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Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att undersöka fem pedagogers beredskap att ta emot och arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd med speciell inriktning mot autism i förskolan, liksom hur 

pedagogerna förhöll sig till kunskap och material för att stötta dessa barn på bästa sätt. För att 

få fram konkret fakta kring autism, barnsyn och arbetssätt har jag använt mig av litteratur som 

var relevant för dessa ämnen. Det som huvudsakligen kom fram i litteraturgenomgången var 

vad autism är, diagnostisering, vikten av kommunikation för barn i behov av särskilt stöd och 

att se dessa barn som individer, men även resurser och arbetssätt. Som metod valde jag att 

genomföra en kvalitativt inriktad undersökning och använde mig då av kvalitativa intervjuer. 

Resultatet visar att pedagogerna har olika uppfattningar om både extra utbilningar och 

användandet av hjälpmedel. Däremot menar flera att pedagogens förhållningssätt speglar 

dennes syn på barn i behov av särskilt stöd. Vidare visar intervjuerna att diagnosen autism är 

ovanlig i förskolan och att det inte finns några konkreta sätt att arbeta med barn som har 

autism. En slutsats jag drog var att det är svårt att arbeta i förebyggande syfte för att ta emot 

barn i behov av särskilt stöd och att pedagogens förhållningssätt är det viktigaste hjälpmedlet 

en pedagog har.  

 

Nyckelord: Diagnostisering, beredskap, kommunikation, arbetssätt 
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1. Inledning 
Specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd är ett område som har intresserat mig 

under en längre tid och anledningen till detta har att göra med att jag har människor i min 

närhet som har olika typer av diagnoser. I Sandberg (2009) sammanfattas specialpedagogik 

som ett skapande av optimala förutsättningar för alla barns lärande. Persson (2007) anser att 

specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken bedöms vara 

otillräcklig. Jag har saknat en djupare ingång av specialpedagogik och barn i behov av särskilt 

stöd i min utbildning. En önskan hade varit en kurs som mer ingående handlat om 

specialpedagogik, diagnoser och arbetsmetoder kring ämnet, då Lpfö 98 (rev. 2010) tar upp 

att alla barns rätt att utvecklas är viktigt. 

Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och 

analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 

mål och intentioner (Lpfö 98 rev. 2010, sid 13) 

 

Under VFU-perioderna har jag upptäckt förhållanden som skiljer sig åt mellan olika förskolor 

när det kommer till hjälpmedel och metoder. Detta fick mig att undra om det finns något 

hjälpmedel som är bättre eller mer populära än andra. Tyvärr finns det inte mycket forskning 

som beskriver vilka metoder som brukar tillämpas i förskolan. Enligt Sandberg påverkar detta 

pedagogers användning av redskapen och då inga konkreta förslag finns, håller sig 

pedagogerna ofta till de metoder de alltid använt. Personligen anser jag att ordet metod är 

svårt att definiera, men Sandberg (2009) tolkar det som ett redskap som pedagoger på 

förskolor kan använda sig av.  

Under tre år har jag vikarierat på ett stödboende för vuxna med bland annat autism, vilket har 

bidragit till att jag har införskaffat mig praktisk kunskap inom ämnet. Detta har lett till en 

nyfikenhet hos mig kring hur det ser ut för barn i förskolan som har autism och hur vanligt det 

är. Enligt Lutz (2013) är autistiska, döva och gravt utvecklingsstörda barn inte alltid 

representerade i alla barngrupper i dagens förskola. Detta betyder dock inte att dessa barn inte 

alls existerar i förskolan, men att de inte alltid finns i alla barngrupper. Tidigare arbeten kring 

barn i behov av särskilt stöd och specialpedagogik som jag har stött på har berört pedagogers 

samspel och bemötande av barn i behov av särskilt stöd. Vissa av dessa arbeten hade ett fokus 

på skillnader och likheter mellan svenska förskolan och andra internationella förskolor, som 

exempelvis Tyskland och England. Jag fann detta intressant, men min intention med studien 

är att försöka hitta skillnader och likheter mellan olika svenska förskolors arbete med barn i 

behov av särskilt stöd med inriktning mot barn med autism och olika hjälpmedel istället 

Sammanfattningsvis kan jag fastställa att bakgrunden till arbetet är att jag har saknat en 

djupare kunskap kring ämnet specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

Därför vill jag studera skillnader och likheter mellan olika förskolor och pedagogers sätt att 

arbeta och ta emot dessa barn för att få en djupare förståelse.  
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1.2Syfte & forskningsfrågor  
Syftet med studien är att undersöka några förskolors beredskap att ta emot barn i behov av 

särskilt stöd, med fokus på förskolans pedagoger och deras kunskaper. Särskilt intresse riktas 

mot autism som diagnos. 

- Vilka uppfattningar om sitt arbete med barn med diagnosen autism ger intervjuade 

pedagoger uttryck för? 

 

- Vilka faktorer kan ha inverkan på förskolors beredskap att ta emot barn med behov av 

särskilt stöd? 

 

- Vilka hjälpmedel använder förskolorna och varför? 
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2. Litteraturgenomgång  
I denna del presenteras tidigare forskning om vad diagnosen autism är för något och 

pedagogens arbetssätt att kunna kommunicera och att skapa trygghet med dessa barn. Sedan 

tas det upp om forskning kring pedagoger i förskolans erfarenheter och barnsyn när det 

kommer till barn i behov av särskilt stöd. Slutligen presenteras forskning kring pedagogers 

förutsättningar och arbetssätt i förskolan kring hjälpmedel och metoder för barn i behov av 

extra stöd. 

2.1 Pedagogers arbetssätt med barn som har autism 

2.1.1 Vad är autism? 

Diagnosen autism beskrevs för första gången år 1943 av Leo Kanner, en psykolog i USA. Han 

undersökte en grupp barn som han beskrev som gåtfulla och obegripliga, som om de var i en 

glaskupa. Detta tillstånd förklarades med att barnen blivit utsatta av intellektuella, men kyliga 

föräldrar som avvisade barnen (Rohnhaug & Rakstang Eck, 1995). Denna teori fanns kvar till 

långt in på 1970-talet då den avvisades av nya forskningsrön. Idag placeras autism, enligt 

Peeters (1998), under kategorin ”genomgripande utvecklingsstörning”, som är en av många 

kategorier i DSM-IV (Diagnostic Statistical Manuel). Det är den fjärde versionen av en 

amerikansk diagnostisk och statistisk handbok om psykiska störningar som har angetts av 

Värdshälsoorganisationen (WHO). Peeters tar även upp att barn som får diagnosen autism 

klassas oftast som begåvningshandikappade, vilket betyder att den mentala åldern förblir 

väldigt låg och tenderar att ha inlärningssvårigheter. Några viktiga kännetecken av diagnosen 

är att de dominerande störningarna består av svårigheter att uppnå språkliga, motoriska, 

kognitiva och sociala färdigheter. 

När det kommer till svårigheter för barn med autism, menar Jakobsson & Nilsson (2011) att 

dessa barn har kvalitativt nedsatta förmågor som kan utgöra svårigheter för dem. Exempelvis 

social interaktion, kommunikation och stereotypiska beteende mönster. Författarna anser att 

nedsatt förmåga till social interaktion tydligt framkommer i barnets kroppshållning och barnet 

visar detta genom gester, ansiktsuttryck och ögonkontakt. När det kommer till brister inom 

kommunikationen, tenderar barn med autism att vara försenad i talutveckling eller så lär de 

sig inte att prata alls. Repetitiva och stereotypiska beteendemönster menar Jacobsson & 

Nilsson är vanligt bland barn med autism också, vilket innebär fixering på vissa rutiner eller 

vissa intressen. Jacobsson & Nilsson drar då sin slutsats att barn med dessa nedsatta förmågor 

gör att pedagoger måste tänka i andra banor när de ska lägga upp sitt arbete för att det ska 

passa dessa barn. Powell, Jordan & Gerland (1998) säger att det är bevisat svårt att undervisa 

människor som har autism och att även väl genomtänkta planeringar kan visa sig vara 

ofruktbara. För att lyckas i detta arbeta anser författarna att pedagoger måste erkänna för sig 

själva att dessa svårigheter existerar och då reflektera över hur de kan handskas med dem. 

Powell & Jordan menar också att det är nödvändigt vid arbete med barn som har autism att 

som pedagog känna till kärnproblematiken vid autism och även ha kunskap om barnet som 

individ. Författarna menar att de pedagoger som inte har några erfarenheter av autism har 

svårare att se och peka på de framsteg som normalt görs i den spontana inlärningsprocessen 
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hos dessa barn. De kan även ha det svårare att lära ut i den spontana inlärningsprocessen då 

den ske så pass tidigt i barnets liv. 

Symptom på autism kan börja synas vid tvåårsåldern, men diagnosen sätts sällan på barn 

under fyra år. Mellan 50 och 80 procent av dessa barn har diagnosen medfödd. Idag betraktas 

autism som en genomgripande störning i själva utvecklingen, men längre tillbaka i tiden 

betraktades det som en sinnessjukdom. Enligt undersökningar som gjordes på början av 1990-

talet är autism ett sällsynt tillstånd och författarna menar att bara en liten del av Sveriges 

befolkning under 1990-talet hade eller fick diagnosen (Rohnhaug & Rakstang Eck, 1995). För 

att ett barn ska få diagnosen autism är det först vissa kriterier som måste uppfyllas. I DSM-IV 

finns en modell med tre huvudkategorier med fyra stycken underkategorier under varje. För 

att bli godkänd måste minst sex av kriterierna från grupperna uppfyllas, varav minst två 

stycken från den första gruppen och minst en vardera från den andra och den tredje (Peeters, 

1998). Exempelvis är att barnet ska bedömas att inte kunna interagera med sin omgivning 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). Enligt författarna så är det BNT (barnneurologiskt team) eller 

barnhabiliteringen gör denna bedömning. Hos de barn som har autism är tillståndet oftast 

kroniskt och långvarigt. Dessa barn och deras familjer är i många fall i behov av långvarig, 

stabil och allsidig hjälp. Redan i förskolan kan det finnas ett behov av omfattande 

specialpedagogiska insatser. Undersökningar från 1990-talet visar att enbart mellan tio och 

tjugo procent av barn med autism klarar sig på egen hand till vuxen ålder och i vuxen ålder 

utan specialpedagogiska insatser (Rohnhaug & Rakstang Eck, 1995).   

2.1.2 Trygghet & kommunikation 

Peeters (1998) tar upp att barn med autism lider av brist på mening i sitt liv och behöver då 

hjälp från pedagoger och vårdnadshavare med detta. Peeters menar att om dessa barn inte 

finner trygghet i sig själva eller i sin omgivning så kommer barnet att göra av med massa 

energi till att försöka finna sig till rätta. Enligt Peeters spelar miljön på förskolan stor roll för 

dessa barns trygghet. Han menar att om rummen i förskolan är möblerade och anpassade för 

barnen, kan en trygghet gentemot miljön skapas. Ett exempel på förändring i miljön är att ta 

bort starka och färgglada färger, som enligt Peeters kan upplevas distraherande för dessa barn 

och som kan leda till en känsla av att känna sig obekväm med sin miljö. Men miljön runt 

omkring är inte det enda viktiga elementet när det kommer till dessa barns trygghet menar 

Powell, Jordan & Gerland (1998). Hur pedagogen förhåller sig gentemot barnen, en god 

praktik, är minst lika viktigt. De diskuterar dock om en god praktik med barn som har autism 

är annorlunda än med ”vanliga” barn, då de samtidigt anser att en bra pedagog ska kunna 

förhålla sig bra mot alla barn oavsett diagnos. Powell, Jordan & Gerland tar upp att det har 

ifrågasatts om en ”god undervisning” är allt som krävs för att garantera en ”god praktik” med 

barn som har autism. De menar att kunskap om autism som ett tillstånd kan vara behövligt att 

ha, men att det inte behöver vara det enda som räknas i pedagogens arbete. Vidare menar de 

att hur pedagogerna arbetar med hur barnet interagerar med omgivningen är minst lika viktigt 

(Powell, Jordan & Gerland, 1998). På liknande sätt lyfter Beckman, Kärnevik Måbrink & 

Scaumann (1998) fram varför pedagogers arbetssätt kring kommunikation och interaktion är 

viktigt för barn med autism: 
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Människor med autism har svårigheter att tolka alla sorters kommunikation,  

både språklig och icke-språklig. Ungefär hälften av dem utvecklar ett talat  

språk, på olika nivåer. Men det autistiska handikappet kan vara stort  

även om människan med autism kan tala. (Beckman et al.1998, sid. 16) 

 

Vid kommunikation med barn som har autism finns det enligt Beckman et al. många små 

saker som kan vara bra för pedagoger att tänka på. Exempelvis är det bra att som pedagog 

vara hundra procentigt närvarande och inte fundera på något annat eller prata med någon 

annan samtidigt. Detta menar Beckman et al. är för att det kan vara mycket som pågår i 

barnets huvud och det gäller som pedagog att försöka läsa av vad barnen tänker och känner. 

Många barn med autism visar inte med ansiktet vad det tycker och tänker, utan i små gester 

eller med hela kroppen. En annan sak som är viktig att tänka på som pedagog är att använda 

sig av få ord och korta meningar, eftersom att ordförståelse hos dessa barn kan vara svårt. Det 

är viktigt att sänka rösten, tala långsamt och tydligt när man ger beröm eller visar glädje. 

Detta för att inte dubbla budskap skickas till barnen, då höga, snabba röster associeras med 

ilska, kaos och negativitet hos barn med autism, vilket kan gör att barnen blir ängsliga och 

stressade (Beckman et al., 1998). Även Powell, Jordan & Gerland (1998) diskuterar även 

kring detta ämne: 

Vi tror att det sätt ett barn uppfattar och reagerar på den sociala och fysiska världen representerar 

en verklighet för honom/henne. Vi kan kanske inte dela den autistiska personens sätt att tänka, 

men det är vårt problem som lärare – och det är vår utgångspunkt för varje steg mot verklig 

inlärning för elever. (Powell, Jordan & Gerland, 1998, sid. 13) 

2.2 Förskolans beredskap för barn i behov av särskilt stöd  

2.2.1Erfarenheter, stöd & delaktighet 

Barn är individer, de bär med sig olika typer av erfarenheter och kunskaper genom livet. 

Dessa individuella erfarenheter och kunskaper kan liknas med en ryggsäck som barnet bär. 

Vissa barn som bär med sig ”ryggsäckar” med någon typ av mentalt funktionshinder kan 

uppfattas som störande i specifika fall av pedagoger. Hur pedagogerna arbetar och formulerar 

sig runt omkring dessa barn, påverkar hur olika budskap uppfattas utav barnet och dess 

omgivning (Hakvoort & Friberg, 2011). Rohnhaug & Rakstang Eck (1995) lyfter även vikten 

av hantering av dessa barns nya färdigheter som de lägger i sin ”ryggsäck”: 

En avgörande förutsättning för att barnet ska kunna utnyttja nya färdigheter för att hantera nya 

situationer är att han eller hon kan lära sig färdigheterna i ett meningsfullt sammanhang, där 

motivationen kopplas till den konkreta situationen, barnets intressen och behov av att klara av 

saker och ting och av att vara accepterad av andra människor (Rohnhaug & Rakstang Eck 1995, 

sid. 57).  

Kunskap och förståelse är två ord som enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) 

genomsyrar pedagogers arbete när det kommer till barn som har svårigheter. Pedagogens 

inställning till lärande har lika stor betydelse som barnsynen när det kommer till dessa barn. 

Urnes & Eckhoff (2011) använder ”glasögon”, en metafor för kunskap och förståelse, 

författaren menar att pedagoger tar på sig sina ”glasögon” för att upptäcka nya eller andra 

fenomen i en omgivning. Utan ”glasögon” kan det vara lätt att missa viktiga saker som finns 
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runt omkring. Lutz (2013) skriver att ”glasögonen” hjälper pedagogen att uppmärksamma 

barnets individuella möjligheter och även dess svårigheter. Författaren poängterar att detta är 

viktigt för att kunna utmana barnet och att som pedagog kunna se förutsättningar för barnets 

lärande. För att nå detta menar Lutz att pedagogen bör se utifrån barnets perspektiv för att 

utvinna en större insyn och förståelse när det kommer till barnets möte i de pedagogiska och 

sociala sammanhangen.  

Pedagogernas ansvar när det kommer till barn i svårigheter är att sätta sig in i de frågor som 

berör just dessa barn tillsammans med sina kollegor (Nilholm, 2012). Enligt författaren ska 

diskussioner ske kring hur det pedagogiska arbetet ser ut, även hur arbetslaget kan arbeta för 

att ge stöd åt dessa barn. Stödet bör vara anpassat för att barnet tillsammans med pedagogerna 

ska sträva efter att kunna nå verksamhetens strävansmål så långt det individuella barnet klarar 

av. Nilholm trycker på att strävan ska vara att barnet ska kunna fungera i förskolans 

verksamhet utan att behöva känna sig nedvärderad, utanför eller åtsidosatt. Barnet ska kunna 

känna sig inkluderad i förskolans vardag och pedagogerna bör försöka att undvika 

särlösningar exempelvis att barnet inte behöver vara med på alla aktiviteter. Rohnhaug & 

Rakstang Eck (1995) anser att alla barn har rätt att känna sig delaktiga både i det sociala och 

även i sitt eget lärande. För att denna delaktighet ska kunna existera menar författarna att 

pedagogerna i förskolans verksamhet bör sätta barnens utvecklingsmöjligheter som ett fokus 

och därefter jobba utifrån dem. Rohnhaug & Rakstang Eck tar även upp att 

specialpedagogiken är intresserad av detta och även de risker som finns att barnets utveckling 

ska påverkas negativt beroende på en funktionsnedsättning. 

2.2.2Barnsyn 

Pedagoger tar i många fall förgivet vad barn är kapabla och inte kapabla till vid vissa åldrar, 

och de barn som kliver utanför de normativa ramarna för det som anses ”normalt” blir 

stämplade som annorlunda och stökiga. Vid dessa tillfällen bör en reflektion göras av 

pedagogen och arbetslaget kring vad pedagogen och arbetslaget tar förgivet när det kommer 

till barns utveckling (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Även Rohnhaug & Rakstang 

Eck (1995) lyfter vikten av pedagogers syn på barns utveckling: 

Flera studier tyder på att den långsiktiga utvecklingen för dessa barn är beroende av samspelet 

mellan skadans omfattning och kvaliteten på den vård och omsorg de får i sin sociala omgivning. 

Detta innebär att en optimal utveckling hos barn med medfödda och förvärvade skador förutsätter 

en positiv och meningsfull omsorg och inlärning via det sociala samspelet. (Rohnhaug & Rakstang 

Eck 1995, sid. 15-16) 

Pedagogens förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd styrs av den enskilde 

pedagogens barnsyn. Barnsyn ur ett konstruktionistiskt synsätt är något som den enskilda 

människan skapar sig och som inte skapas ur tomma intet. Ur ett konstruktionistiskt 

perspektiv ses barnsyn och förhållningssätt som något som är förändringsbart med tiden (Lenz 

Taguchi, 2011). Författaren trycker på att pedagogernas erfarenheter av sin omvärld och även 

dess interaktion formar synsättet som i sin tur formar förhållningssättet. Sandberg (2009) 

skriver att pedagoger använder sig av olika metoder i sitt sätt att arbeta som matchar ens 

förhållningssätt, men själva begreppet metoder är svårt att definiera. Författaren tolkar metod 

som ett redskap eller tillvägagångssätt som personalen använder sig av i förskolan. Sandberg 
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tar även upp att det tyvärr inte finns så mycket forskning varken i Sverige eller internationellt 

som konkret beskriver vilka specifika metoder som tillämpas i förskolan. Metoderna 

uppkommer oftast fram ur pedagogens förhållningssätt och synsätt gentemot de mål som har 

lagts upp för verksamheten. Nilholm (2012) trycker på att i dagens Sverige är många överens 

om att förskolan ska kompensera för de olika förutsättningar som barn har och samtidigt ta 

hänsyn till deras intressen. Dock diskuterar författaren om vilka mål i förskolan som 

arbetslaget ska arbeta med kompensatoriskt och till vilken grad barn ska bli lika. 

2.3 Hjälpmedel och metoder i förskolan 

2.3.1Förutsättningar & anpassning 

Hjälpmedel får inte bli ihopblandat med läromedel, läromedel är en term som främst används 

i skolans värld och i vanligaste fall någon form av lärobok (Långström & Viklund 2006). 

Förskolans läroplan pratar inte om hjälpmedel i direkta termer men nämner detta: 

Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte 

kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. (Lpfö 

-98 rev. 2010, sid. 5) 

Tyvärr kommer det fram att resursneddragningar har genomförts i Sverige och även i andra 

delar av västvärlden. Detta har inneburit att barngrupperna har ökat, vilket gör att 

pedagogernas arbetsbördor ökat i samma takt som barngruppen (Persson, 2007). Utifrån det 

ställs högre krav på mer homogena grupper och då definieras större andel barn som avvikare 

enligt Persson. Vid ökning bland barngrupperna blir kravet på struktur och ordning ett måste 

för att kaos inte skall utbryta. Barn i behov av särskilt stöd är i större behov av struktur än 

”vanliga” barn, men ibland är strukturen ett måste för att de ska ta sig igenom dagen (Lutz, 

2013). Författaren trycker då på att små och enkla men effektiva metoder och hjälpmedel kan 

vara avgörande för barnen. Lutz pratar även om att barnsutveckling delades förr in i olika 

kategorier; språklig-, kognitiv-, social-, motorisk- och emotionell utveckling. Denna indelning 

är tydligt representerad bland olika läromedel som är riktade mot blivande pedagoger. Delar 

av detta framkommer ibland i dagens förskola via bland annat individuella utvecklingsplaner 

– som förkortas som IUP. Att dela upp barn i kategorier utifrån vad de är kapabla till har alltid 

funnits på tapeten enligt Lutz, men på senare tid har det lutat åt att se och behandla barnen 

som individer. På liknande sätt lyfter Rohnhaug & Rakstang Eck (1995) det individuella 

barnet: 

Genom att lägga en ökad tonvikt på enskilda barns individuella resurser och starka sidor, finns det 

en större möjlighet att de förhållandevis intakta funktionerna kan innebära en kompensation för de 

svaga funktionerna och så att säga lyfta dessa i barnets fortsatta utveckling. (Rohnhaug & 

Rakstang Eck, 1995, sid. 53-54) 

En bedömning av det enskilda barnet måste göras för att se vart barnet befinner sig 

kunskapsmässigt för att hitta material som passar till det individuella lärandet (Lutz, 2013). 

Materialet ska vara anpassat till den specifika situationen där barnet har det svårt och ska 

enligt Lutz även möta barnets erfarenhetsvärld. Författaren trycker även på att barnets 

förkunskaper ses som en förutsättning och lämpligt material ska tas fram genom dessa 

förkunskaper. Elmeroth (2008) skriver att mycket material är anpassat för de barn som har 
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svenska språket som modersmål och har genomgått en svensk skolanpassad 

socialisationsprocessen, med andra ord ”vanliga” svenska barn. Detta, menar Elmeroth, är 

vanligt i förskolan, men även i skolan, vilket framgår när man ur ett maktperspektiv 

undersöker vad som dominerar. 

2.3.2Arbetssätt & hjälpmedel 

Ett strävansmål i Lpfö 98 (rev. 2010) är att förskolan ska främja alla barns utveckling och 

lärande. Den säger även att verksamheten ska anpassa sig till de barn som finns i den. Lenz 

Taguchi (2011) skriver att ett huvudmål för pedagogerna bör vara att barnet ska kunna 

kommunicera med sin omvärld. Detta för att kunna skapa en gemensam innebörd för barnet. 

För att göra det bör en alternativ form av kommunikation tas fram, som passar det 

individuella barnet och gör att barnet kan kommunicera med omvärlden. Lenz Taguchi skriver 

att vi människor har ”hundratals” språk, uttrycksmedel och kommunikationsmedel som alla 

ses som viktiga för att kunna skapa mening och innebörd i våra liv. Det kan vara allt från 

rörelser och kroppspråk, bilder, talande språk, konst, musik osv. TAKK, Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation, är exempelvis ett vanligt hjälpmedel som 

används i förskolan vid arbete med barn i behov av särskilt stöd, men även med ”vanliga” 

barn (Heister Trygg, 2004). 

Den allra viktigaste aspekten på TAKK är att barnet ska få redskap att samspela språkligt med 

andra innan talet ger möjlighet för detta (eller när talet inte utvecklas). (Heister Trygg, 2004, sid. 

9) 

För många barn i behov av särskilt stöd är språket och kommunikationen i många fall de 

punkter där pedagogens arbete är extra viktigt. Forskning kring barns språkutveckling hos 

barn med funktionshinder ex, utvecklingsstörning är något som är en bristvara. Det 

forskningen kommit fram till är att barn med utvecklingsstörningar tenderar att få svårigheter 

med kommunikations-, språk- och talutveckling (Heister Trygg, 2004). Att kunna 

kommunicera och att kunna socialisera med andra människor går hand i hand, men det kräver 

olika åtgärder. Dessa åtgärder är behövliga eftersom kommunikation handlar om hur man gör 

sig förstådd och socialisering handlar om hur man fungerar bland andra människor, vilket 

placerar dem i olika kategorier (Urnes & Eckhoff, 2011). Det finns ingen mall över vilka 

hjälpmedel eller metoder som pedagoger ska använda sig av när det kommer till barn i behov 

av särskilt stöd. Däremot är det viktigt att som pedagog ta det individuella barnets 

erfarenheter och kunskapsmängd på allvar och arbeta utifrån det. Det är pedagogens uppgift 

att hitta utmaningar som bär på lagom svårighetsgrad för att barnet ska kunna lära sig och 

utvecklas (Lutz, 2013). 
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3. Metod 
I denna del presenteras mitt metodval med koppling mot litteratur, hur jag kom i kontakt med 

mina informanter, varför de kontaktades och även kort anonym presentation av informanterna. 

Mitt tillvägagångssätt av intervjuerna, hanteringen av den insamlande empirin och sekretess 

och anonymitet presenteras även i denna del. 

3.1 Val av metod 
Vid val av metod inför en undersökning står det mellan kvalitativ eller kvantitativ, men ibland 

kan båda användas samtidigt. Jag använde mig av kvalitativ metod, närmare bestämt 

kvalitativa intervjuer (se Bilaga 1). Johansson och Svedner (2010) nämner att syftet med en 

kvalitativ intervju är att få informanten att ge flytande svar. Bakgrunden till mitt val av 

kvalitativ metod, var avsikten att få en inblick i pedagogernas beredskap ta emot barn i behov 

av särskilt stöd i förskolan. Hur intervjufrågor är utformade skriver Kvale (1997) avgör hur 

svaren ser ut. Frågor som börjar med vilka, på vilket sätt, hur och var är mer öppna frågor och 

kan ge bredare svar medan frågor som börjar på ”har” är mer slutna frågor och ger svaren ja, 

nej eller vet inte.  

Till en av intervjuerna fick jag skicka frågorna via mail (se Bilaga 1). Detta för att en av 

informanterna inte hade tid att gå ifrån på förskolan och genomföra en personlig intervju på 

grund av brist på vikarier. Vi kom då fram till att jag skulle skicka frågeformuläret till 

pedagogen via mail. Pedagogen kunde då svara skriftligt när den hade tid och svaren på 

frågorna som gavs vart utförliga. 

3.2 Urval 
Johansson och Svedner (2010) skriver att det är bra om de informanter jag som student väljer 

har olika erfarenhetsgrunder. Anledningen till det är för att öka chansen att finna olika 

uppfattningar kring ämnet. I den här undersökningen valde jag att intervjua fem pedagoger, 

varav fyra av dem var förskollärare och en var barnskötare. För att få en bredare insyn valde 

jag att göra intervjuer med pedagoger från både småbarns-, storbarns- och syskonavdelningar. 

Tre av informanterna arbetade på småbarnsavdelning. Anledningen till att jag valde dem var 

för jag själv aldrig har arbetat eller praktiserat på en småbarnsavdelning och jag var nyfiken 

på hur det fungerar där. Av de resterande pedagogerna arbetade en av pedagogerna på en 

storbarnsavdelning och den andra på en syskonavdelning. 

Förskollärare 1 arbetar på en småbarnsavdelning på en förskola i ett tätbefolkat samhälle. 

Informanten är utbildad förskollärare och har bland annat arbetat med språkstörda barn i över 

tio år. 

Förskollärare 2 arbetar på en småbarnsavdelning på en förskola ett mindre samhälle. 

Informanten är utbildad förskollärare och har arbetat i ca femton år. 

Förskollärare 3 arbetar på en syskonavdelning på en förskola i ett mindre samhälle. Är 

utbildad förskollärare sedan cirka tjugo år tillbaka och har gått en 10 poängs kurs som heter 

”Barn med handikapp”.  
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Förskollärare 4 arbetar på en storbarnsavdelning på en förskola i en mindre by. Är utbildad 

förskollärare sedan över tjugo år tillbaka. 

Barnskötaren arbetar på en småbarnsavdelning på en förskola i en mindre by. Är utbildad 

barnskötare och har arbetat i över tjugo år på småbarnsavdelningar. 

3.3 Genomförande 
Johansson & Svedner (2010) skriver att det är viktigt att planera sitt arbete. Jag försökte att 

genomföra en intervju per dag i en veckas tid. Jag tog kontakt med mina informanter via 

telefon och gemensamma kontakter. Vid det tillfället berättade jag vad jag ville undersöka, 

sedan om de kunde och ville ställa upp på en intervju. När de ställde upp på intervjuerna kom 

vi överens om vilken tid och plats för intervjuerna. Som jag nämnde under Val av metod så 

genomförde fyra av informanter en personlig intervju medan den femte istället svarade på 

frågorna skriftligt via mail. 

Om det någon gång körde fast under intervjuerna försökte jag att ställa följdfrågor för att föra 

samtalet vidare. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje informant antingen på deras 

förskola eller hemma hos dem, om det passade dem bättre. Kvale (1997) nämner att 

informanterna ska få vara i en miljö där de känner en trygghet. 

Vid tre av de personliga intervjuerna använde jag mig av en läsplatta för att lättare kunna 

transkribera materialet, men även för att kunna fokusera på informanterna och det de hade att 

säga. Den fjärde pedagogen som ställde upp på en personlig intervju bad om att inte bli 

inspelad därför valde jag att anteckna istället. Genom att vara flexibel kunde jag få den 

information jag sökte efter, samtidigt som att jag kunde låta informanten känna en trygghet i 

situationen. Syftet med kvalitativ intervju, menar Johansson och Svedner (2010), är att få 

informanten att ge så uttömmande svar som möjligt och genom att spela in intervjun via en 

läroplatta ökar chanserna att höra och kunna gå igenom dessa svar ordentligt senare. 

3.4 Databearbetning & analysmetod 
Efter varje genomförd intervju transkriberade jag datamaterialet över till ett dokument på 

datorn. Detta gällde alla intervjuer, ljudinspelningarna, anteckningarna och den skriftliga 

intervjun. Det för att få all data samlat på ett ställe och sedan kunna arbeta över den till 

resultat delen eftersom. Upplägget och hanteringen av ens arbete är en viktig nyckelfråga för 

att arbetet skall flyta på (Johansson & Svedner, 2010). Svaren på frågorna delades in i tre 

kategorier där mina forskningsfrågor var överskrifterna. På så vis kunde jag enklare se vad 

som var relevant till min undersökning, men också vilka likheter och skillnader som fanns 

mellan pedagogernas svar. 

3.5 Etiska ställningstaganden 
Barn i behov av särskilt stöd är ett ämne som är omgärdat av mycket sekretess, vilket gör det 

till ett känsligt ämne och har då följt Vetenskapsrådet (2011) forskningsetiska principer för att 

det ska gå till på ett korrekt sätt. Informanterna i denna undersökning är anonyma för att 

skydda deras identitet, men även barnens identitet. De vet även om att de är anonyma och jag 

har därmed fått deras godkännande att få använda deras information i min undersökning. 
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Johansson och Svedner (2010) skriver att ens arbete ska vara byggt på respekt för de 

människor som deltar och delar med sig av sina erfarenheter, åsikter och kunskaper. 

Författarna menar också att informanterna ska få veta undersökningens syfte och att den som 

leder undersökningen inte får undanhålla det. Specifika fall kan inte skrivas ut då barnet lätt 

kan bli utpekat.  
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4. Resultatredovisning 
I den här delen presenteras resultatet som framkommit i intervjuerna. Jag har delat upp 

avsnittet i delar efter mina forskningsfrågor som handlar om autism i förskolan, arbete inom 

förskolan med barn i behov av särskilt stöd och hjälpmedel och metoder i förskolan. 

4.1 Autism i förskolan 
I intervjuerna framgick det att alla informanterna någon gång under sin tid inom förskolan har 

träffat barn med autism. Det framgick att tre av fem hade arbetat med barn som hade autism. 

De andra två har träffat på dessa barn under sin tid som vikarier. Förskollärare 3 var den som 

hade arbetat mest med barn med autism och som dessutom hade en utbildning inom ämnet. 

Även Förskollärare 1 och 4 har arbetat med barn som det sedan kommit fram har autism, dock 

efter att barnen har slutat hos dem. Hur mycket kontakt med autistiska barn pedagogerna hade 

haft, har att göra med vilka åldrar de arbetade med. Informanterna som arbetar på 

småbarnsavdelningar hade träffat färre barn med autism och en av dem hade bara varit i 

kontakt med ett barn med autism under en väldigt kort tid: 

Jag har bara träffat ett barn med autism under några timmar och det var riktigt i början när jag 

arbetade. Jag kan inte heller komma på att jag har haft något barn där man har sett några 

varningssignaler. De barn jag jobbar med är för små för att man ska kunna se om de har autism. 

När de blir större kanske man kan se det, men jag har inte gjort det (Förskollärare 2).  

De två pedagoger som arbetade med äldre barn hade inte många fall av autistiska barn på sina 

avdelningar. Det kom fram att bland de fall som de hade haft och har i nuläget inte var 

extrema eller grava fall av autism, men att det ändå hade framgått tydligt att någonting inte 

var som det skulle hos barnen. Hos en av informanterna kom det fram att om en 

diagnostisering av ett barn skedde, så gjordes det inte ofta på småbarnsavdelningar: 

Barn som har varit hos oss som har fått diagnosen under tiden de har varit hos oss har man kunnat 

se när de har kommit upp i 3 och 4 årsåldern att det har varit något. När de var yngre var det inte 

alls klart att det var någonting. Det har ju självklart funnits barn som inte har fått någon diagnos 

undertiden de har varit hos oss, men när de kom upp till skolan där vid 7 och 8 årsåldern kunde de 

få diagnosen. Den hade då blommat ut så pass mycket att den syntes väldigt klart (Förskollärare 

3). 

Tre av fem informanter menade att det funnits barn under förskoleperioden som visat vissa 

varningssignalet som skulle ha indikerat autism. Två av tre informanter som arbetade på 

småbarnsavdelningar ansåg att det var svårt att tyda dessa signalet eftersom barnen är så små. 

Även de två som arbetade med äldre barn ansåg att det var svårt att veta vilka signalet som de 

skulle leta efter. Men Förskollärare 4 tryckte på att i de fall man var osäker var observationer 

av barnen under en längre period en metod för att försöka hitta ett mönster. Fyra av fem 

informanter ansåg att diagnosen autism var svår att sätta innan barnet fyllt fem år. 

Förskollärare 1, 3 och 4 hade arbetat med autistiska barn och i intervjuerna kom det fram att 

de alla hade haft en specialpedagog och habiliteringen inblandad.  

När det kom till utbildning inom ämnet barn i behov av särskilt stöd, exempelvis barn med 

autism, hade informanterna varierande utbildning. Fyra av fem pedagoger var utbildade 

förskollärare, men Förskollärare 3 och 4 hade gått utbildningar riktade mot barn i behov av 



17 
 

särskilt stöd. Förskollärare 3 hade gått en tio poängs kurs i ”Barn med handikapp” och gick 

den utanför jobbet på eget intresse. Förskollärare 4 gick en kurs som handlade om stödtecken, 

men gick den via jobbet.  

Jag fick gå en kurs om stödtecken när vi hade ett barn som började hos oss som inte hade ett eget 

språk. Jag tror att hade vi inte fått gå den hade det blivit svårare att arbeta med barnet 

(Förskollärare 4). 

De tre pedagoger som inte hade någon extra utbildning hade etablerat sin kunskap utifrån de 

barn som de hade träffat på förskolan. Beroende på hur länge de hade arbetat med dem fick de 

lära sig olika mycket. Dessa tre pedagoger, Förskollärare 1, Förskollärare 2 och Barnskötaren, 

ansåg att någon extra utbildning inte behövdes inom området. Förhållningssättet gentemot det 

individuella barnet ansåg en av informanterna var det viktigaste när den arbetade med barn 

som hade autism. 

Det var svårt i början men man lärde sig snabbt vad det individuella barnet var i behov av och hur 

man kunde ge barnet det. Det mesta handlade om att vara lyhörd (Barnskötaren).  

Förskollärare 4 tog upp att diagnossättningen av autism inte är enkel då processen innehåller 

flera kategorier som alla måste bli godkända. Om barnet inte skulle bli godkänd inom ett visst 

antal kategorier så kan inte diagnosen sättas. Det här tyckte Förskollärare 4 var bra eftersom 

att risken för att sätta en felaktig diagnos minskar. Förskollärare 3 tryckte dock på att 

föräldrarnas delaktighet spelar en nyckelroll och kan vara avgörande för hur det ska gå för 

barnet. Detta, menar Förskollärare 3, har att göra med att vårdnadshavarna måste godkänna 

om det ska göras en diagnossättning på barnet. Om vårdnadshavarna säger nej, kan 

pedagogerna inte göra något annat än att be om råd och förslag på arbetssätt och metoder från 

specialpedagogen. Rädslan för att diagnosen ska bli en ”stämpel” var något som fanns i 

bakhuvudet hos bland alla informanter och en av dem tryckte på det extra då den ansåg att det 

kunde försvåra dennes arbete och påverka barnet negativt: 

Det finns självklart massa rädslor som snurrar runt i skallen hos en när det kommer till 

diagnostisering av barn i så ung ålder. Bland annat blir då jag rädd för att den där diagnosen blir 

som en stämpel och att det försvårar mycket för barnet, men förhoppningsvis hjälper det istället 

(Förskollärare 1). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla informanter hade varit i kontakt och träffat på 

barn med autism, men de som arbetade på storbarnsavdelningar eller syskonavdelningar hade 

träffat fler barn. Rohnhaug & Rakstang Eck (1995) stärker detta då de skriver att symptom på 

autism kan börja synas vid tvåårsåldern, men diagnosen sällan sätts på barn under fyra år. 

Diagnostiseringen av dessa barn är ovanligt i förskolans verksamhet men sker dock när 

barnen var mellan åldrarna tre till fem år eller äldre. Rädslan för att diagnosen ska bli en 

stämpel eller att förmågan att inte kunna veta vilka varningssignaler de ska leta efter är två 

påverkande faktorer när det kom till diagnostisering bland dessa informanter. Två av 

informanterna hade extra utbildning medan de andra tre etablerade sin kunskap utifrån de barn 

de träffat. 
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4.2 Arbete inom förskolan med barn i behov av särskilt stöd 
Det var väldigt varierande bland informanterna hur de arbetade med barn i behov av särskilt 

stöd. Informanterna som arbetade med äldre barn hade varit i mer kontakt med barn som är i 

behov av extra stöd. Hos de tre informanter som arbetade på småbarnsavdelningar arbetades 

det extra mycket med språket. Förskollärare 2 ansåg att det inte var nödvändigt att ha alla 

barnen tillsammans när man arbetade med språket, då det lätt blev för mycket att hålla reda 

på. Detta var dock inte något som alla pedagogerna höll med om:  

Vi tog inte så ofta barnet från gruppen, även om det blev lugnare då, men det fanns inte resurser 

för det. Men vi försökte ha mindre grupper med ca 2 – 3 st. barn tillsammans med det här barnet 

och t.ex. gick iväg till lekparken. Vi gjorde det för att det här barnet inte klarade av att vara i det 

värsta stoj och stimmet (Förskollärare 1). 

De informanter som arbetade med äldre barn försökte båda se det individuella barnets behov 

och kapacitet när det kom till arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Något som alla 

informanterna hade gjort var att strukturera upp miljön inomhus efter den kunskap de hade 

kring barn i behov av särskilt stöd. Detta så att alla barnen skulle känna en trygghet på 

förskolan. Samtliga informanter ansåg att nyckeln till framgång vid arbete med barn i behov 

av särskilt stöd är struktur och tålamod. En av informanterna ansåg att:  

(…) vi arbetar mycket med struktur för det barnen och vi försöker då strukturera upp hur 

pedagogernas vardag ser ut, vad man hade för uppgifter. Anledningen är så att det vart tydligt för 

oss och för barnen. Vi tydliggjorde även barnets struktur med bland annat bildstöd. Vi försöker att 

sortera bort störmoment i miljön så barnet fick lättare att sortera sina intryck. Sen tycker jag det är 

viktigt att lära känna barnet så bra som möjligt för att försöka förstå hur denne förstår sin omvärld 

och hjälpa barnet vidare (Förskollärare 3). 

Det framkom dock från informanterna att det var svårt att hitta ett specifikt arbetssätt för hur 

man kan arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Förutom struktur och tålamod ansåg alla 

informanterna att pedagogens förhållningssätt var en av de viktigaste egenskaperna vid arbete 

med barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare 1 ansåg att det viktigaste av allt var att det 

fanns ett intresse hos pedagogen att vilja jobba med dessa barn eftersom det avspeglade sig i 

ens arbete. Hos de tre informanter som arbetade på småbarnsavdelningarna framkom det att 

bekräftelse är en vanlig metod, i alla fall på deras avdelningar. Informanterna som arbetade 

med äldre barn ansåg inte att det var fullt lika viktigt. Alla informanter ansåg att kategorin 

”barn med behov av särskilt stöd” inte bara omfattade barn med ett specifikt tillstånd. 

Informanten som var barnskötare ansåg att barn som är i behov av särskilt stöd behöver inte 

bara vara barn med intellektuella eller psykiska svårigheter, men även barn med fysiska 

svårigheter. Barnskötaren och Förskollärare 1 var de enda som hade varit i direkt kontakt med 

barn med fysiska svårigheter. Detta då de själva anser att det inte är så vanligt i förskolan att 

barn har rörelsehinder och en av de informanterna ansåg att deras verksamhet hade förändrats 

genom detta: 

Vi har ett barn med ett kroppsligt funktionshinder och det har förändrat vårt arbetssätt ganska 

mycket. Man får tänka på allting från miljöns uppbyggnad till lekar och sånger, då många av dem 

innehåller rörelser. Man inser hur mycket man tar för givet och man får helt enkelt tänka utanför 

ramarna. Självklart vill man hjälpa till med mycket men barnet klarar det mesta själv. Det finns 

ingenting som inte går, man får bara nya sätt helt enkelt (Barnskötaren). 
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Pedagogens barnsyn, intresse, kunskap och tillvägagångssätt var enligt samtliga informanter 

fyra faktorer som speglar av sig i pedagogens förhållningssätt. En av informanterna ansåg 

även att pedagogens förhållningsätt är avgörande i pedagogens arbete. 

 

Jag tycker det är intressant och utmanande att jobba med barn i behov av särskilt stöd. Den dagen 

jag inte tycker det längre ska jag nog inte jobba med dem längre. Jag tror det är svårt göra ett bra 

jobb då och jag tror inte heller att alla människor passar att jobba med dessa barn. Man har stött på 

människor som varit rädda för det okända (Förskollärare 3).  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det är vanligare att barn från tre årsåldern är i 

behov av extra stöd då det oftast syns då, men att språksvårigheter syns redan hos de yngre 

barnen. Miljöerna på förskolorna är strukturerade för att ge barnen en trygghetskänsla. Det 

som avspeglade pedagogens arbetssätt var dennes struktur, tålamod och förhållningssätt och 

det som speglade pedagogens förhållningssätt var dennes barnsyn, intresse och kunskap. Detta 

stärker Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) som skriver att kunskap och förståelse är 

två saker som genomsyrar pedagogers arbete när det kommer till barn i behov av särskilt stöd. 

4.3 Hjälpmedel & metoder i förskolan 
Kunskap kring ämnena hjälpmedel och metoder var någonting som samtliga informanterna 

ansåg var svårt att komma över. De använde sig alla av någon typ av metod och några typer 

av hjälpmedel, men som de dock hade använt sig av under en lång tid. De metoder som 

användes av informanterna var i många fall tips från specialpedagogen som de sedan snappat 

upp och testat använda. För att få tips på olika arbetsmetoder vände sig samtliga informanter 

till habiliteringen, men inte för att få material. Däremot ansåg Förskollärare 3 att 

specialpedagogen och habiliteringen var ett bra stöd när det fanns barn som inte hade fått en 

diagnos satt. Samtliga informanter ansåg att deras förhållningssätt var det bästa hjälpmedlet 

och ville dessutom använda sig av det material de redan hade. En av informanterna tryckte på 

att människor som kunde klassas som experter inom ett ämne var bra stöd när det kom till råd 

kring pedagogers förhållningssätt mot barn i behov av särskilt stöd: 

 

När vi har kört fast eller helt enkelt inte vet hur vi ska göra så har vi sökt stöd från vår 

specialpedagog, både den nya och gamla, men även från logopeder, talpedagoger och psykologer. 

Det känns bra att man kan vända sig till någon som är expert inom ämnet (Förskollärare 1). 

Ett hjälpmedel som var vanligt bland informanterna på småbarnsavdelningarna var Babblarna, 

vilket beskrevs som ett språkmaterial för barn med försenad talutveckling. Dessa informanter 

ansåg att Babblarna genomsyrade hela deras avdelningar, eftersom alla barnen tycker om det 

och faktiskt svarar på materialet. Förskollärare 2 berättade att det finns böcker, leksaker, 

pussel, dataspel och cd-skivor som handlar om Babblarna. Namnen på Babblarna var 

någonting som en av informanterna hade uppfattat att barnen tycker är roliga och har även 

varit några av de första orden som vissa av dem har lärt sig.  

 

Vi arbetar med Babblarna med hela gruppen, bland annat så att barnen med svårigheter 

inte blir utpekade som annorlunda. Men de barn som inte har svårigheter tycker att det är 

minst lika roligt, så varför inte köra med hela gruppen? Det finns så mycket man kan göra 

med dem (Barnskötaren). 
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Samtliga informanter ansåg att kommunikation är en viktig del i barns utveckling och extra 

viktig för barn i behov av särskilt stöd och samtliga tryckte på att alla barn hade rätt till ett sätt 

att kunna kommunicera på. Ett material som fanns på alla informanternas förskolor var bilder. 

Barnskötaren berättade att bilder på olika händelser, situationer och saker var bra som stöd vid 

arbetsstunder, kommunikation, men även som schema för dagen och samtalsbilder. 

Förskollärare 4 ansåg att en bild är mer konkret och den finns kvar när orden försvinner. Vid 

matsituationerna berättade Barnskötaren att de kunde ta fram samtalsbilder när barnen började 

bli klara med maten. De kunde då tillsammans med barnen sitta och samtala kring bilderna 

och vad som skedde på dem. Detta för att ta vara på stunderna de hade just vid de tillfällena 

med barnen. Bildernas kvalitet var viktigt bland alla informanter och en av informanterna gav 

exempel på varför det kändes viktigt: 

 

Jag tycker det är viktigt att barnen verkligen kan se vad som är på bilderna. Vi har bilder ute på 

toaletten som visar i vilken ordning man ska göra allt och visar även vad man ska göra. I början 

hade vi glömt bort att sätta upp en bild för att spola, vilket ledde till att inga barn spolade 

(Förskollärare 1). 

Informanterna poängterade att det ibland vad svårt att få tag på bra bilder, då de på egenhand 

var tvungen att leta efter dem på internet. Önskan bland de informanter som arbetade på 

småbarnsavdelningarna var att ha ett bildprogram som många specialpedagoger använder sig 

av. Detta för att då slippa sitta och leta bra bilder, men tyvärr berättade de att sådana 

bildprogram kostade en hel del och det fanns inte i deras budget att kunna lägga pengar på 

sådant. Ett annat hjälpmedel som samtliga informanter varit i kontakt med var tecken, då det 

ansågs vara mer konkret än talet eftersom det blir mer tydligt vad man menar. Förskollärare 3 

ansåg att det är lättare att använda händerna istället för att forma munnen för att få alla ljud 

rätt. Samma informant ansåg även att barn som var i behov av ett alternativt sätt att 

kommunicera lärde sig använda tecken väldigt fort. Alla informanterna hade som sagt arbetat 

med tecken en gång i tiden men i nuläget var det bara två av dem som använde sig av det. 

Förskollärare 3 hade arbetat med det förut men då de inte hade några barn som var i behov av 

det slutade de med det. Det fanns ett intresse hos Förskollärare 2 att börja om med att använda 

tecken som stöd igen. En av informanterna använde sig däremot av detta hjälpmedel vid 

majoriteten av vardagssituationerna: 

 

Vi använder oss av TAKK vid situationer där det är förstärkande för barnet, som t.ex. vid 

matsituationerna, på- och avklädning och även i sånger. Det får inte bli istället för att prata utan 

mer som ett stöd när det kan vara svårt (Förskollärare 3).  

Samtliga informanter ansåg dock att när det finns barn som är i behov av tecken som stöd blir 

det mycket enklare att komma ihåg att använda dem. Det beskrivs av en av informanterna 

som naturligt då det alltid fanns någon som svarade på det man tecknade. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att samtliga informanter ansåg att det är svårt att få tag 

på hjälpmedel och metoder för att underlätta arbetet med barn i behov av särskilt stöd. De 

valde att fortsätta med samma metoder och hjälpmedel som de alltid gjort. Lpfö 98 (rev. 

2010) skriver att hänsyn ska tas till barnen olika förutsättningar och behov. Detta stärker då 
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informanternas åsikt om att specialpedagoger och habiliteringen är ett bra stöd när det finns 

barn som inte svarar på de vanliga metoderna. Babblarna, bilder och tecken som stöd är de tre 

hjälpmedel de använder sig av, men deras förhållningssätt ansåg samtliga informanter är 

viktigast när det kommer till deras arbete med barn i behov av särskilt stöd.  
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5. Diskussion 
I Diskussion presenteras studiens resultat kopplat till tidigare diskuterad litteratur. Det sker 

även en metodanalys som tar upp mina tankar kring mitt tillvägagångssätt av intervjun. Och 

slutligen presenteras även mitt slutord som summerar ihop mina tankar och funderingar. 

5.1 Vilken betydelse har det för pedagogers arbetssätt att ett barn 

har diagnosen autism? 
Rohnhaug & Rakstang Eck (1995) skriver att symptom på autism börjar synas först vid 

tvåårsåldern men att diagnosen sällan sätts på barn under fyra år. Detta stämmer överens med 

informanternas yrkeserfarenheter, då det kom fram att det är vanligare att komma i kontakt 

med autistiska barn på storbarns- och syskonavdelningar än på småbarnsavdelningar. Jag 

tänker mig att detta kan variera från barn till barn hur grav diagnosen är och gör då att det är 

svårare att upptäcka ibland. De pratade om att det säkert hade funnits autistiska barn på deras 

avdelningar men att något symptom på autism inte hade trätt fram förrän barnet börjat i 

skolan. Att det är så pass ovanligt att stöta på autistiska barn i förskolan kan antingen bero på 

att det inte har kommit till det stadiet så symptom på det syns, pedagogernas brist på kunskap 

om autism eller så är diagnosen väldigt sällsynt.  

En fråga jag hade i min intervju var om informanterna hade fått någon utbildning i hur man 

kan stötta barn i behov av särskilt stöd och fick svaret att bara två av dem hade gått varsin 

kurs. De övriga ansåg att det inte behövdes eftersom att pedagogens förhållningssätt gentemot 

det individuella barnet och att vara lyhörd som pedagog var det som behövdes. Båda dessa 

ställningstaganden känns som att de fungerar för de pedagogerna på just deras förskolor. Att 

säga att det ena är bättre än det andra fungerar inte, då jag personligen anser att en 

kombination av båda parterna är det som gör den bästa pedagogen. Powell, Jordan & Gerland 

(1998) skriver att det dock är nödvändigt att känna till kärnproblematiken kring autism vid 

arbete med autistiska barn, men även att det är nödvändigt att ha kunskap om barnet som 

individ. Författarna menar att det blir svårare att lära ut och peka ut framsteg i den spontana 

inlärningsprocessen om pedagoger har lite erfarenheter och kunskaper kring ämnet. Men de 

säger emot sig lite då de samtidigt skriver att pedagogens förhållningssätt gentemot autistiska 

barn, en god praktik, är minst lika viktig. Det förs en diskussion kring om en god praktik med 

autistiska barn är annorlunda än med ”vanliga” barn, eftersom att de även anser att en bra 

pedagog ska kunna förhålla sig bra mot alla barn oavsett diagnos. Hur ska pedagogerna ge en 

sorts god praktik mot autistiska barn, men samtidigt inte förhålla sig annorlunda mot dem? 

Personligen anser jag att det är viktigt att se barnen som individer och inte som diagnoser och 

på så sätt se till barnet som individ. Fortbildning som tar upp om olika diagnoser och 

hjälpmedel kan få betydelse för pedagogernas arbete och förhållningssätt. Detta för att, precis 

som Powell, Jordan & Gerland skriver, det känns nödvändigt att känna till kärnproblematiken.  

Då det verkar som att autism är en ovanlig diagnos bland barn i förskolan verkar det inte som 

att det finns en specifik arbetsätt som är ”konstruerat” för just autistiska barn. Powell, Jordan 

& Gerland (1998) skriver att det är bevisat svårt att undervisa människor som har autism och 

att ha väl genomtänkta planeringar kan visa sig vara ofruktbara. Tidigare i resultatdelen tog 

jag upp att alla informanterna använde ett strukturerat schema som visade hur dagen på 
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förskolan såg ut som även barnen hade tillgång till att se. Utifrån egna erfarenheter är en 

strukturerad vardag någonting som är viktigt för en person med autism, det ger en trygghet. 

Ett schema i bilder är någonting som jag har sett i nästan alla förskolor jag har varit på och är 

någonting som nästan tas förgivet. Men en fundering som jag har haft är om detta enkla och 

effektiva hjälpmedel kan vara en faktor till att autism inte upptäcks lätt i förskolan. Genom att 

barnen får se hur dagen ser ut kan de kanske känna en viss struktur i förskolans lite kaotiska 

miljö. Det finns dock inget som stärker denna teori, vad jag har hittat. Powell, Jordan & 

Gerland skriver om att pedagoger måste erkänna för sig själva att det finns svårigheter kring 

att planera för och undervisa autistiska barn och att reflektera över hur de kan handskas med 

dem. Detta beskrivs som viktigt för att lyckas i sitt arbete med barn med autism.  

Något konkret svar på min forskningsfråga om autistiska barns betydelse för pedagogens 

arbetssätt fick jag inte, men jag tolkade det som att mina informanter såg dessa barn som 

individer med individuella behov och förutsättningar. Detta tror jag personligen har att göra 

med det låga antalet barn med autism de hade varit i kontakt med och de blandade känslorna 

kring hur viktigt det var att göra en diagnostisering av barn kan vara en påverkande faktor. 

Rädslan av att barnet skulle få en stämpel verkar var det som ligger till grund för dessa 

känslor. Peeters (1998) skriver om för att ett barn ska få diagnosen autism måste barnet 

uppfylla minst sex kriterier från en modell med tre huvudkategorier som har fyra under 

kategorier var som finns i DSM-IV. Jag tolkar det som att istället för att diagnostisera ett barn, 

ville majoriteten av mina informanter hellre hitta ett arbetssätt för att tillfredsställa det 

individuella barnets behov och utmana dem efter deras förutsättningar. Om det beror på att 

pedagogen faktiskt vill se till det individuella barnet eller om de anser att det är för mycket 

arbete med diagnostisering tror jag är olika från pedagog till pedagog. 

5.2 Vad påverkar förskolors beredskap att ta emot barn med 

behov av särskilt stöd? 
Rohnhaug & Rakstang Eck (1995) skriver att pedagoger bör se till barns 

utvecklingsmöjligheter och forma deras arbete runt det. De informanter som jobbade med 

barn mellan åldrarna tre till fem år arbetade för att barnen skulle bemötas som individer med 

individuella behov och kapacitet. Samtliga informanter arbetade mycket med språket, då de 

ansåg att det är viktigt att arbeta med det tidigt i barnens liv och för barn med talsvårigheter 

ansågs det extra viktigt att börja i tid. Informanterna arbetade med språket på olika sätt olika 

mycket, men samtliga var kluvna i frågan om att ta barn åt sidan för att arbeta med det. Att ta 

ett barn åt sidan betyder att en pedagog går med ett enskilt barn till ett rum där de kan ostört 

arbeta med någonting som barnet är i behov av att träna på. De informanter som arbetade med 

barn i åldrarna ett till två år hade det svårt att ta barnen åt sidan för barnen var för små och de 

hade inte tillräckligt med personal. De informanter som arbetade med barn i åldrarna tre till 

fem år tog inte barnen åt sidan för att de inte skulle bli utpekade som annorlunda i jämförelse 

med resten av barngruppen. En av huvudanledningarna till varför pedagogerna gärna inte tog 

barnen åt sidan var bristen på resurser och personligen tror jag att detta även påverkar 

förskolors beredskap till att ta emot barn i behov av särskilt stöd. Rohnhaug & Rakstang Eck 

(1995) skriver att via ett socialt samspel kan en positiv och meningsfull inlärning leda till 

optimal utveckling hos barn med medfödda och förvärvade skador. Genom att arbeta i mindre 
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grupper med barnen istället för att gå iväg enskild med barnen strävade informanterna efter 

detta sociala samspel.  

Utifrån den information som informanterna gav, framkom det att en strukturerad 

inomhusmiljö har en viktig roll för att skapa en trygghet hos barn i behov av särskilt stöd. 

Detta har att göra med att många av dessa barn tenderar att bli stressade och har lättare att 

tappa koncentrationen om de känner att deras omgivning är ostrukturerad. Informanterna 

diskuterade även om att skala av väggarna på starka färger och mönster för att det ska bli 

mindre intryck att ta in. Tanken att förskolans miljöer ska vara inspirerande och fantasifylld 

känner jag kan försvinna om sådana nedskärningar sker. Samtidigt tycker jag att det är bra att 

hänsyn tas till de barn som lätt blir distraherade och stressade. Av egna erfarenheter tenderar 

barn med koncentrationssvårigheter att bli distraherade av färger, sådant som rör sig och låter 

och att skära ned på sådant kan vara bra för dessa barn men kan samtidigt påverka andra barns 

fantasi negativt. Ett exempel på en lösning till denna fråga är att dekorera och inreda rummen 

på förskolan olika, till exempel ett färgglatt rum med mönster för att inspirera barnen och ett 

rum med vita eller neutrala färger för att ge barnen ett intryck av lugn. 

Det framkom även fram att många av informanternas förskolor inte använder sig av vissa 

metoder och förhållningssätt förrän de har ett barn med just det behovet. Sandberg (2009) 

skriver att de metoder pedagoger använder sig av matchar deras förhållningssätt och med 

ordet metod menar Sandberg ett redskap eller tillvägagångssätt. Det framkom att 

informanterna inte använde sig av specifika metoder och förhållningssätt, exempelvis tecken 

som stöd, förrän de hade ett eller flera barn med behovet av dessa metoder och 

förhållningssätt. Detta tolkar jag som en typ av tillvägagångssätt och ett exempel på ett sådant 

tillvägagångssätt är då två av informanterna hade varsitt barn med en fysisk 

funktionsnedsättning. De förklarade att när dessa barn hade börjat hos dem insåg de hur 

mycket de själva tog förgivet när det kom till ramsor och rörelser, vilket är något som jag tror 

är vanligt i både förskolan och i skolan. Under den tid jag har varit på olika förskolor har jag 

aldrig stött på barn inom verksamheterna som burit på fysiska funktionsnedsättningar. Utifrån 

mina erfarenheter finns det fler barn med fysiska funktionsnedsättningar i samhället än vad 

jag har sett representerade på de förskolor jag har besökt. De två informanter som hade haft 

barn med fysiska funktionsnedsättningar höll med om detta och att dessa barn har hjälpt dem 

till insikten kring hur mycket vi tar förgivet när det kommer till människors fysiska förmågor. 

Går det att lägga upp verksamheten för dessa barn i förebyggande syfte? Jag tror det kan vara 

svårt och som tidigare nämndes så finns det inte alltid resurserna och pengarna till att göra 

det, men som pedagog kan alltid tanken kring detta alltid finnas i bakhuvudet. De positiva 

effekterna som kunnat uppstå hade mest troligt varit att pedagogerna hade varit förbereda och 

kunnat ge dessa barn det extra stöd som de är i behov av. Det negativa som jag tror kunnat ske 

hade varit att all tid och alla resurser hade lagts till dessa barn men att de övriga barnen hade 

kommit i skymundan. 

Hakvoort & Friberg (2011) beskriver barn erfarenheter och kunskaper som ryggsäckar som 

barn bär och att vissa barn bär med sig någon typ av mentalt funktionshinder, vilket beskrivs 

kan vara störande i specifika fall av pedagoger. Informanterna ansåg att pedagogens intresse 

att vilja arbeta med barn i behov av särskilt stöd och verksamhetens syn på struktur är sådant 
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som påverkar hur de bemöter dessa ryggsäckar som barn i behov av särskilt stöd bär på. Även 

pedagogers tålamod, förhållningssätt, barnsyn och kunskap påverkar hur dessa ryggsäckar 

bemöttes. Det går att dra en parallell från detta till då en av informanterna ansåg att inte alla 

passade till att arbeta med dessa barn då det finns de som är rädda för det som är annorlunda. 

Personligen tror jag att det är vanligt bland människor i allmänhet att vara avvaktande mot 

människor som går utanför de stereotypiska normerna kring hur vi ska bete oss och se ut. 

Pedagogens syn på barn i behov av särskilt stöd och vilka resurser som finns tror jag kan vara 

två detaljer vid arbete med barn som skulle klassas som annorlunda utifrån de stereotypiska 

normerna. Pedagogers barnsyn anser jag styr det mesta i vårt arbete och Lenz Taguchi (2011) 

trycker på att pedagogers erfarenheter av sin omvärld och deras interaktioner med den formar 

deras synsätt som i sin tur formar deras förhållningssätt. 

5.3 Vilka hjälpmedel använder förskolorna och varför?  
Lutz (2013) skriver att små men enkla hjälpmedel kan vara ett bra stöd till barn som är i 

behov av särskilt stöd. Bland informanterna var Babblarna, bilder, tecken som stöd, experter 

inom ämnet barn i behov av särskilt stöd och även pedagogens förhållningssätt de hjälpmedel 

och stöd som användes mest.  Att komma underfund med vilka typer av hjälpmedel och 

metoder som fanns var enligt samtliga informanter svårt och de använde sig då av samma 

verktyg och arbetssätt som de hade gjort under en längre tid. Anledningen till detta tror jag 

har att göra med att det inte sker någon ”reklam” för vad det finns för hjälpmedel att ta del 

och använda sig av, men även för att varken habiliteringen eller informanternas 

specialpedagoger hade tilldelat dem något material. Varför det var så fick jag tyvärr inte fram, 

men jag tror att ekonomi var en påverkande faktor. Då jag personligen inte vet vart jag kan 

vända mig för att få tips på bra hjälpmedel, kan jag sätta mig in i och förstå deras situation. 

Däremot kunde samtliga informanter vända sig till sina respektive specialpedagoger för att få 

tips på arbetsmetoder. De kunde även vända sig till habiliteringen för tips på metoder, men 

även för att få stöd när det fanns barn med behov av särskilt stöd som inte hade fått någon 

diagnos satt. En anledning som kom fram från informanterna till varför vissa barn inte fått 

någon diagnos hade att göra med att vårdnadshavarna inte velat att en utredning skulle ske 

och då kan specialpedagogen bara ge tips på arbetsmetoder. Att vända sig till sådana experter 

så som specialpedagoger och habiliteringen känner jag personligen, precis som mina 

informanter, är bra när man ibland kan köra fast i sitt arbete. Andra exempel på sådana 

experter som informanterna tog upp är logopeder, talpedagoger och psykologer. Däremot 

skriver Lutz (2013) att det är pedagogens uppgift att hitta utmaningar som bär på lagom 

svårighetsgrad för att barnen ska kunna utvecklas. Jag tolkar detta som att även om pedagoger 

tar hjälp från experter är det upp till pedagogen själv att se till att det passar det individuella 

barnet. 

Utifrån en sammanställning av den empiri som informanterna delade med sig av så kan jag se 

att en av de vanligaste svårigheterna bland barn i förskoleåldern är att kunna kommunicera. 

Lenz Taguchi (2011) tryckte på detta genom att skriva att pedagogers huvudmål bör vara 

hjälpa barnen hitta ett sätt att kunna kommunicera med omvärlden. Bland mina informanter 

sågs kommunikation som en av de viktigaste delarna i barns utveckling och för de barnen som 

har det svårt för att kommunicera var det extra viktigt att arbeta med ämnet i tidig ålder. Vi 
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kunde alla komma överrens om att alla barn har rätt till att kunna göra sig förstådd och kunna 

kommunicera med sin omgivning. Vi kom även överrens om att det är vi som pedagoger som 

ska förse barnen med en eller flera metoder för att stötta det individuella barnet. Lenz Taguchi 

stärker även denna åsikt genom att skriva att en alternativ form av kommunikation bör tas 

fram till det individuella barnet. Lenz Taguchi skriver även att vi människor har hundratals 

språk, uttryckmedel och kommunikationsmedel som alla är viktiga för att ge våra liv en 

innebörd. Det vanligaste uttrycksmedlet tenderar att vara det talande språket, men när orden 

försvinner kan medel så som konst, musik, bilder, rörelser och kroppspråk vara alternativa 

former. Något som tidigare har tagits upp är Babblarna, vilket är ett populärt språkmaterial 

som användes av informanterna som arbetade på småbarnsavdelningar och var ett material 

som genomsyrade hela deras verksamhet. Personligen hade jag aldrig varit i kontakt med 

materialet förrän denna undersökning, men jag uppfattar materialet som välfungerande, roligt 

och lärorikt. Däremot ser jag inte materialet som något konkret material för att fungera som 

alternativkommunikation utan mer som ett stödjande hjälpmedel för barnen i åldrarna ett till 

tre. Informanterna som arbetade med detta material arbetade med det i helgrupp då alla barnen 

tyckte om det och för att ingen skulle känna sig annorlunda. Enligt Heister Trygg (2004) 

tenderar barn med utvecklingsstörningar att få svårigheter med kommunikations-, språk- och 

talutveckling. 

Ett annat material som tidigare nämndes var bilder som stöd vid kommunikation som några 

av informanterna använde sig av vid exempelvid matsituationerna för att föra en dialog med 

barnen. En av informanterna beskrev det som ett konkret verktyg när orden försvinner. Urnes 

& Echoff (2011) skriver att kunna kommunicera och att kunna socialisera med andra 

människor går hand i hand och personligen anser jag att bilder som material för dessa två 

egenskaper tillsammans. Det är ett material som jag sett mycket av på de förskolor jag har 

varit på och har ofta använts för att illustrera hur dagen ska se ut. Jag anser att det är ett enkelt 

men effektivt hjälpmedel som är lätt att ta fram på egen hand. Men informanterna anser att det 

är tidskrävande att söka adekvata bilder parallellt med övrigt arbete i förskolan. Ett annat 

material som även tidigare har nämnts är tecken som stöd, även kallat TAKK, användes i 

nuläget av två av informanterna. De övriga använde sig inte av det längre då de inte hade 

något barn som var i behov av det. Heister Trygg (2004) beskriver materialet som vanligt 

bland förskolor. Jag ser materialet som konkret och bra när barn har svårt att få ut de rätta 

orden, men det får inte bli istället för det talande språket och detta gör mig kluven kring om 

materialet ska användas när det inte finns ett behov av det. Heister Trygg skriver att TAKK är 

ett redskap för att barn ska kunna samspela språkligt med andra människor innan de har lärt 

sig bemästra talet eller när talet inte kan utvecklas alls och att detta är den viktigaste aspekten 

med det. 

Det samtliga informanter ansåg vara det viktigaste och mest effektiva hjälpmedlet var 

pedagogens förhållningssätt. Jag skulle inte vilja kalla det ett konkret hjälpmedel utan jag vill 

istället trycka på att förhållningssättet styr hur vårt arbete med barn i behov av särskilt stöd ser 

ut och hur vi förhåller oss gentemot de material vi har. Vad är det som definierar ett 

förhållningssätt och ett bra sådant? Lpfö 98 (rev. 2010) skriver att verksamheten ska anpassa 

sig till de barn som finns i den och detta tycker jag är eftersträvansvärt för att skapa ett bra 
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förhållningssätt. Personligen anser jag att pedagogens förhållningssätt speglar av vilken typ av 

pedagog vi är, vilken barn- och människosyn vi har. Barnen på förskolan ser upp till 

pedagogerna och vill likna dem, vilket gör pedagogens förhållningssätt viktigt. Jag finner det 

svårt att sätta specifika ord på vad informanterna menade med pedagogers förhållningssätt, 

men det verkar vara det som de föll tillbaka på när det inte fanns något annat konkret material 

eller metod att använda sig av. Hur pedagogens förhållningssätt ser ut på små- och 

storbarnsavdelningar tror jag kan vara olika och då min erfarenhet av arbete med barn på 

småbarnsavdelningar är liten, så har jag fått en inblick i hur deras arbete ser ut. Detta gäller 

inte bara för barn i behov av särskilt stöd, utan för deras arbete i allmänhet. Med den kunskap 

jag har införskaffat mig nu kanske jag hade valt annars när det kommer till mitt val av 

informanter och hade då kanske riktat in mig på pedagoger som arbetade på små- eller 

storbarnsavdelningar. Anledningen till denna reflektion har att göra med att 

funktionsnedsättningarna, mentala- och intellektuella, har oftast hunnit bryta ut då barnen går 

på storbarnsavdelningar. 

5.4 Metodanalys 
Under Val av metod skrev jag att jag valde att använda mig av en kvalitativ intervju som 

metod för att få fram den empiri jag sökte. Tanken var att genomföra personliga intervjuer, 

men med en av informanterna genomförde jag intervjun via mail då det inte fanns tid att hinna 

ses. Informanten gav mig utförliga svar som var till stor hjälp i studien trots att det inte blev 

som planerat. Intervjuerna genomfördes antingen hemma hos informanterna eller på deras 

förskolor, beroende på som passade informanterna. Huvudtanken var att forma intervjun på 

ett sådant sätt att informanterna inte skulle känna sig påhoppade, inträngda i ett hörn eller 

tvungna att gå in på detaljer kring vissa ämnen. Detta för att min undersökning handlar om har 

känsliga ämnen involverade och det är även mycket sekretess kring det hela. Ur en kritisk 

synvinkel av min studie skulle jag säga att formulering av frågor och frågeställningar aldrig 

har varit en stark egenskap hos mig. Denna studie har gett mig chansen att få träna och 

utveckla denna egenskap. Vissa av svaren som kretsar kring pedagogers arbete med barn som 

har autism blev annorlunda än vad jag förväntade mig, då jag trodde att det arbetades mer 

med autism än vad som gjordes.  

5.5 Slutord 
Barn i behov av särskilt stöd är ett brett område som innehåller flera olika typer av funktions-

hinder, allt från psykiska till fysiska och kommer i olika former och typer. I Inledningen tog 

jag upp att har jag saknat en djupare kunskap av specialpedagogik och barn i behov av särskilt 

stöd i min utbildning. Genom att läsa litteratur kring ämnet och ta del av pedagogernas 

erfarenheter har jag fått en ökad inblick de undersökta frågorna. Däremot tror jag att som 

pedagog kan man inte förbereda sig tillräckligt mycket eller läsa tillräckligt många böcker för 

att veta exakt hur man tar emot alla dessa barn. Det beror på att det ser olika ut från barn till 

barn och förskolan som verksamhet kan inte i förebyggande syfte anpassa sig för alla dessa 

barn. Jag har tolkat det som att vi som pedagoger ska vara lyhörda på barnen och även se dem 

som individer med olika förutsättningar och erfarenheter. Men jag anser fortfarande att om 

förskollärare inte ökar sina kunskaper försvåras vårt arbete. 
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5.6 Vidare forskning 
Den här undersökningen har givit mig möjligheten att fördjupa mina kunskaper och få en 

större förståelse kring ämnet specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd. Vad är det 

som gör att barn i behov av särskilt stöd har fått så litet utrymme i min utbildning? Det vore 

definitivt angeläget med en fortsatt diskussion om brist av djupare inlärning kring barn i 

behov av särskilt stöd men även hjälpmedel, pedagogers förhållningssätt och arbetsmetoder. I 

min studie har jag belyst pedagogers- och förskolors beredskap att ta emot och arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd med intresset riktat mot autism i förskolan. Jag har även skrivit 

om hjälpmedel och metoder i förskolan för att stödja dessa barn i deras vardag. Angående 

autism i förskolan kan fortsatt forskning ge en djupare förståelse kring ämnet. Det kan även 

ske mer forskning kring hur pedagoger kan lägga upp verksamheten för att barn i behov av 

särskilt stöd ska känna sig inkluderade.  
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7. Bilaga 1 

1. Vilka erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd har du? 

2. På vilket sätt lade ni upp verksamheten med hänsyn till barnens särskilda behov? 

3. Hur är miljöerna uppbyggda för att passa alla barn? 

4. Vilka metoder använde ni er av? 

5. Hur skulle ni velat arbeta? 

6. Har du fått någon utbildning i hur du kan stötta barn i behov av särskilt stöd? 

Vad/vilken? 

7. Hur hade du velat att ni skulle få mer utbildning kring ämnet? 

8. Vad hade du velat veta mer om?  

9. Vad är din åsikt om att diagnostisera barn i förskoleåldern? 

10. Har du/ni varit i kontakt med diagnosen autism? Hur arbetade ni då? 

11. Hur arbetar ni med kommunikation på avdelningen? 

12. Vilka hjälpmedel brukar du använda sig av i arbetet med barnen med särskilda behov? 

När och hur? 

13. Varför har ni valt detta hjälpmedel? Vad gör att det fungerar? 

14. Vilka hjälpmedel hade du velat att ni fick använda er av? 

15. Hur bekant är du med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation)? 

16. Känner du dig nöjd med hur ni arbetar med särskilt stöd? 
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