variera från de olika intervjutillfällena. 

Vi tog även fasta på Kvales och Brinkmanns (2009) metod halvstrukturerade intervju genom 

att utgå från förutbestämda frågeställningar och teman.  

 

Efter förskolecheferna och pedagogernas godkännande till medverkan valde vi att skicka dem 

varsitt mail innehållande intervjuguiden för att ge dem tid att kolla igenom punkterna samt 

fundera över sina svar. Detta skickades ut ungefär en vecka innan utsatt intervju. 

 

Den första intervjun genomförde vi med förskolechefen på den ena förskolan. Hon var väl 

insatt i frågorna och ledde nästan hela samtalet och berättade om hur hon upplevde arbetet på 

förskolan och samarbetet med barnhabilitering. Intervjun genomfördes på hennes kontor på 

förskolan. Hon tog sig gott om tid och visade ett brinnande intresse för barn i behov av 

särskilt stöd. Samtalet varade ungefär 60 minuter. 

 

Intervju nummer två var med en barnskötare på ovanstående förskola. Även detta samtal tog 

cirka 60 minuter. Vi satt i personalrummet på förskolan, där vi ibland blev avbrutna av att 

andra personer kom in i rummet för att använda kopiatorn. Detta lede till avbrott i samtalet 

men vi kunde fort komma tillbaka in i samtalet igen. 

 

Intervjuerna på den andra förskolan skedde under samma förmiddag med tidsbegränsning. Vi 

hade 30 minuter till varje intervju. Detta kände vi var lite snävt med tid och att vi ibland fick 

skynda på för att hinna med alla punkter i intervjuguiden, samt att vi ibland fick välja bort 

någon punkt. Samtalen med de två pedagogerna skedde i ett av förskolans samtalsrum, i lugn 

och ro. Likaså samtalet med förskolechefen som genomfördes på hennes kontor. 

 

Den sista intervjun gjorde vi en med logoped anställd på barnhabiliteringen. Veckan innan 

intervjun skickade vi ut intervjuguiden så hon kunde läsa igenom och förbereda sig inför 

samtalet. Intervjun ägde rum på barnhabiliteringen i lugn och ro i ett samtalsrum och varade 

ungefär 45 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes av oss båda, en av oss förde 

anteckningar.  

Bearbetning och analys 
Efter varje intervju använde vi minnesanteckningarna från intervjuerna för att skriva ner den 

information vi tagit del av. Vidare valde vi ut relevant material för att få svar på våra 

frågeställningar. För att underlätta bearbetningen använde vi några punkter från 

intervjuguiden som underrubriker i resultatet. Allt material har vi diskuterat och bearbetat 

tillsammans för att ta del av varandras tolkningar utifrån vad intervjupersonerna har delgett 

oss. Det material vi fick fram i resultatet valde vi att sammanställa i analyser under varje 

underrubrik. 

Etik 
Vetenskapsrådet tar upp fyra delar i vad som gäller gör individskyddet – Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

intervjupersonen ska få information kring undersökningens ämne och syftet med 

undersökningen, personen ska även få reda på vilka villkoren för deltagande är. Med 

samtyckeskravet menas att personen som blir intervjuad har rätt att när som helst avbryta 
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intervjun och har fri rätt att bestämma över sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet 

innebär att intervjupersonen kommer att avidentifieras för att försvåra att en identifiering av 

deltagarna. Nyttjandekravet innebär att deltagarna blir informerade om att uppgifterna de 

lämnar endast kommer att användas till den förutbestämda forskningen som genomförs 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

För att försvåra identifieringen av våra intervjupersoner har vi valt att ge personerna fiktiva 

namn. Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) menar att det ibland inte är väsentligt att 

veta de olika individernas bakgrund. Det anser vi dock i detta arbete då vi vill ge läsarna en 

inblick i de utvalda personernas erfarenheter och kunskaper kring samarbete mellan förskola 

och barnhabilitering.  

 

I den kommun vi har intervjuat har vi dessutom skrivit på angående tystnadsplikt bland 

kommunens förskolor. Ute i verksamheterna har vi fått samtycke till att använda den 

information vi fått till vårt examensarbete. Dock har vi valt att avlägsna information kring 

specifika barn som personerna har arbetat med, fokus ska ligga på de vuxnas roll och inte på 

barnen. Det material vi samlat in under undersökningen kommer enbart att användas till detta 

examensarbete och kommer sedan att förstöras, exempelvis anteckningar från intervjuer. 

Tillförlitlighet 
Eftersom vi har valt att intervjua personer som vi vet har erfarenhet utav samarbete mellan 

förskola och barhabiliteringen anser vi att tillförlitligheten är hög. Alla de intervjuade har 

belägg för vad de talar om, utifrån egna upplevelser. Vi samtalade med en pedagog som har 

erfarenheter kring samarbete med barnhabilitering och som under flera års tid haft kontakter 

med barnhabiliteringen. Detta anser vi kan medföra att erfarenheterna ser olika ut då det kan 

variera beroende på barnets problematik samt över tid. Vi har valt intervjupersoner i samma 

kommun, vilket innebär att de har samarbetat kring en och samma barnhabilitering, vilket 

också har stor betydelse för hur de olika erfarenheterna ser ut. Vi kan också se att det kan vara 

stor variation mellan de olika förskolorna. Även om de ligger i samma kommun innebär det 

inte att de arbetar på samma sätt eller har samma syn på barns utvecklande och lärande. 

Eftersom vi har valt endast enskilda personer i de olika verksamheterna kan vi inte säga att 

hela verksamheten har likadana åsikter och synpunkter. Det våra intervjupersoner har berättat 

är deras verklighet och vi är medvetna om att detta enbart är en inblick i hur en verklighet kan 

se ut.  

Metodkritik 
Enligt Bryman (2002) har kvalitativa metoden kritiserats för att vara för subjektiv, vilket kan 

innebära att forskarnas relation till intervjupersonerna kan bli för nära och personliga. 

Forskarna kan sedan tidigare ha uppfattningar om vad de anser vara viktigt och betydelsefullt 

för undersökningen vilket har betydelse för det slutliga resultatet. 

 

Att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer kan även leda till att 

informationen som kommer fram är mer personlig och inte så precis som den skulle ha blivit 

genom exempelvis enkäter i en kvantitativ undersökning (Bryman, 2002). 

 

Vid en kvalitativ undersökning är det forskaren själv som styr över vad som ska tas upp eller 

observeras och att det oftast inte sker under fullt strukturerade former. Vad forskaren väljer att 

inrikta sig på varierar beroende på egna intressen vilket också medför att det är svårt för andra 

forskare att genomföra en likadan undersökning (Bryman, 2002). 
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5 Beskrivning av verksamheterna 
För att ge en bakgrund till de olika verksamheterna och de olika intervjupersonerna har vi valt 

att skriva en sammanfattning om dem. 

Barnhabiliteringen 
Barnhabiliteringen som vi besökte är belägen i en mellanstor stad och riktar sig mot barn och 

unga mellan 0-18 år. Där tjänstgör 35 personer som ingår i olika team. Vi besökte 

barnhabiliteringens barnteam som arbetar med barn mellan 0-12 år. I barnteamet finns det en 

teamsamordnare, administrativ assistent, arbetsterapeuter, dietist, fritidskonsulent, kuratorer, 

logopeder, läkare, psykologer, sjukgymnaster och specialpedagoger. Barnet och familjen står i 

centrum och barnteamet arbetar tillsammans för barnets och familjens bästa. Målgruppen som 

barnhabiliteringen riktar sig mot är barn med utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder, vissa 

medicinska funktionshinder (exempelvis reumatism), samt barn upp till 10 år med misstänkt 

utvecklingsstörning, autism och/eller rörelsehinder. 

 

Sofie arbetar som logoped på barnhabiliteringen i ett team tillsammans med andra 

yrkesprofessioner. Hon har under sin verksamma tid på barnhabiliteringen samarbetat med ett 

flertal familjer och förskolor. 

Förskolorna 
Den förskolan vi besökte först ligger i en mellanstor stad nära centrum. Förskolan består av 

fem avdelningar och grundantalet pedagoger är tre per avdelning. Majoriteten av barn och 

personal har invandrarbakgrund. Förskolechefen, Ester, har en bakgrund som förskollärare 

och gick sedan rektorsutbildningen och är numera förskolechef. Den pedagog vi samtalade 

med, Sara, är i grunden barnundersköterska med påbyggnadskurs till barnskötare. Hon har 

arbetat som resurs till olika barn under flera års tid. Vid intervjutillfället hade varken Sara 

eller barnets familj någon kontakt med barnhabiliteringen. Däremot har hon tidigare vid flera 

tillfällen arbetat i nära samarbete med barnhabiliteringen. Hon har därför valt att berätta om 

tidigare erfarenheter kring hur hon uppfattar samarbetet, som senast var för sex månader 

sedan. 

 

Den andra förskolan är belägen i ett område strax utanför centrum i en mellanstor stad. Det är 

stor variation bland etniciteterna. Det är en stor förskola med tre pedagoger per avdelning som 

grundbemanning. Förskolechefen Martina, har en grundutbildning som lärare i särskola och 

är numera utbildad förskolechef. Hon har genom sitt yrke som lärare erfarenheter kring ett 

nära samarbete med barnhabiliteringen. Förskolläraren Emelie har tidigare inte arbetat med 

barn i behov av stöd och inte heller haft kontakt med barnhabiliteringen tidigare. För tillfället 

har hon huvudansvaret för ett barn som har kontakt med barnhabiliteringen sedan ett halvårs 

tid tillbaka. Ann är utbildad förskollärare och har sedan två år tillbaka huvudansvar för ett 

barn där familjen ansvarar för kontakten med barnhabiliteringen. 
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6 Resultat och analys 
Här nedan har vi sammanställt resultatet av våra intervjuer, samt analys efter varje kapitel. Vi 

har valt att utgå från några av rubrikerna i vår intervjuguide för att redovisa de olika parternas 

tankar och åsikter. Vi har redovisat förskolecheferna, pedagogerna och barnhabiliteringen för 

sig. 

Samarbete och kommunikation 
 

Förskolechefer 

Ester anser att det viktigaste i samarbetet är att hela arbetslaget har kunskap om och är 

delaktiga i barnets utveckling. ”Det får inte bli negativt kring barnet, utan samspelet ska 

bygga på ett positivt klimat mellan alla inblandade”, säger Ester. Att få med vårdnadshavarna 

i arbetet är en viktig förutsättning. Förskolechefen menar att detta ibland är svårt men att de 

då går fram sakta och samtalar mycket. De råder vårdnadshavarna även att kontakta BVC, då 

förskolan inte har någon rätt att bedöma barnets utveckling eller problematik.     

 

Ester berättar att hon har valt att lämna över ansvaret till pedagogerna och att hon inte har 

mycket direkt kontakt med barnhabiliteringen och hemmet. Det kan hända att Ester är med då 

det är större möten, exempelvis när åtgärdsprogram upprättas. Hon vill hålla nere kontakten 

med familjen då hon anser att de redan har flera kontakter och att de inte ska känna att det är 

för många mot familjen. 

 

Martina menar att hon ger pedagogerna ett stort ansvar men är inblandad vid vissa tillfällen 

exempelvis när pedagogerna vill ha extra stöttning. Som förskolechef kan hon även kalla till 

möten tillsammans med pedagoger, vårdnadshavare och barnhabilitering. Då kan det 

exempelvis handla om ifall barnet ska gå ett extra år i förskolan eller inte. Martina förtydligar 

att man alltid ska utgå från barnets behov och att behoven sätts i första hand. Att det finns en 

stark tillit mellan parterna är också en viktig del i samarbetet, över gränserna ska en tydlig och 

pålitlig kommunikation ske. Med tanke på att det ofta är flera inblandade i kommunikationen 

är det viktigt att vara tydlig för att kunna tolka och förmedla vidare till andra behöriga. 

Martina säger att ”det är viktigt att våga fråga för att undvika missförstånd mellan 

varandra”. 

 

Pedagoger  
Sara anser att kommunikationen med barnhabiliteringen sker på ett bra sätt. Kontakten med 

familjen ser hon också som positiv. Hon tillägger att det viktigaste i samarbetet är att 

vårdnadshavarna kommer till insikt om att förskolan vill barnets bästa och handlar därefter. 

Detta kan även medföra att förskolan behöver sätta in olika insatser eller arbeta på ett visst 

sätt. Sara nämner att ”allt hänger på att vårdnadshavarna är tillmötesgående och förstår att 

man finns där för att hjälpa och inte stjälpa”.  

 

Enligt Sara är det viktigt att arbetslaget och barnhabiliteringen arbetar på liknande sätt med 

barnet samt att man har samma mål att sträva mot. Hon har positiva erfarenheter av samarbete 

tillsammans med barnhabiliteringen och de har tidigare kommit till förskolan en gång varje 

månad för samtal samt observationer. Vidare berättar Sara att kontakten även kan ske via 

telefon då förskolan kan rådfråga eller få stöd från barnhabiliteringen när de behövs. Sara 

menar att förskolan kan arbeta som en slags medlare mellan hem och barnhabilitering. 

Eftersom en del familjer inte vet om sina rättigheter ber de därför inte om hjälp, utan det faller 

på personal på förskolan att berätta om rättigheter som de sedan kan hjälpa familjen att kräva 

från barnhabiliteringen. 
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Emelie menar att kommunikationen oftast börjar mellan förskolan och hemmet. De tar sedan 

kontakt med förskolechefen som i sin tur föreslår att familjen ska kontakta BVC för en vidare 

utredning. Vidare betonar hon vikten av att alla inblandade parter strävar mot samma mål. 

Samt att i de fall förskolan och barnhabiliteringen inte har så stort samarbete är det viktigt att 

hemmet och förskolan har en öppen dialog. Samtal ska ske kring hur de arbetar med barnet, 

både hemma och på förskolan. Emelie förmedlar att hon har en nära kontakt med logopeden 

på barnhabiliteringen som kan ge hjälp och stöttning kring barnet. De saknar däremot kontakt 

och kommunikation med en specialpedagog vilket gör det svårt att arbeta vidare.  

 

Ann betonar hur viktigt det är att alla inblandade parter arbetar med samma material och på 

samma sätt, exempelvis tecken som stöd. Viktigt är också att man går långsamt framåt och att 

man har en öppen dialog mellan alla parter. Ann vill poängtera att förtroendet och en bra 

kontakt med familjen är A och O i samarbetet. Hon säger att ”en bra kontakt med familjen 

innebär att man litar på varandra och känner sig trygg i relationerna till varandra”. 

 

Ann har erfarenhet av att största delen av kommunikationen sker mellan hemmet och 

förskolan. Hemmet har i sin tur kontakt med barnhabiliteringen. Under de två åren som Ann 

har arbetat med barnet i förskolan har barnhabiliteringen varit ute på förskolan vid ett tillfälle 

för att samtala med pedagogerna och se hur barnet fungerar i verksamheten. Enligt Ann 

fungerar kommunikationen och samarbetet väl, på grund av förskolans nära kontakt med 

hemmet. Dock önskar hon ett närmare samarbete mellan barnhabiliteringen och förskolan. 

 

Barnhabiliteringen 

Sofie upplever att samarbetet helt beror på parternas intresse och att det är en 

grundförutsättning för att ett samarbete ska kunna uppstå. Det är vanligt att barnhabiliteringen 

tar kontakt med den specialpedagog som är knuten till den specifika förskolan, då de känner 

att pedagogerna behöver stöttning i det pedagogiska arbetet kring barnet. Barnhabiliteringen 

har även möjlighet att åka ut till förskolorna, detta sker dock inte särskilt ofta eftersom det tar 

tid att åka mellan de olika ställena. Det tar dessutom tid från andra barn som också är i behov 

av barnhabiliteringens resurser. Sofie menar dock att det är bättre att få träffa barnet i sin 

vardag på förskolan och se samspelet tillsammans med de personer barnet har omkring sig.  

 

Det viktigaste i ett samarbete anser Sofie vara att alla inblandade parter har en gemensam 

samsyn när det gäller barnet. Det kan handla om att alla har samma metod att hantera 

konflikter eller beteendestörning. Vidare förklarar hon att all kontakt beror på de olika 

parternas intresse. Det varierar från de olika förskolorna men även bland de olika 

avdelningarna på en och samma förskola. Barnets vårdnadshavare har också en stor betydelse 

för hur samarbetet och kontakten mellan förskola och barnhabilitering blir, eftersom 

barnhabilitering inte har rätt att agera utan vårdnadshavares tillåtelse. Vid speciella tillfällen, 

exempelvis när habiliteringsplaner upprättas, har förskolan möjlighet att vara med och 

diskutera. 

Analys av samarbete och kommunikation 

Vi tolkar det som att samtliga av våra intervjupersoner är eniga om att vårdnadshavarnas 

inblandning är avgörande för hur ett samarbete blir. Det krävs ett godkännande av 

vårdnadshavare för att förskolan ska få ha kontakt med barnhabiliteringen. En god 

kommunikation och kontakt mellan de olika parterna ses också som en betydelsefull del i 

samarbetet kring barnet. Rye och Hundervadt (1995) menar, precis som våra intervjupersoner, 

att det är viktigt att gå varsamt fram och att alltid handla med överenskommelse med 
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vårdnadshavare för att undvika missuppfattningar. Även ett gemensamt synsätt och arbetssätt 

är det flera som nämner som avgörande för hur ett samarbete blir. Enligt Broberg (2010) 

underlättas barnets utveckling genom att alla i barnets närhet arbetar på ett liknande sätt. 

(2010). Barnhabiliteringens uppgift är därför att sprida sin kunskap vidare till barnets andra 

omsorgspersoner för att skapa en bredare kunskap och förståelse för barnets behov (Cullberg 

& Pilups, 1990). 

 

Det är tydligt att de båda förskolecheferna har delegerat det kommunikativa ansvaret till 

pedagogerna, bland annat för att hålla nere antalet kontakter för vårdnadshavarna. Majoriteten 

av pedagogerna är nöjda med kontakten och kommunikationen mellan förskolan och 

barnhabilitering. Dock är det en pedagog som efterfrågar mer direktkontakt med 

barnhabiliteringen, men att de ändå har ett fungerande samarbete genom att vårdnadshavarna 

förmedlar mellan förskola och barnhabilitering.  

 

De olika professionernas roller 
 

Förskolechefen  

Ester menar att hennes huvudsakliga roll är att bestämma angående resurser till förskolan, 

samt fördela resurserna. Det kan handla om förskolans ekonomi samt inköp av olika material. 

Ester är tydlig med att det ibland kan innebära att förskolan går över budgeten men, att hon då 

har följt skollagen och gett det barnet är i behov av. Förskolechefen går även ut i 

verksamheten för att se om resurser/förstärkning behövs. Hon delegerar även ut ansvaret för 

barnet ut till avdelningarna, en får huvudansvar men alla pedagoger är delaktiga. Vem som 

har huvudansvar bestämmer förskolechefen, hon frågar vem som vill ta på sig ansvaret. Samt 

vem som känner att de klarar arbetet utifrån kunskap och erfarenhet. 

 

Enligt Martina är hennes roll att fördela resurser på förskolan. Hon har också ett ansvar att 

agera stöttepelare till sina pedagoger på förskolan då de är i behov av hjälp och stöd. 

 

Pedagoger 

Sara menar på att målen skapas tillsammans med arbetslaget och förskolans specialpedagog, 

målen är långsiktiga strävansmål. Det är inte barnets kunskaper som ska bedömas utan det är 

hur verksamheten ska arbeta för att utveckla barnet. Då handlingsplaner eller åtgärdsplaner 

ska upprättas skrivs de tillsammans med barnhabiliteringen, förskolan samt hemmet. Hela 

barnteamet är med från barnhabiliteringen med specialpedagoger, logoped, läkare etc. Då det 

viktigaste är att alla har en öppen dialog där man förstår varandra.  

 

Enligt Emelie är det pedagogerna i arbetslaget som gemensamt gör upp strävansmålen 

tillsammans med vårdnadshavare. Pedagogernas roll är att ge barnet möjlighet till aktivt 

deltagande samt stöttning i den dagliga verksamheten. Barnen har möjlighet till att välja om 

de vill närvara vid till exempel samling. Enligt Ann är pedagogens roll att ge barnet den tid 

och utrymmet barnet behöver. Det kan handla om exempelvis påklädning där barnet behöver 

extra tid och stöttning av pedagogen.  

 

Barnhabiliteringen 

Enligt Sofie ska barnhabiliteringen arbeta främst mot barnet och familjen och finnas för att 

stötta och hjälpa dem. De barn som går i förskola och spenderar stor del av dagen där kan 

även behöva stöttning och hjälp från pedagogerna, vilket barnhabiliteringen ska kunna ge dem 

handledning och stöttning med. 
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På förskolan kan barnhabiliteringen exempelvis observera barnet utan att praktiskt agera. 

Tanken med det är att se hur barnet och pedagogerna samspelar i förskolans vardagliga 

verksamhet, för att sedan kunna handleda pedagogerna för att utveckla samspelet. 

Barnhabiliteringen har även möjlighet att agera med barnet i förskolan, för att vara en slags 

förebild för pedagogerna som kan se hur man i verksamheten kan främja barnets utveckling. 

En gång per år skrivs en habiliteringsplan, denna skrivs på habiliteringen tillsammans med 

vårdnadshavare. Sofie ser även pedagogernas deltagande som positivt då alla ska sträva efter 

samma mål och ha en gemensam syn. Dock är det vårdnadshavarna som beslutar om 

förskolan ska vara med. Habiliteringsplanen består av mål som helst ska vara uppnådda under 

ett års tid. Dock måste målen vara rimliga eller delas upp i delmål.  

Analys av professionernas roller 

I materialet framkom det tydligt att alla parter ansåg att vårdnadshavarnas deltagande var 

avgörande för hur ett samarbete kommer att bli. Enligt pedagogerna upprättar arbetslaget 

strävansmålen tillsammans med förskolans specialpedagog och/eller med vårdnadshavare. 

Handlingsplaner och åtgärdsplaner upprättas däremot tillsammans med barnhabiliteringen och 

vårdnadshavare. Vi tolkar det som att logopeden på barnhabiliteringen endast såg 

pedagogernas deltagande som positivt för att kunna främja barnets utveckling även på 

förskolan. I materialet framkom att målen på barnhabiliteringen skrivs som uppnåendemål i 

en habiliteringsplan. Dessa mål upprättas tillsammans med vårdnadshavare och ibland även 

med pedagoger. Vi har tolkat det intervjupersonerna sagt och kopplat det till  

Cullbergs och Pilups (1990) betoning på vikten av att skriva målen tillsammans för att de 

inblandade parterna ska få en samsyn och gemensamma mål att sträva mot.  

 

I samtalen med de två förskolecheferna framkom det tydligt att deras roll främst är att fördela 

resurser i form av ekonomi, material eller personal. Enligt Cullberg och Pilups (1990) har 

barnet rätt att få den hjälp och det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära. En av 

förskolecheferna uttryckte tydligt att hon ibland tvingas gå över den budget förskolan har för 

att kunna ge barnet det stöd som behövs. Hon nämner även att hon delegerar huvudansvaret 

till en av pedagogerna men att alla pedagoger ska vara delaktiga i arbetet kring barnet. Detta 

tolkar vi, precis som Cullberg och Pilups (1990) skriver, att en tidig förberedelse ses som en 

förutsättning för ett gott samarbete i arbetslaget.  

Ansvar 
 

Förskolechefer 

Ester menar trots att en är huvudansvarig, är det angeläget att alla på avdelningar tar ett ansvar 

och att de är delaktiga i barnets utveckling och det som händer kring barnet. Detta är extra 

viktigt då det exempelvis finns barn med medicinska behov, alla måste kunna ge barnet 

medicin och ha kunskap kring barnet och behoven.  

 

Den pedagog Martina delegerar ansvaret till är oftast den som har mest kunskap och 

erfarenheter kring barnets problematik. Dock finns det möjlighet att byta ansvarig om 

pedagogen känner att den saknar kunskaper eller kompetens. Detta kan exempelvis vara då 

problematiken inte uppmärksammades vid inskolningen och vid tilldelning av 

ansvarspedagog. Martina anser att ”barn inte ska ha en egen assistent, då barnet kan känna 

sig utsatt och inte heller få samma kontakt med de andra pedagogerna i arbetslaget som är en 

del av barnets vardag på förskolan.” 
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Pedagoger 

Enligt Sara ”är alla pedagoger på avdelningen ett arbetslag och ska därför arbeta 

tillsammans, även om en pedagog har huvudansvaret”. Negativt med en huvudansvarig kan 

vara att både barnet och vårdnadshavarna samt arbetslaget blir ”beroende” av den pedagogen. 

Exempelvis att de känner att de endast kan vända sig till den pedagogen och att det kan bli 

problem att ta semester eller när man är sjuk. Som huvudansvarig och resurs lägger inte Sara 

sina tider direkt efter barnet. Utan under den tiden som det är flest barn på avdelningen och 

arbetslaget behöver mest hjälp av resursen. I vissa fall har Sara lagt tiderna efter barnet om det 

har behövts. Ibland kan det vara nödvändigt att resursen är där då barnet blir lämnat eller 

hämtat. 

 

Emelie anser att det är lättast att ha en ansvarig för barnet, men att hela arbetslaget arbetar 

som ett team. Tidigare hade de inte någon bestämd person som skötte kontakten utan alla 

hade samma ansvar. Detta tog dock mycket tid från resten av barngruppen då hela arbetslaget 

var tvungna att ständigt diskutera metod och förhållningssätt kring det specifika barnet. 

Viktigt är dock att den ansvariga för all information vidare till resten av arbetslaget. Ann 

säger att ”det tar mycket på krafterna att vara en ensam pedagog på barnet. Jag vill därför 

att alla ska vara ansvariga i den dagliga verksamheten på förskolan, men att en har 

huvudansvaret för kontakt med familjen och barnhabiliteringen.” Det är även viktigt att en 

pedagog är ansvarig så långt det är möjligt i och med byten av barngrupper och avdelningar. 

Detta för att familjen inte ska behöva bygga upp nya kontakter och förtroende till nya 

pedagoger. 

 

Barnhabiliteringen 

Enligt Sofie har det inte stor betydelse för henne om förskolan har en eller flera 

huvudansvariga. Hon menar dock att det är viktigt att barnet knyter an till olika vuxna. Sofie 

säger att ”världen ser inte ut så att man bara har en och samma person att förhålla sig till”. 

Däremot kan det vara praktiskt för vårdnadshavare att ha en huvudansvarig pedagog i 

förskolan.  

Analys av ansvar 

I samtliga intervjuer på förskolorna framkom det att både förskolechefer och pedagoger hade 

en huvudansvarig för barnet i behov av särskilt stöd. Majoriteten sa dock att de arbetar i ett 

arbetslag och det därför är viktigt att alla har kunskap och är delaktiga i barnets behov. Från 

barnhabiliteringen sågs det inte som ett måste att ha en och samma huvudansvarig på 

förskolan. Enligt Rabe och Hill (1990) är huvudansvaret något som ska bestämmas i tidigt 

skede för att underlätta verksamhetens organisation.  

Förutsättningar och möjligheter  
 

Förskolechefer 

De förutsättningar som behövs är att det finns ekonomi och resurser till att anställa personal, 

samt att de kan få utbildning och kunskap i ämnet. All personal ska få utbildning så att de 

känner att de vet vad de ska arbeta med samt hur. För att ett barn ska ha rätt till extra stöd 

behövs ingen diagnos, utan varje individ har enligt skollagen rätt till det stöd och hjälp de 

behöver för att utvecklas. Ester uttrycker att ”det dock inte alltid hjälper att sätta in fler 

pedagoger. Istället är det kanske barngrupperna som måste minska storlek för att barnet ska 

få det stöd den behöver.” 
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Enligt Martina är alla de förutsättningar som behövs att man ständigt arbetar utifrån barnets 

behov och förutsättningar samt att man som förskolechef och pedagog gör det bästa av 

situationen. Resurser har Martina satt in genom exempelvis extra personal. Dessa finns till för 

att barnet ska bli delaktig i barngruppen samt att fungera i verksamheten. Enligt Martina 

underlättar det att få resurser ifall barnet har fått en diagnos fastställd.  

 

Pedagoger 

Enligt Sara har de alla förutsättningar som krävs för att kunna ge barnen det de behöver samt 

att förskolechefen ger de resurser som behövs för att arbeta med barnet. Det handlar om 

exempelvis extra personal och timmar, samt allt material som behövs. Extra personal innebär 

att de kan dela upp barngruppen samt att kunna arbeta enskilt med barnet eller tillsammans 

med någon kompis till barnet. Förskolan får en hel del hjälpmedel utskrivna från 

barnhabiliteringen vilket hon ser som en viktig förutsättning i arbetet för barnets utveckling. 

 

Emelie tycker att ”extra vuxna på avdelningen ger större trygghet och mer tid till att arbeta 

mot barnets bästa.” Samt att det ger möjlighet att dela barngruppen i två delar och få mindre 

antal barn i grupperna. Ann anser att en förutsättning är att det ska finnas gott om tid för att 

arbeta med barnet. Till exempel ska pedagogerna ges möjlighet att åka iväg med barnet till 

barnhabiliteringen för att delta i aktiviteter där, samt att få nya idéer, tankar och kunskaper. 

En nära relation med familjen och barnhabiliteringen är också en förutsättning. 

 

Barnhabiliteringen 

Enligt Sofie har förskolans pedagoger stor betydelse för hur förutsättningarna blir. Att de är 

öppna, accepterande och har ett stort intresse för barn i behov av särskilt stöd är viktigt. Enligt 

henne måste pedagogerna vara öppna för förändring och ha viljan till att ta in nya kunskaper 

och nya metoder i arbetet i verksamheten. Detta kan handla om mottagandet och synen på 

hjälpmedel som barnhabiliteringen skriver ut till barnet. Pedagogerna kan se det som en 

belastning och ännu mer att komma ihåg eller kan de se fördelarna med hjälpmedlet samt 

vilka förutsättningar de ger. 

 

En annan förutsättning som Sofie ser är att det finns avdelningar med extra kunnig personal. I 

dessa barngrupper går barn med särskilda behov men också ”normala” barn. Dessa 

avdelningar är dock ganska ovanliga i det område Sofie arbetar inom. Meningen är att barnet 

ska få känna sig trygg i en liten barngrupp där flera barn har särskilda behov och inte behöva 

känns sig utpekad och annorlunda. Tanken är också att barnen ska integreras med barn utan 

särskilda behov och få möjlighet att imitera ett ”normalt” beteende. 

Analys av förutsättningar och möjligheter 

Det framgår tydligt att barnet i den ena förskolan inte behöver ha någon diagnos ställd för att 

få extra stöd och resurser. Vi tolkade det som att den andra förskolan ansåg att det underlättar 

att barnet blir diagnostiserad, för att kunna sätta in extra resurser. Kinge (2000) menar dock 

att det inte ska behövas någon diagnos för att resurser och insatser ska sättas in.  

 

I materialet har vi även fått fram att förutsättningar som behövs för att ett samarbete ska 

kunna uppstå är tid, ekonomi och kunskap. Logopeden tar även upp vikten av förskolans 

intresse som en förutsättning. Vi tolkar det som att det är betydelsefullt att förskolan visar 

stort intresse och en öppenhet för ett samarbete och för att kunna ta emot kunskaper och 

metoder från andra håll. Något som barnhabiliteringen också gav uttryck för var 

förutsättningen att ha kunnig personal och mindre barngrupper, vilket också majoriteten av de 

intervjuade på förskolorna betonade. Även Rabe och Hill (1990) beskriver minskat barnantal 
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och kompetent personal som förutsättningar för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

Vygotskij menar att läraren ska förändra miljön för att ge barnet möjlighet till utveckling och 

lärande. Barnet ska tillsammans med läraren och miljön vara aktiva i utvecklingen och 

kunskapsinhämtningen (Lindqvist, 1999).  

Hinder i samarbetet 
 

Förskolechefer 

Ester berättar att ett hinder kan vara att man inte alltid får med vårdnadshavarna i början. ”De 

vill inte alltid lyssna och acceptera att man misstänker att det är något ”fel” på barnet”, 

säger hon. Under ett pågående samarbete mellan förskola och barnhabilitering kan hinder 

uppstå. Exempelvis om de olika verksamheterna inte kan besöka varandra. Det finns inte 

alltid möjlighet att barnhabiliteringen kan komma till förskolan och tvärt om, samtal via 

telefon är inte alltid tillräckligt. 

 

Martina menar att sekretessen kan vara ett hinder i vissa fall. Hon påpekar därför hur viktigt 

det är med vårdnadshavarnas samarbete och godkännande, ”för att exempelvis kontakta 

barnhabiliteringen utan att behöva fråga vårdnadshavare”. 

 

Pedagoger 

Något som Sara kunde uppleva som ett hinder är processen från att söka hjälp till att parterna 

gemensamt har kommit fram till hur alla ska arbeta kring barnet. Ett annat hinder kan vara då 

vårdnadshavare inte har råd eller viljan att ställa upp angående exempelvis kostnader av 

hjälpmedel som förskolan och habiliteringen inte kan stå för. Angående hinder mellan 

förskola och barnhabiliteringen kan vara att man inte förstår varandra, exempelvis att de olika 

verksamheterna arbetar på olika sätt. I förskolan består arbetslaget av tre pedagoger som 

ansvarar för 20 barn. Samtidigt som de i hemmet eller på barnhabiliteringen kan vara en eller 

flera vuxna som har fokus på ett enskilt barn.  

 

Emelie anser att det är ett hinder att det tar så lång tid och är en krånglig väg tills ett 

samarbete mellan alla parter kan uppstå. Längst tid tar arbetet utanför förskolan och att få en 

utredning på barnhabiliteringen. Dessutom saknar barnhabiliteringen sedan en tid tillbaka en 

psykolog vilket har gjort att utredningen stannat upp. Ann ser den stora klyftan mellan 

förskolan och barnhabiliteringen som ett hinder. Hon säger att hon ”känner att de har lite 

svårt att förstå varandra mellan förskolan och barnhabilitering då de arbetar på så olika 

sätt”. Ann påpekande att tiden är ett problem, även om de har en extra resurs. Det tar lång tid 

att arbeta med ett barn med särskilda behov. Detta medför att det blir lite tid över till 

resterande barn då detta barn behöver hjälp och stöd i alla vardagliga aktiviteter. 

 

Barnhabiliteringen 

Enligt Sofie har kommunen tagit bort en hel del resurser vilket har lett till ett visst hinder i 

samarbetet, exempel att pedagogerna förut kunde åka till habiliteringen med barnet för att få 

behandling eller träning. Sofie menar även att glappet mellan kommun och landsting leder till 

hinder för samarbetet. Det gör det svårare att kommunicera över gränserna och att förståelsen 

för de olika verksamheterna inte finns. Detta försvårar för de olika parterna att arbeta för att 

främja barnets utveckling. 

 

Fler hinder som kan uppstå är att förskolechefen inte har förståelse för vilka resurser som 

behövs för att arbeta med ett barn, exempelvis extra personal vilket gör att arbetslaget blir 

underbemannat.  
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Analys av hinder i samarbetet 

De flesta pedagogerna gav uttryck för den ofta lång och besvärliga vägen till ett samarbete 

som ett hinder. Av egna erfarenheter kunde de se att det var en lång process från att 

vårdnadshavarna söker hjälp till att ett gemensamt arbetssätt och samarbete har upprättats. 

Både pedagoger och logopeden menar att de olika verksamheterna arbetar på olika sätt vilket 

kan ses också som ett hinder då de saknar förståelse för varandras verksamheter. Samarbetet 

mellan de olika verksamheterna är viktigt för att de ska kunna delge och utbyta kunskaper och 

erfarenheter med varandra (Cullberg och Pilups, 1990). 

 

Majoriteten av intervjupersonerna såg vårdnadshavarnas bristande deltagande som ett hinder 

eftersom de inte får agera utan deras godkännande. Utan detta godkännande får inte förskolan 

och barnhabiliteringen ha kontakt eller samarbeta, en av förskolecheferna menar alltså att 

sekretessen kan ses som ett hinder i vissa fall. Vårdnadshavare kan blunda för barnets 

problematik, vilket är något som pedagogerna måste ta på allvar men samtidigt visa hänsyn 

för vårdnadshavarna utan att handla utan deras medvetande (Rye & Hundervadt, 1995). 

Det ideala samarbetet 
 

Förskolechefer 

Enligt Ester skulle ett idealt samarbete mellan förskola och barnhabilitering vara att man har 

tillgång till de resurser man behöver för att kunna främja barnets utveckling. Att alla 

inblandade parter i tidigt skede bygger upp en tillit samt har en öppen kommunikation för hur 

samarbetet ska gå till. Ett idealt samarbete skulle dessutom vara att hemmet tillåter att 

samarbetet mellan förskola och barnhabilitering sker även utan dem. Ester menar att 

vårdnadshavarna inte alltid hinner vara med på alla möten mellan barnhabilitering och 

förskola, på grund av exempelvis arbete eller tidsbrist. Idealt skulle alltså vara att 

vårdnadshavarna har förtroende för förskolans arbete och låter dem arbeta i nära kontakt med 

barnhabiliteringen utan deras direkta närvaro. Ester tillägger även ”att det finns tolkar 

tillgängligt skulle vara bra för ett idealt samarbete, för att undvika att det uppstår 

missförstånd på grund av bristande språkförmåga”. 

 

Det ideala samarbetet för Martina skulle innehålla fler trepartsamtal där hem, barnhabilitering 

samt förskola diskuterar kring hur de tillsammans kan arbeta för att främja barnets utveckling. 

Dessutom vill hon se att alla tre parter är öppna med hur de arbetar, vilket synliggör barnets 

dagliga aktiviteter. Istället för att se barnets hinder vill Martina att alla som arbetar kring 

barnet ska se dess möjligheter och arbeta efter barnets förutsättningar. 

 

 

Pedagoger 

Sara vill att ett idealt samarbete genomsyras av att ett tidigare samarbete mellan hemmet, 

barnhabiliteringen samt förskolan byggs upp. Vid tidig diagnos eller uppmärksammad 

problematik vill Sara att vårdnadshavarna ska få information angående förskolor med tidigare 

erfarenhet kring barnets problematik/behov. Det medför att familjerna, innan barnet skolas in, 

kan besöka de olika förskolorna. Tidigt kan de då få ett ansikte och förtroende för personal. 

Även pedagogerna får då reda på om barnet kommer att skolas in. Sara menar att detta kan 

resultera i att pedagogerna blir medvetna om barnets situation samt kunna förbereda sig själva 

och verksamheten inför barnets tid på förskolan. Pedagogen avslutar sin beskrivning av det 

ideala samarbetet genom att säga - ” Det ideala skulle dessutom vara ifall alla 

vårdnadshavare var öppna och förstående för pedagogernas ”oro” kring deras barn och 

förstod att de endast ville barnet och familjen väl”. 
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Ett idealt samarbete skulle enligt Emelie ske då hjälpen kommer fort efter att vårdnadshavarna 

väljer att söka hjälp. Det ska inte behöva ta ett halvår för att få kontakt med 

barnhabiliteringen. Hon skulle även se att det fanns tydliga instruktioner hur man gör för att 

söka hjälp av barnhabiliteringen. Emelie betonar också vikten av ”att ett tydligt team arbetar 

och samarbetar kring barnet, med representanter från förskola, barnhabilitering och 

hemmet”. Att dessa gemensamt möts och lägger upp en plan för hur alla ska arbeta med 

barnet i de olika verksamheterna, för att få gemensamma mål att sträva efter.  

 

För att uppnå ett idealt samarbete mellan förskola, barnhabilitering och hem vill Ann att de på 

förskolan ska få ta större del av barnhabiliteringens aktiviteter. En kontinuerlig kontakt mellan 

alla parter vill hon införa, exempelvis efter barnet har varit på möte med barnhabiliteringen. 

Den bristande kunskapen angående barnhabiliteringens arbete ute bland förskolans pedagoger 

anser hon måste minskas för ett idealt samarbete. Exempelvis skulle barnhabiliteringen kunna 

komma ut i förskolan för att presentera sig och berättar hur de arbetar på habiliteringen och 

hur ett samarbete skulle kunna ske. Ann önskar dessutom mer beprövat material och konkreta 

tips på aktiviteter, övningar, material. För att minska belastning på huvudansvarig vill Ann att 

alla har ett gemensamt ansvar och turas om i verksamheten. Däremot att en i arbetslaget 

sköter kontakt och information från barnhabiliteringen. 

 

Barnhabiliteringen 

Enligt Sofie skulle ett idealt samarbete präglas av ett stort engagemang och intresse hos de 

inblandade parterna. Dessa ska vara öppna och accepterande för andras tankar, åsikter och 

olikheter i samhället. Parterna ska även ha en gemensam syn och arbeta mot samma mål. För 

att ett idealt samarbete ska uppstå behövs det olika resurser, exempelvis tid och pengar, men 

att viljan är det avgörande. Sofie avslutar genom att säga ”så länge viljan finns, finns det 

möjligheter”.  

Analys av det ideala samarbetet 

Merparten av intervjupersonerna anser att det ideala samarbetet ska präglas av samtal och 

kommunikation mellan de olika parterna. Enligt dem behövs samtal och kommunikation för 

att tidigt kunna bygga upp ett förtroende och ett samarbete kring barnet. Ett tidigt samarbete 

och en öppenhet mellan de olika parterna ses enligt intervjupersonerna som en grundläggande 

förutsättning. Om barnet redan innan inskolning på förskolan är i kontakt med 

barnhabiliteringen har de kunskaper om barnets tillstånd och behov. Att vidarebefordra detta 

till förskolan underlättar pedagogernas bemötande och arbete (Rabe & Hill, 1990). 

 

En av förskolecheferna benämner begreppet tresamtal som syftar på samtal mellan förskola, 

barnhabilitering och hem. Gemensamma mål ses också som en förutsättning för ett idealt 

samarbete. Tid, pengar, kompetent personal och tillgång till tolk är sådant som också 

efterfrågas av förskolan och barnhabiliteringen. Sammanfattningsvis tolkar vi att de olika 

parterna är beroende av att det ska finnas tillgång till resurser för att ett idealt samarbete ska 

kunna uppstå. Bronfenbrenner menar att barnet på förskolan är beroende av de beslut som 

fattas på en högre nivå, exempelvis kommunen (Imsen, 2006). Ekonomiska beslut påverkar 

hur barnets vardag på förskolan blir. Tid, pengar och personal är faktorer som påverkas av 

kommunens beslut och som i sin tur påverkar det enskilda barnet.  
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7 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera vår analys av resultatet. Diskussionen sätts i relation till 

Vygotskijs och Bronfenbrennes teorier. Vi kommer dessutom att diskutera metodval och 

skriva våra tankar kring det fortsatta arbetet.  

Resultatdiskussion 

Ansvar, samarbete och kommunikation mellan verksamheterna 

Precis som våra intervjupersoner anser vi att vårdnadshavarnas delaktighet är något av det 

viktigaste i samarbetet. Utan deras godkännande kan förskolans personal inte involvera andra 

professioner för att främja barnets utveckling. Detta anses också kräva en god relation med 

barnets vårdnadshavare redan vid inskolning på förskolan. Att tidigt bygga upp en fungerande 

relation med vårdnadshavarna anser vi främja samarbete under barnets tid på förskolan.  

  

Utifrån resultatet kan vi se att personalen på de utvalda förskolorna är mån om relationen med 

vårdnadshavarna. I resultatdelen framkom även barnhabiliteringens syn på ett gott samarbete 

och en god relation då de precis som förskolan arbetar på vårdnadshavarnas villkor.  

 

Vi har tolkat att en öppen kommunikation inte alltid är enkel, eftersom det är lätt att trampa 

vårdnadshavarna på tårna. Barnets behov och problematik kan vara ett känsligt ämne, vilket 

kräver att pedagogerna går försiktigt fram för att inte köra över någon. Utifrån resultatet tolkar 

vi det som att pedagogerna ibland behöver övertyga vårdnadshavarna om att förskolan arbetar 

för att främja barnets utveckling. Samt att alla är enskilda individer och utvecklas och lär på 

olika sätt, vilket innebär att vissa specifika insatser och resurser kan behövas.   

 

I resultatet betonades även ett gemensamt arbetssätt som en grundläggande del av samarbetet. 

Detta är något som vi kan se som både positivt och negativt. Förutsättningarna kan ha stor 

betydelse för hur arbetet med barnet sker. De olika professionerna har skilda förutsättningar 

för att kunna arbeta med barnet och vårdnadshavarna har andra förutsättningar i hemmet. 

Personalen på förskolan besitter en pedagogisk kunskap medan personalen på 

barnhabiliteringen besitter andra kunskaper kring barnets problematik och behov. I förskolan 

arbetar pedagogerna med barnet i en större barngrupp och i hemmet och på barnhabiliteringen 

kan det finnas möjlighet att arbeta mer enskilt med barnet. Detta behöver inte enbart vara 

negativt, men vad vi kan se, leda till att ett gemensamt arbetssätt inte kan uppnås fullt ut. 

Dock anser vi som tidigare nämnts att en samsyn ska prägla arbetet kring barnet. Även om de 

olika parterna inte arbetar på samma sätt är det viktigt att alla delar med sig av sina olika 

kunskaper och erfarenheter för att kunna få ett gemensamt synsätt kring barnets behov. Det är 

få barn som inte har möjlighet att gå i förskola på grund av sin fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättning (Cullberg & Pilups, 1999), vilket innebär att förskolans personal 

behöver ha kunskap och intresse för barnets olika behov. 

 

Det gemensamma synsättet är något vi kan koppla till Bronfenbrenners teori om den 

ekologiska modellen. Den innebär att barnet ingår i olika miljöer och främst i hemmiljön 

tillsammans med familjen samt på förskola. Andra nivåer kan vara hälso- och sjukvård, till 

exempel barnhabilitering. Bronfenbrenners teori betonar vikten av kontakt och samarbete 

mellan de olika nivåerna för att främja barnets utveckling. Alla beslut som fattas på de ”övre” 

nivåerna exempelvis kommunerna, har betydelse för hur de ”undre” nivåerna blir, exempelvis 
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på förskolan. Om kommunen drar in ekonomiska tillgångar på förskolans resurser påverkar 

detta det enskilda barnet som inte kan ges de förutsättningar som behövs (Imsen, 2006). 

 

Efter samtal med de olika yrkeskategorierna förstod vi att de utvalda förskolorna ansåg att det 

skulle finnas en huvudansvarig. Logopeden på barnhabiliteringen menade däremot att det för 

deras del inte hade stor betydelse för om det fanns en eller flera huvudansvariga. De olika 

svaren kan ha betydelse av att barnhabiliteringen oftast har flera ansvariga kring barnet, men 

att förskolan oftast har delat upp barngruppen och att en pedagog har huvudansvar för ett antal 

barn. Vi anser att det finns fördelar med att ha en huvudansvarig och att det kan underlätta för 

kontakten med vårdnadshavare och mellan förskola och barnhabilitering. Dock bör alla vara 

väl delaktiga i de beslut som fattas samt ha kunskap kring barnets behov.  

Professionernas roller 

En tydlig skillnad vi kunde se mellan de olika parterna var att de på barnhabiliteringen skriver 

uppnåendemål medan förskolan har strävansmål. Utifrån dessa skillnader kan vi ana att en 

viss krock kan uppstå. Detta tolkar vi som att barnhabiliteringen inte kan ställa krav på att 

förskolan ska bedöma barnet och arbeta för att barnet ska uppnå målen. Enligt förskolans 

läroplan (Lpfö98) ska pedagogerna enbart sträva efter att uppnå målen och dokumentera för 

att synliggöra utvecklingen och bedöma arbetet i verksamheten. Vi anser dock att detta inte 

behöver bli något bekymmer, bara de olika parterna är medvetna om hur man arbetar i 

verksamheterna. Vi anser även att det är viktigt att ta hänsyn och respektera varandras arbete 

för att uppnå ett gott samarbete.  

 

Förskolechefernas roll i verksamheten är främst att fördela resurser. En av förskolecheferna 

berättade att hon ibland tvingas gå över budget för att kunna ge de resurser som behövs. Detta 

anser vi är synd, då förskolan ibland behöver ökade ekonomiska resurser för att kunna ge barn 

i behov av särskilt stöd den hjälp som behövs. Vi anser dock att det är viktigt att 

förskolecheferna prioriterar rätt för att kunna ge alla barn på förskolan förutsättningar till att 

utvecklas och lära. Inget barn får bli lidande på grund av att förskolechefen går över budgeten.  

 

Möjligheter och hinder 

Vi kan ana att en diagnos kan underlätta för förskolecheferna att kräva extra resurser och att 

en hjälp sätts in fortare. Dock ska det enligt oss inte ha någon betydelse, eftersom Kinge 

(2000) menar att alla barn har rätt att få den hjälp och det stöd hon/han är i behov av. Vi  inser 

också att en diagnos kan vara hämmande och att det kan stämpla barnet. Vad pedagogerna har 

för människosyn anser vi ha betydelse för hur barnet och diagnosen uppfattas. Att arbeta 

utifrån de förutsättningar som finns och inte det diagnosen ”kräver”, tolkar vi som avgörande 

för hur andra ser på barnet och hur barnet ser på sig själv. 

  

Vi förstår även att det är betydelsefullt för barnets utveckling och lärande att han/hon omges 

av personer som har ett intresse samt kunskap kring dess behov och problematik. Att dela 

barngruppen i mindre grupper är viktigt för barn i behov av särskilt stöd, vi anar dock att det 

kan gynna alla barn och vuxna på förskolan. Vid delning av gruppen får barnet extra tid med 

en vuxen och har lättare att bli hörd och sedd. Exkludering av barnet i verksamheten anser vi 

inte som ett alternativ, då barnet har rätt att vara en del av ett socialt sammanhang för att 

utvecklas och lära. Vygotskijs sociokulturella teori innebär att barnet är beroende av ett 

socialt samspel med andra. Enligt Vygotskij påverkas utveckling och inlärning inte enbart av 

biologiska gener, utan även av tid och rum (Imsen, 2006). Detta innebär att pedagogerna bör 
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ge barnet möjlighet till sociala samspel med både vuxna och barn, samt att erbjuda en 

stimulerande miljö som främjar barnets utveckling.  

 

Utifrån vårt resultat menar pedagogerna att det kan ta lång tid att få den hjälp som behövs, 

och det framgår att hjälpen inte går direkt via förskolan/vårdnadshavare till barnhabilitering, 

utan att det är flera olika processer som ska genomgås. Detta kan vara ett uppenbart hinder 

som försvårar arbetet kring barnet. Vi anser att man dock inte kan vänta utan att arbeta med 

barnet och verksamheten tills man får hjälp och stöttning av barnhabiliteringen. Pedagogerna i 

förskolan kan ta hjälp av kollegor och vårdnadshavare för att hitta egna vägar att gå, en del 

förskolor har även tillgång till specialpedagog som kan stötta arbetslaget. 

Det ideala samarbetet 

Genom samtalen med de olika professionerna har åsikter kring det ideala samarbetet 

synliggjorts. Vi har tagit del av de intervjuades åsikter och tankar och sedan sammanfattat 

dem. För att ett samarbete ska vara idealt ska det präglas av kommunikation och samtal. Vi 

anser att detta är grunden för att ett samarbete ska uppstå från första början. Det är viktigt att 

lyssna och respektera andra personer i omgivningen. Även om pedagoger har en pedagogisk 

kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn innebär det inte att de har rätt att ”köra över” 

vårdnadshavare eller personal på barnhabiliteringen. Att respektera varandras professioner är 

viktigt, samt att ha förtroende för de andra parterna är grundläggande för ett gott samarbete.  

 

Gemensamma mål benämns också som betydelsefullt för ett idealt samarbete. Utifrån 

resultatet uppfattar vi att en handlingsplan kan ha en avgörande betydelse för hur det 

gemensamma synsättet och målen blir. Alla inblandade får då delge sina erfarenheter och 

kunskaper och på så sätt kan parterna besluta om en gemensam grund för barnets utveckling 

och lärande. Barnhabiliteringen och förskolorna betonade även vikten av resurser i form av 

tid, pengar och kompetent personal. 

Metoddiskussion 
Genom de kvalitativa intervjuerna med förskolecheferna, pedagogerna och logopeden fick vi 

svar på våra frågeställningar. Vi kan dock i efterhand se att det kunde vara positivt att göra 

fler intervjuer, främst med personal på barnhabiliteringen. Tiden räckte dock inte till, samt att 

undersökningen hade blivit för stor. Grundtanken var att förskollärarens roll skulle vara i 

fokus, därför ansåg vi att det krävde fler intervjuer på förskolan än på barnhabiliteringen. Vi 

kan också se att det kunde ha varit till fördel att spela in och transkribera intervjuerna för att 

få ut största möjliga information som framkom under samtalen. 

  

På grund av bristande tid samt att vi fick tillräcklig information från intervjupersonerna, valde 

vi att använda oss av endast en av flera metoder inom den kvalitativa metoden. Genom att 

dessutom använda observationer kunde vi ha sett hur verksamheterna arbetar kring barnet och 

på så sätt synliggöra äktheten i det dem berättade under intervjuerna. Att vi dessutom enbart 

gjorde intervjuer i samma kommun innebär att vi inte kan dra allmänna slutsatser till andra 

kommuner eller områden.  

 

Om vi istället hade gjort en kvantitativ undersökning genom enkäter, hade det troligtvis gett 

fler individers tankar och åsikter. Däremot är vi inte övertygade om att det hade gett ett bättre 

resultat eftersom inte alla på förskolorna har erfarenheter av att samarbeta med 

barnhabiliteringen. Nu utgick vi från personer som vi vet har erfarenhet kring ämnet men 

samtidigt är vi medvetna om att det är deras personliga tankar och åsikter vilket inte kan 

spegla hela verkligheten. 
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Angående intervjuguiden anser vi att den var till stor nytta under intervjuerna. Även att vi 

skickade ut den till intervjupersonerna, som gav positiv respons på guiden genom att läsa 

igenom och vara förberedda på ämnesområdet. Vi anser dock att vi kan ha påverkat 

intervjupersonerna genom de förutbestämda punkterna i guiden.  

 

Med tanke på att vi kände samtliga intervjupersoner sedan tidigare kände vi en trygghet under 

intervjun vilket kan ha varit en förutsättning för resultatet. Dock kan vi också se att vi tog en 

del information för givet och uteslöt en del frågor som vi delvis redan hade vetskap om, utan 

att gå på djupet på intervjupersonernas tankar och åsikter. Tanken var att ställa öppna frågor 

med hjälp utav punkter i intervjuguiden, vilket vi i efterhand anser att vi uppnådde och fick en 

dialog med mycket diskussioner kring ämnet. Ett misstag vi gjorde var att inte spela in 

intervjuerna. Detta hade gett oss mer information som i den stunden inte antecknades, då vi 

enbart antecknade det som vi ansåg väsentligt beträffande våra frågeställningar.  

Tankar om det fortsatta arbetet 
Vi anser att detta är ett ämne som bör arbetas vidare med. Vi har fått uppfattningen att det inte 

finns särskilt mycket forskning inom området. Då det finns förskolor som inte har kunskap 

eller erfarenhet kring samarbete med barnhabiliteringen, är själva samarbetet mellan förskolan 

och barnhabiliteringen viktigt att synliggöra. Vi ser fördelar med att barnhabilitering och 

förskolor besöker varandras verksamheter för att få en djupare förståelse för varandras arbete. 

En öppenhet och god kommunikation främjar samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna, 

vilket i sin tur främjar barnets utveckling och lärande.  
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9 Bilagor 

Bilaga A - Intervjufrågor pedagog 
 

 Samarbetet mellan förskola-barnhabiliteringen-hemmet 

- Kommunikation hinder/möjligheter 

- Regelbunden, hur ofta, kommunikation hemmet/barnhabiliteringen 

- Arbetsfördelning, ledarollen vem? 

- Handledning? Var i från? 

Skapas ”mål/strävansmål” gemensamt? Hur? – fördelar/nackdelar möjligheter/hinder 

 Vad är viktigast i samarbetet kring barnet? 

 Något i verksamheten som inte fungerar bra? Åtgärder? 

  Förskollärarens roll, 

- Öppenhet kring omgivningens frågor om barnet 

 Ansvar i arbetslaget (En ansvarig? positivt/negativt) 

 Anpassning av verksamheten/barngrupp 

- Hjälpmedel 

- Plats/utrymme 

- Tillgänglighet 

- Hur funkar detta? 

 Integrering/exkludering i barngruppen 

- Fri lek/styrd lek 

- Grupp eller enskilt 

 Vilka förutsättningar behövs 

 Resursfördelning rektorn  

 Hur skulle du vilja att det ideala samarbetet skulle se ut, mellan hemmet, förskolan 

och barnhabiliteringen? 
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Bilaga B - Intervjufrågor förskolechef 
  

 Samarbetet mellan förskola-barnhabiliteringen-hemmet 

- Har rektorn någon roll i kommunikationen? 

- Kommunikation - hinder/möjligheter 

- Regelbunden kommunikation förskolan/barnhabiliteringen 

 Vad är rektorns roll? 

 Får rektorn någon handledning/kunskaper, varifrån? 

 Vad är viktigast i samarbetet kring barnet? 

 Samarbetet som inte fungerar?  

- Åtgärder 

 Ansvarsfördelning 

- Vem? 

- Hur? 

- i arbetslaget (En ansvarig? positivt/negativt) 

 Anpassning av verksamheten/barngrupp – vad skulle kunna förbättras? 

 Vilka förutsättningar behövs 

 Resursfördelning rektorn  

- Hur fördelas resurserna 

- Får man extra resurs/pengar? 

 Integrering/exkludering i förskolan – hur upplever ni? 

 Hur skulle du vilja att det ideala samarbetet skulle se ut, mellan hemmet, förskolan 

och barnhabiliteringen? 
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Bilaga C - Intervjufrågor barnhabiliteringen 
 

 Samarbetet mellan förskola-barnhabiliteringen-hemmet 

- Kommunikation hinder/möjligheter 

- Regelbunden, hur ofta, kommunikation hemmet/förskolan? 

- Besöker ni förskolorna? Kan förskolan besöka er? 

- Arbetsfördelning på barnhabiliteringen, ledarollen/huvudansvaret? 

- Kommunikation på barnhabiliteringen – mellan arbetsprofessionerna? 

Skapas ”mål/strävansmål” gemensamt med förskola och hemmet? Hur? – 

fördelar/nackdelar möjligheter/hinder 

 Habiliteringens roll? 

- Handledning? Hur ger ni kunskap och handledning? 

 Vad är viktigast i samarbetet kring barnet? 

 Något i samarbetet som inte fungerar bra? Åtgärder? 

 Barn med funktionsnedsättning i förskolan – fördelar/nackdelar för barnet? 

 Hur ser ni på ansvar på förskolan (En eller flera ansvariga? positivt/negativt) 

 Förskolan och i hemmet 

- Hjälpmedel 

- Tillgänglighet  

- Hur funkar detta 

 Vilka förutsättningar behövs för att ett samarbete ska funka? 

 Hur skulle du vilja att det ideala samarbetet skulle se ut, mellan hemmet, förskolan 

och barnhabilitering? 

 

 

 

 

 


