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Sammanfattning 

Detta är en studie baserad på tre olika yrkesprofessioners syn på samarbetet kring barn med 
autism i förskolan. Dessa tre professioner är specialpedagoger, habiliteringspersonal och 
förskollärare. 
 

Vårt syfte med detta arbete är att både undersöka och öka kunskapen kring det 
samarbete som sker kring autistiska barn under deras vistelse i förskolan. Samt att belysa 
samarbetet och de specialpedagogiska insatser som används utifrån de inblandade 
professionernas perspektiv, samt ge en bild av hur samarbetet manifesteras i verkligheten i 
förhållande till hur det bör se ut utifrån gällande lagar och regler. 
 

Den metod vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer med åtta representanter från de 
olika yrkesrollerna. Samtliga representanter arbetar inom samma mellansvenska kommun. 

 
Resultatet visar att samarbetet mellan de olika instanserna är mycket viktigt för att barn 

med autism ska få det stöd de behöver och kunna utvecklas i förskolan. Även hemmet 
spelar stor roll, både som en del av samarbetet och som bas för att specialpedagogiska 
insatser ens ska initieras. Samarbetet påbörjas ofta redan under utredningen, innan 
diagnossättning, och de olika instanserna är därför delaktiga under det tidiga arbetet med 
barnet. Det dubbla chefsskap som kan uppstå i samband med samarbetet kan skapa vissa 
motsättningar och problem då beskeden kan vara olika och motsägelsefulla. Även 
föräldrakontakten visar sig vara en problematisk aspekt, då de olika instanserna ej delade 
synen kring vems primära ansvar det var. Läroplanens, och därmed förskolans, 
inkluderingsuppdrag kan ha en negativ inverkan på det autistiska barnets utveckling, 
beroende på hur det tolkas och framför allt manifesteras. 

 
Nyckelord: Autism, Förskola, Samarbete, Specialpedagogik, Habilitering 
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Förord 

Vi vill först och främst tacka de förskollärare, specialpedagoger och habiliteringspersonal 
som ställt upp på intervjuer och där med möjliggjort detta arbete. Även de förskolechefer 
som vidarebefordrat våra intervjuförfrågningar och gett oss de kontaktuppgifter vi behövt, 
ska tackas. 
Till sist vill vi tacka våra familjer, pojkvänner och vänner som stöttat, tröstat och stått ut 
med oss under dessa hektiska månader. 
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Inledning 

Under en förskolas tak möts och samsas många olika människor och personligheter, både 
inom barn- och personalgrupperna. Även om snittstorleken på barngrupperna i förskolan 
inte har ökat så har både andelen inskrivna barn i förskolan och vistelsetiderna ökat. Detta 
leder till att pedagogerna ska arbeta mot läroplanens mål i en förskola där varje individuellt 
barn får mindre tid och resurser (Pramling Samuelsson, 2015 s. 2). 

Samtidigt som antalet inskrivna barn har ökat så har det enligt en studie från Göteborgs 
universitet, publicerad i British Medical Journal, skett en markant ökning av förskolebarn 
med diagnosen autism, en diagnos som i mångt och mycket manifesterar sig som en 
svårighet att hantera, tolka och verka i sociala situationer (Lundström, 2015). 

Vi har båda, under de obligatoriska verksamhetsförlagda utbildningstillfällena mött barn 
med diagnosen autism och på nära håll kunnat ta del av de svårigheter och möjligheter 
denna diagnos innebär för både barn och pedagoger i verksamheten. Gemensamt för alla 
barn med autism vi mött är ett samarbete mellan olika professionella instanser, 
förskollärare inräknat, med syfte att hjälpa dessa barn med de svårigheter de har för att på 
så sätt underlätta för dem i deras förskolevistelse och fortsatta liv. 

 
Men vad innebär detta samarbete? Hur ser den planerade samverkan ut i verkligheten 

och vad innebär det i praktiken? Vilka är de olika instanserna och hur ser de på sin egen 
och de andras roll och ansvar? När vi nu snart är färdigexaminerade förskollärare som 
under vårt arbetsliv garanterat kommer vara en del av det samarbete som rör barn med 
autism vill vi öka vår egen och andras medvetenhet kring diagnosen, insatserna och den 
samverkan som genomförs i förskolan. 
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Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka samarbetet mellan olika professionella instanser 
gällande förskolebarn med autism.  
Hur ser de på samarbetet och hur manifesterar det sig i den faktiska verksamheten? 

Frågeställningar 
• Hur ser de olika instanserna på samarbetet sinsemellan gällande barn med autism? 
• Vad förväntar sig de olika instanserna av varandra i det gemensamma arbetet kring 

barn med autism? 
• Hur ser de olika instanserna på de insatser som sätts in för att hjälpa barn med 

autism?  
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Bakgrund 

Styrdokument, allmänna råd och riktlinjer 
I skollagen 8 kap. 9 §, om särskilt stöd står det,  
 

“Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från 
förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt 
framkommer att barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges 
sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de 
särskilda stödinsatserna.” (SFS 2010:800). 

 
Alla barn har rätt till särskilt stöd, oavsett vilka skäl som finns till detta stöd. 

Huvudansvaret att stödet sätts in ligger på förskolechefen men det krävs ett samarbete 
mellan förskollärare, vårdnadshavare och förskolechef för att utforma och sätta in rätt typ 
av stöd för just det barnet. 

 
I förskolans värdegrund står det, 

 

“... Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn 
till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.” (Lpfö-98 
rev. 2010 s. 5). 

 
Det är alltså vårt arbete och vår skyldighet att se till att alla barn har de bästa 

förutsättningarna för utveckling och lärande. Något som däremot inte är utskrivet klart och 
tydligt, varken i skollagen eller i läroplanen, är vilka skäl som ger rätt till särskilt stöd. Det 
står enbart att barn som har behovet ska erbjudas det, oavsett om det är långvarigt eller ej.  

 
Det finns även olika allmänna råd och riktlinjer från Skolverket som ska hjälpa till och 

underlätta arbetet i förskola och skola, till exempel Allmänna råd, Arbete med extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och Allmänna råd för förskolan m.fl. Det 
här materialet är rekommendationer för bland annat lärare och förskollärare, rektorer, 
förskolechefer och huvudmän för att de ska kunna uppfylla de krav och bestämmelser som 
finns. De allmänna råden är uppdelade så att de riktar sig till olika mottagare, som till 
exempel specifikt rektorer och förskolechefer eller specifikt lärare och förskollärare. Till 
exempel så är Allmänna råd, arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram specifikt framtaget för personal som arbetar med barn och elever i behov 
av särskilt stöd i förskola och skola, även om den är mest inriktad på skolan (Skolverket, 
2014 s. 7-8). Allmänna råd för förskolan är specifikt framtaget för förskolechefer, 
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förskollärare och huvudmän för att de ska kunna uppfylla de krav och bestämmelser som 
finns. Dessa allmänna råd beskriver vad förskolläraren, förskolechefen och huvudmannen 
bör ha för utgångspunkter vid planering och genomförande av vissa delar av verksamheten 
för en ökad måluppfyllelse. Dessa råd bör alltså följas för att uppfylla de krav som 
existerar för verksamheten, om det inte är så att verksamheten arbetar på ett annat sätt så 
att kraven och målen uppfylls. De allmänna råden utgår alltid från en eller flera 
bestämmelser till exempel bestämmelser ur skollagen eller läroplanen, men de utgår även 
från forskning och beprövade erfarenheter. (Skolverket, 2013 s. 6-7). 

 
I Skolverkets allmänna råd för förskolan (2013 s. 31-32) står det att barns behov av 

särskilt stöd alltid bör förstås som situationsbundet, inte som en egenskap hos barnet. 
Behovet av särskilt stöd är relaterat till vad som sker i mötet mellan barnet, miljön och 
människorna samt de aktiviteter som sker i förskolans verksamhet. Detta innebär alltså att 
barnet kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan miljö samt att det alltid 
handlar om bemötandet, till exempel att se barn i behov av särskilt stöd som subjekt i sin 
egen utveckling med samma skyldigheter och rättigheter som alla andra människor. De ska 
inte ses som till exempel objekt för specialpedagogiska insatser eller kompensatorisk 
träning, där de separeras från resterande barngrupp. Det särskilda stödet kan ges som 
personalförstärkning, antingen till det enskilda barnet eller generellt till barngruppen. En 
annan typ av stöd som kan ges är att minska antalet barn i barngruppen eller åtminstone 
anpassa storleken till lokalerna. Barnen ska alltså inkluderas i barngruppen, inte exkluderas 
på grund av att de är i behov av särskilt stöd. Det särskilda stödet kan behöva kompletteras 
med handledning från det specialpedagogiska, psykologiska eller medicinska området eller 
andra specialister. För att säkerställa att insatserna fungerar eller är tillräckliga är det 
viktigt att ständigt följa upp och utvärdera dessa insatser. För att kunna följa upp och 
utvärdera måste pedagogerna dokumentera vilka insatser som planeras, varför de sätts in, 
ansvarsfördelningen samt vilken annan samverkan som behövs. Utvärderingarna och 
uppföljningarna kan ge goda kunskaper till förskolans kvalitetsutveckling. Om stödbehovet 
ökar kan det säga något om att den generella kvaliteten på verksamheten har försämrats. 
Man behöver då vidta åtgärder kring detta för att kunna ha en verksamhet som är anpassad 
till varje barn och dess behov.  
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Litteraturgenomgång  

Samarbete 
Samverkan mellan förskolan och familjer med barn som är behov av särskilt stöd är viktig, 
dels för att de här familjerna har en önskan om att leva ett så normalt liv som möjligt men 
också för att de vill att barnet ska vara delaktig och få stimulans från något utanför 
hemmet, till exempel förskolan. I samverkan med dessa familjer är det viktigt att det 
uttrycks så tydligt som möjligt vem som har ansvaret för vad. Till exempel vem som har 
ansvaret att informera ny personal om barnets medicinering, om det är förskolans personal, 
habiliteringspersonalen eller familjen själva. Familjen kan även vilja vara med och ta 
beslut om till exempel habiliteringsinsatser som kan påverka barnets vistelse i förskolan. 
Exempel på detta kan vara att använda sig av ett schema som hjälper barn med autism att 
känna trygghet i att de vet vad som ska hända under dagen. Det som dessa familjer oftast 
värderar högst är att barnen är delaktiga (Ylvén & Wilder, 2014 s. 260-261; Gerland, 2009 
s. 115). 

Samverkan mellan förskollärare och föräldrar är en interaktion som gynnar om det 
fungerar bra och när den inte fungerar bra, missgynnar barnets positiva utveckling. Detta 
gäller alla barn men framför allt barn i behov av särskilt stöd där även andra professionella 
ofta är inblandande som till exempel logoped, specialpedagog, habiliteringspersonal m.fl. 
Forskning pekar på att en god och fungerande samverkan mellan förskola och föräldrar är 
viktig för att stödja och möjliggöra barns lärande. Föräldrarna har oftast större förmåga att 
kunna läsa sitt barns signaler än den mest kompetenta professionella, det är därför viktigt 
att alla som arbetar med omsorg av barn är öppna och mottagliga för att lyssna samt ställa 
frågor till föräldrarna. För att främja barnens utveckling är det alltså viktigt att ha en 
ömsesidig och respektfylld samverkan. Barnen behöver känna att de vuxna personerna som 
finns omkring dem samverkar i god relation och gör det för barnets bästa. Det är också 
viktigt att förskolläraren ser relationen till föräldrarna som professionell men också minns 
sin kompletterande roll (Ottoson, 2014 s. 269-270, 276).  

 
Samarbetet mellan förskolan och andra stödsystem är en typ av samverkan som är 

mycket viktig för barnets utveckling. Det sker en hel del olika interventioner i förskolan av 
bland annat förskollärare, barnets personliga assistent eller habiliteringspersonal. Om tid 
för habiliteringsinsatserna planeras in i förskolans verksamhet vet föräldrarna att träningen 
blir av, vilket också minskar stress och press på familjen att få in träningen i den 
vardagliga rutinen (Ylvén & Wilder, 2014 s. 261). Beroende på vad barnet har för behov 
av särskilt stöd så kan flera av de tidigare nämnda professionerna vara inkopplade på ett 
och samma ärende. Samverkan kan då få ännu ett perspektiv dels genom att antalet 
inblandade personer ökar, dels genom att dessa personer kan ha olika huvudmän vilket kan 
leda till att dessa har olika arbetskulturer samt genom stödinsatserna. Det krävs att de 
vuxna som barnet är beroende av i sin vardag samverkar för att barnet ska känna tillit och 
trygghet samt få goda möjligheter till positiv utveckling (Ottosson, 2014 s. 269). 
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Myndigheter, förskola, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri m.fl. har som 

uppdrag att samverka. Målet med detta är att verksamheten ska kunna bedrivas mer 
ekonomiskt, mer effektivt samt att det ska kunna förbättras. En omfattande förändring som 
fortfarande sker i den offentliga sektorn är nya arbetsformer där samverkan är obligatorisk. 
De olika parterna kan alltså inte längre välja bort samarbetet gällande barnet. 
Kunskapsmodeller, regler och organisationsformer är några saker som har orsakat 
samverkansproblem. Det är därför viktigt att tydliggöra skillnaderna men också att sprida 
kunskap om hur dessa skillnader kan hanteras för att samverkan ska fungera så bra som 
möjligt (Ottosson, 2014 s. 274; Danermark & Kullberg, 1999 s. 9-10). 

 
Som pedagog är det en viktig avvägning och balansgång gällande barn med svårigheter. 

Om de svårigheter som finns inte uppmärksammas finns en möjlighet att en utredning inte 
görs när det egentligen behövs, vilket i sin tur leder till att det stöd barnet kan vara i behov 
av försenas. Likväl kan för stort fokus på en svårighet göra att problemet förstoras. Detta 
kan leda till att pedagogerna läser in symptom som egentligen inte existerar och på så sätt 
sätter barnet i ett felaktigt ljus (Gerland, 2009 s.65).  

Autism 
Autismspektrumtillstånd (AST) består huvudsakligen av tre diagnoser som skiljs åt genom 
svårighetsgraderna av de primära symptomen. Tidigare har de symptom som numera faller 
in under Autismspektrumtillstånd setts som skilda diagnoser men i och med ökad forskning 
och en större förståelse har man sett att de olika diagnoserna liknar varandra för mycket för 
att ses som skiljbara tillstånd.  

De tre diagnoserna är autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism 
(Autism & Asberger förbundet, 2015). Frith (1998 s. 10) beskriver Autismspektrum-
tillstånd som en störning i hjärnan som har sitt ursprung i en av tre orsaker: hjärnsjukdom, 
hjärnskada eller genetisk skada. De primära och centrala symptomen för en autistisk 
störning är en bristande föreställningsförmåga samt en försämrad kommunikation och 
socialisationsförmåga med symptom som manifesterar sig innan barnet fyllt tre (World 
Health Organisation, 1992 s. 253). Diagnosmanualen DSM-5 som släppts av American 
Psychiatric Association är den som är vanligast världen över vid diagnostisering av AST. I 
den finner man fyra diagnostiseringskriterier, där de två första, A och B, har underkriterier 
som måste uppfyllas för att en diagnos ska kunna fastställas. När diagnos är fastställd ska 
graden av AST fastställas vilket görs med hjälp av ett tredelat graderingsblad där nivå 1 är 
den lindrigaste och nivå 3 den grövsta graden av autism (American Psychiatric 
Association, 2013 s. 50-52).  

Att säkerställa diagnosen autism är mycket svårt under barnets första levnadsår då de 
avvikelser som kan uppfattas under denna tid kan bero på allmänt försenad utveckling eller 
annat mentalt handikapp, förutom autism. Dock börjar tecken på autism uppvisas före 
barnen fyllt 3 på olika vis. Ett av de första tecknen som kan påvisa autism såväl som annan 
utvecklingsstörning är att barnet inte försöker skapa ett delat intresse och delad 
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uppmärksamhet med andra människor genom att till exempel peka på saker, så kallad joint 
attention (Frith, 1998 s. 10-11; Gerland, 2009 s. 29-30). Det är även fastställt att ungefär 70 
% av alla individer med autism har en samexisterande mental funktionsnedsättning av 
annat slag och 40 % har två eller fler andra mentala funktionsnedsättningar (American 
Psychiatric Association, 2013 s. 58).   

Förskoleåldern utgör ofta den mest komplicerade tiden för ett autistiskt barn då den 
typiska utvecklingen hos ett “normalbarn” är mycket stor under denna tid. Språk-
inlärningen är i stort sett alltid försenad och ibland även obefintlig hos barn med autism. 
Flera yngre barn med autism uppvisar ingen förståelse för vad folk i deras omgivning säger 
till dem eller har någon större medvetenhet om vad som sker omkring dem. Den sociala 
interaktionen är ofta kraftigt begränsad och fantasilekar av olika slag är sällsynta, istället är 
barnen ofta låsta till en specifik aktivitet som till exempel att stänga och öppna dörrar 
(Frith, 1998 s.11). Barn inom Autismspektrumtillståndet tenderar att ha en extrem 
detaljuppfattning vilket kan göra det svårt för dem att se helheter och generalisera, men 
även att förstå vårt sätt att kategorisera saker (Gerland, 2009 s. 36-37). 

Syn på specialpedagogik 
Som pedagog ställs man inför en paradox när man arbetar med barn och diagnoser. 
Fokuserar man på det individuella barnet och dess utvecklingsmöjligheter är diagnoser 
egentligen onödiga, samtidigt är det ofta genom diagnoserna vi hittar olika metoder och 
arbetssätt för att hjälpa barnet (Gerland, 2009 s. 65). Med detta i åtanke tänker vi i följande 
stycke gå in närmre på några av de olika perspektiv på specialpedagogik som finns.  

Specialpedagogiken i Sverige uppstod då det stod klart att den vanliga skol-
verksamheten inte passade alla barn och kan härledas tillbaka till de anstalter för sinnesslöa 
som startades under sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. Först 1945 blev skolöverstyrelsen, 
istället för medicinalstyrelsen, ansvarig myndighet över de specialskolor som fanns vilket 
där med gjorde utbildningen av sinnesslöa obligatorisk. Innan 1946 fanns inget 
undervisningskrav eller ens en enhetlig undervisningsplan för barn som klassades som 
sinnesslöa. Värt att notera är att detta endast gällde de barn som placerades i kategorin 
bildningsbara sinnesslöa, de obildbara var fortfarande medicinalstyrelsens ansvar 
(Ahlström, 1986 s. 28-29).  

Det finns många specialpedagogiska metoder som används för att underlätta för barn 
med autism. Det är dock viktigt att det finns en grundläggande förståelse för det 
individuella barnet så att de metoder som sätts in kan anpassas för att fungera optimalt. 
Gerland (2009 s. 29) skriver att, “metoder utan förståelse kan leda till ett med “mekaniskt” 
bemötande där man riskerar att lägga skulden på barnet om metoden inte fungerar”. Inom 
specialpedagogiken finns en mängd olika inriktningar och perspektiv. De skiljer sig åt 
genom bland annat synen på vart problemet ligger, åt vilket håll de riktar sig ideologiskt 
och hur de ser på när och hur insatser bör sättas in. Diskursen domineras av tre perspektiv 
även om det första, det kompensatoriska perspektivet, är det mest utbredda (Nilholm, 2007 
s. 20). 
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Det kompensatoriska perspektivet 
Den primära idén inom detta perspektiv är att kompensera individen för de problem denne 
har. För att göra detta behöver man skapa en bild av vad normalfunktionen inom 
problemområdet är, för att på så sätt kunna skapa en avgränsad grupp med liknande 
problem. Kortfattat kan detta steg kallas att man bygger en diagnos. Man söker även efter 
psykologiska eller neurologiska förklaringar till de problem som uppvisas och finner eller 
skapar kompensatoriska metoder för att hjälpa individen. I och med att det 
kompensatoriska perspektivet grundas i den medicinsk/psykologisk traditionen blir 
diagnostisering en väldigt central del. Detta innebär att problemet läggs hos individen 
(Nilholm, 2007 s. 20-26). Att detta perspektiv är det mest utbredda är enkelt att se då det är 
det perspektiv som förespråkar diagnoser, någonting som idag i stort sett är ett krav för att 
särskilda insatser ska sättas in. Utan diagnos är det svårt att få specialinriktad hjälp, 
speciellt i förskola och skola. Den ökning av barn med fastställda diagnoser kan ses som att 
det kompensatoriska systemet fungerar och att barn med funktionshinder av olika slag i 
och med diagnostiseringen får möjlighet till särskilt stöd allt tidigare (Brodin & 
Lindstrand, 2004 s. 57) 

Det kritiska perspektivet 
Nilholm (2007 s. 37) kallar detta perspektiv för det kritiska perspektivet just eftersom det 
utgör en kritik mot det dominerande, kompensatoriska perspektivet men även mot 
specialpedagogik som fenomen. Det har vuxit fram ur tanken om en skola för alla, men 
även ut någonting som kan kallas identitespolitik. Med identitespolitik menas den process 
där grupper som traditionellt marginaliserats i samhället börjar utmana den traditionella 
synen på nämnda grupp. Detta har i sin tur lett till att den allmänna uppfattningen samt 
forskningen om gruppen i fråga har påverkats och förändrats.  

Inom detta perspektiv ifrågasätter man det kompensatoriska perspektivets tendens att 
placera problemet hos barnet med hjälp av olika diagnoser. En vanlig syn är att 
diagnostiseringen är till barnens nackdel men till skolsystemets fördel, då det indirekt 
betyder att felet ligger hos barnen och inte hos skolan (Scrtic, 1995 s. 67).  

Intelligenstester har under lång tid varit vanligt kring barn som anses annorlunda och i 
samband med Lgr62 (läroplanen för grundskolan från 1962) ökade kritiken mot dessa 
tester. Kritiker menade att testet var orättvist upplagt då de inte tog hänsyn till barnens 
hemmiljöer eller skolsituation utan bara fokuserade på svårigheterna Denna tendens finns 
till viss del kvar även i dagens diagnostiseringar (Brodin & Lindstrand, 2004 s. 50).  

 
Kritiken mot specialpedagogiken grundar sig i åsikter om att den uppstått till följd av 

sociokulturellt förtryck, skolans misslyckande att anpassa sin verksamhet och olika 
professionellas intressen (Nilholm, 2007 s. 56). I en analys av Clark, Dyson och Millward 
(1998 s. 162- 163) påvisas specialpedagogikens brister i form av marginalisering och 
utpekning av barnen. Enligt dem är specialpedagogiken inte ett logiskt tillvägagångssätt för 
att bejaka barns olikheter, snarare det motsatta.  

Scrtic (2005 s. 231) riktar även skarp kritik mot den del av specialpedagogiken som 
syftar till att skilja barn med särskilda behov ifrån de barn som inte har detta behov, något 
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som manifesteras i särskolor eller resursavdelningar. Han menar att detta endast existerar 
för att skolsystemets validitet inte ska ifrågasättas. På så sätt undviker utbildningssystemet 
en grundlig omorganisation som i hans mening skulle leda till en skola där alla både kan 
och får medverka. 

Att skapa en skola för alla har visat sig vara problematiskt, då elevernas olikheter är så 
många och omfattande. Detta har lett till att ett begreppsskifte skett gällande barn med 
funktionsnedsättningar i skola och förskola. Där man tidigare talat om integrering talar 
man nu om inkludering, primärt för att det arbetssätt som användes under 
integreringsbegreppet snarare handlade om att anpassa de avvikande barnen till skolans 
fasta struktur. Inkludering ska istället likställas med ett arbete för att förändra skolans 
uppbyggnad och miljö och anpassa den till elevernas olikheter (Nilholm, 2007 s. 50). 

 
En vanlig arbetsmetod som praktiserats inom den svenska specialpedagogiken är en 

sorts kompromiss mellan det kritiska och kompensatoriska perspektivet. Med detta menas 
att de problem som uppstår i skola och förskola ska identifieras på olika nivåer, allt ifrån 
individ- till organisationsnivå. Man kan alltså sätta in specifika kompensatoriska resurser 
till ett barn men även organisera om hela förskolans miljö eller arbetssätt för att på så sätt 
anpassa sig efter barnens olikheter (Nilholm, 2007 s. 56-57). 
 

Dilemmaperspektivet 
Dilemmaperspektivet, som det benämns av Nilholm (2007 s. 61), är inte lika utbrett som 
de tidigare perspektiven men har vuxit fram som en kritik av de båda. Perspektivets 
huvudmål är att belysa de olika dilemman som uppstår inom utbildningssystemet och är 
kritisk till de andra perspektivens tendens att “välja sida” i samma dilemman.  

Ett tydligt exempel på detta är att man inom dilemmaperspektivet likväl som inom det 
kritiska perspektivet ställer sig kritisk till den omfattande uppdelning och kategorisering av 
barn som sker inom det kompensatoriska perspektivet De håller dock inte med om att all 
kategorisering kommer kunna avskaffas då den fyller en funktion, och att man även inom 
det kritiska perspektivet ägnar sig åt en kategorisering. De ponerar även att det finns en 
viss realitet eller nödvändighet bakom kategoriseringen, den är alltså inte helt arbiträr 
(Clark, Dyson & Millward, 1998, s. 165-166).  

Ett annat dilemma där de olika perspektiven kritiseras är hur de ser på barns olikheter, 
beskrivs det som brister eller just olikheter? Är det någonting som anses negativt eller ses 
det som en resurs? Även här håller dilemmaperspektivet med det kritiska perspektivet och 
anser att barns olikheter bör ses som en tillgång. Dock påpekar det även realiteten i att 
utbildningssystem per se värderar vissa förmågor högre än andra. De menar att en skola 
där olikheter inte skulle bedömas är svårt att föreställa sig, men ännu svårare att skapa i 
realiteten (Nilholm, 2007 s. 71). 

Ett tredje dilemma gäller deltagande kontra kompensation, det vill säga om det är 
miljön som ska ändras för att anpassas till de olikheter som finns eller om det är individen 
som ska kompenseras för att passa in i miljön. Detta är ett dilemma som syns tydligt i 
Sveriges utbildningspolitik där man har deltagande och inkludering som en övergripande 
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utgångspunkt samtidigt som allmänna råd och lagar tillåter vissa lösningar som är 
kompensatoriska, till exempel arbete i mindre grupper (Nilholm, 2007 s.72). 

Då dilemman per definition inte har en korrekt lösning är det lätt att detta perspektiv ses 
som vagt och otydligt då inga konkreta lösningar föreslås. Detta är dock även både styrkan 
och meningen med perspektivet då det därmed innebär att alla lösningar på ett eller annat 
vis måste anpassas till varje situation, individ och verksamhet (Nilholm, 2007 s. 86). 

Insatser och pedagogiskt stöd 
Begreppet insatser kan definieras som de anpassningar som görs i den pedagogiska 
verksamheten för att bemöta barns olikheter. Begreppet insatsprogram skulle kunna vara 
ett alternativ för att förändra verksamheten, i och med att meningen med detta är att ta bort 
fokus från svårigheterna och rikta det mot relationen mellan barnet och förskolemiljön. 

Inom förskolan idag är det vanligt med åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd. 
Åtgärdsprogrammen utvecklas i direkt anknytning till de barn som anses vara i behov av 
särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet kan även vara ett verktyg i den pedagogiska 
verksamheten. 

Inom specialpedagogiken har det diskuterats om insatserna är reaktiva, det vill säga att 
de sätts in efter att svårigheterna har upptäckts, eller att de är proaktiva det vill säga att de 
sätts in i förebyggande syfte. Om utgångspunkten är i inkluderingsbegreppet blir lätt 
normen att insatserna ska vara proaktiva samt att de gärna ska vara generella. Generella 
insatser ska vara insatser som inte är kategoriserande och utpekande samt att dessa insatser 
ska utveckla hela barngruppen. Insatser som riskerar att vara kategoriserande eller 
utpekande kan leda till någonting som Lutz kallar stämplingseffekter (Lutz, 2013 s. 45, 50-
51). 

 
De senaste åren har tidiga insatser varit i fokus, framför allt för att barnen får sina 

diagnoser tidigare nu än de fick tidigare, men också för att forskningen visar att 
målinriktade insatser förbättrar barnens framtidsutsikter. Framför allt har det rapporterats 
om förbättringar i utvecklingen inom språk, socialt beteende, motoriska och intellektuella 
färdigheter samt förmågan att klara sig själv. Trycket på att de att insatserna bör påbörjas 
så tidigt som möjligt betyder inte att de senare insatserna inte har någon betydelse. Om 
diagnosen fastställs senare så kan barnet ha god utvecklingspotential, även om hen 
fortfarande är i behov av särskilt stöd. Några grundläggande delar i insatserna kan vara att 
dem ska fokusera på kommunikativa och sociala svårigheter, insatsen ska utgå från en 
förståelse för det enskilda barnets förutsättningar och situation. Rutiner och konsekvenser 
ska vävas in i barnets vardag och både omgivningen och pedagogernas beteende ska 
anpassas efter barnet (Trillingsgaard, 2011 s. 110-111). 

 
När man planerar insatser för barn med autism så bör man planera dessa utifrån barnets 

funktionsnivå samt barnets styrkor och svårigheter. Habiliteringen utgår även ifrån barnets 
faktiska ålder och vilken utvecklingsfas hen befinner sig i. Insatsen planeras och läggs upp 
stegvis och bör vara långsiktig då syftet med insatsen är att stödja barnets utveckling, 
därför ligger ofta fokus på att anpassa miljön samt barnets inlärning. Något som också är 
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viktigt är att hitta strategier för att undvika hinder för denna utveckling. Insatsen anpassas 
alltid till barnets individuella behov men brukar ofta behandla områden som till exempel 
sociala förmågor, språk, tal samt vardagsfärdigheter. Stort fokus ligger också ofta på viljan 
att utvecklas och lära. Habiliteringen bör också ha ett fokus på barnets framtid och hur den 
kommer att se ut för att barnet ska kunna ha ett så produktivt och självständigt liv som 
möjligt. Det är viktigt att göra det möjligt för dessa barn att kunna ta en aktiv roll och 
fungera i samhället (Habilitering och hälsa, 2015).  

 
Några situationer som kan vara svåra för barn med autism är till exempel toalettbesök, 

matsituationen, påklädnad m.fl. Om förskollärarna saknar verktyg för att hjälpa barnet med 
dessa situationer kan det lätt leda till att till exempel barnet får sitta själv och äta och blir 
segregerad från barngruppen. Detta behöver inte vara fel, då insatsen anpassas och sätts in 
utefter en individuell bedömning, men det kan vara bra att ha flera verktyg och hjälpmedel 
att välja på. Om barnet till exempel har svårt att se meningen med sådant som är i princip 
självklart för barnets jämnåriga så kan meningen behövas visas mer konkret och tydligt. Ett 
sätt att göra detta på är att använda sig av bilder, det kan handla om vad som ska hända 
under dagen och vilken ordning detta kommer att hända. Dessa bilder kan då sättas upp 
som ett schema för att barnet lättare ska kunna känna en mening men också för att barnet 
ska känna trygghet och tillit. Bilderna hjälper även barnet att fokusera på en sak i taget och 
göra saker stegvis. I vilken grad dessa bilder används kan variera från barn till barn, även 
tydligheten på bilderna kan variera i förhållande till graden av autism. Bilder kan även 
användas som hjälpmedel för social förståelse och reflektion, detta kallas då för “sociala 
berättelser” och “ritprat”. Dessa bilder blir ett stöd för barnen att förstå, om de har svårt att 
reflektera över vad som händer och deras känslor kring situationerna När det “ritpratas” 
sker det ofta här och nu. Ibland kan man se återkommande svårigheter hos barnet och kan 
då tänka ut och planera ett “ritprat” på förhand för att sedan läsa det med barnet, detta är 
det som kallas “sociala berättelser”. Den här typen av hjälpmedel är mer förutbestämd och 
passar inte alla barn och inte heller vid alla tillfällen. För många barn är det dock ett 
värdefullt hjälpmedel för social förståelse och därmed också värdefullt verktyg i den 
pedagogiska verktygslådan. Vissa barn med autism kan även ha svårt att ha reda på vad 
som har hänt under dagen och vad de själva tycker. En ritdagbok kan också hjälpa barnen 
med detta, då de i slutet av dagen ritar i dagboken vad de har gjort just den dagen. Där kan 
pedagogen hjälpa till med att skriva till bilderna. Om barnen har svårt att rita vad de känner 
och tycker, kan de välja ut något som varit rolig och något som var tråkigt. De kan även 
använda sig av symboler för att uttrycka sig, som till exempel glad eller ledsen gubbe 
(Gerland, 2009 s. 41, 113-119, 124). 

 
Sandberg & Norling (2014, s. 51-55) skriver att förskollärarna i deras studie ser på 

stödet för barnen på två sätt. Det ena var att de anser att barnen behöver och får mer av 
personalen för att de ska få en aktiv deltagande i förskolans verksamhet genom direkt och 
indirekt stöd. Det andra var att pedagogerna inte gör något sällsynt och unikt för barn i 
behov av särskilt stöd. I studien framkommer det även att specialpedagogen/ 
resurspersonalen lämnar barngruppen med barnet för att träna individuellt och att de enbart 
ibland är med den övriga barngruppen och tränar. Ett pedagogiskt stöd kan även innefatta 
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att pedagogerna får introduktioner av program som ska genomföras med barnen i 
förskolan. Dessa kan till exempel komma från en talpedagog eller logoped. Pedagogerna 
kan även få stöd och samarbeta med andra professionella instanser som till exempel 
barnpsykologer, barn- och ungdomspsykiatri eller personal från stödteam. Det pedagogiska 
stödet kan ges direkt eller indirekt där det direkta stödet framför allt ges från pedagogerna 
och kan till exempel innebära trygghet, närhet och tydlighet i vardagen. Det indirekta 
stödet är det stöd som ges från den fysiska miljön eller från andra barn, till exempel 
motorisk träning utomhus, barns placering i olika situationer samt stöd från så kallade 
stöttare, det vill säga andra barn. Andra pedagogiska metoder som förskolläraren kan 
använda sig av för att stödja barnet i barngrupp är att använda sig av rim och ramsor, 
sagoläsning, motoriska övningar m.fl. Metoden innebär att på pedagogen stimulerar barnet 
till att leka sig in i språket på ett lustfyllt sätt. Just den här metoden är anpassad för barn i 
6-års åldern med läs- och skrivsvårigheter. Andra metoder som är anpassade specifikt för 
till exempel barn med autism, det kan innebära att en vuxen tillsammans med 1-2 barn 
tränar enskilt. En logoped eller liknande kan också närvara. De metoder som används mest 
i förskolan är metoder som är anpassade för språk- och talsvårigheter, pedagogerna stöttar 
dessa barn genom till exempel rim och ramsor, stödtecken eller bilder. Den här metoden 
främjar även resten av barngruppen. 

 
När man pratar om specialpedagogik i förskolan så syftar man ofta till att det finns 

möjligheter för pedagoger att vända sig till och rådfråga specialpedagoger. Dessa 
specialpedagoger finns oftast hos kommunens habilitering, resursteam eller liknande. 
Samtidigt så arbetar pedagogerna med specialpedagogiska insatser på diverse olika sätt. 
Specialpedagogik inom förskolan brukar ingå i en värdefull del i det som internationellt 
kallas tidiga interventioner, som omfattar små barns lärande, utveckling och hälsa. Med 
detta menas tvärvetenskapliga tjänster som erbjuds till barn från födseln till och med fem 
års ålder för att främja barns hälsa och välbefinnande samt för att öka kompetensen, 
minska riskerna för utvecklingsförseningar och åtgärda befintliga funktionsnedsättningar 
genom att förse barnen med individuella utvecklings- och terapeutiska hjälpmedel. I och 
med att majoriteten av alla barn i Sverige går i förskolan från tidig ålder och att den utgör 
en stor del av barnens vardagsmiljö, får barnen stöd i flera olika former (Björck- Åkesson, 
2014 s. 29-31).  

 
Autismcenter för små barn (2015) skriver om ett inlärningsprogram för små barn med 

autism. De beskriver det här programmet som mångsidigt intensivt inlärningsprogram som 
är baserat på vetenskapen som kallas beteendeanalys. Beteendeanalysen bygger på 
inlärningsteori och det handlar om att förstå varför och hur barnet gör eller inte gör sådant 
som barnet bör kunna. Målet med detta program är att skapa motiverade och tydliga 
inlärningssituationer, för att barnet ska kunna samspela med sin omgivning på ett naturligt 
sätt. Varje inlärningsprogram anpassas individuellt till varje barn, då varje barn är unikt. 
De planerar både lång- och kortsiktiga insatser, beroende på vad det är för färdigheter 
barnet behöver lära sig. Själva träningen för detta program genomförs i den miljö som 
barnet vistas mest i, det vill säga förskolan och hemmet. Träningen kan dock genomföras 
på andra platser som till exempel i lekparken eller hos mormor/ morfar, detta är helt 
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beroende på vad det är för färdigheter barnet behöver träna på. För att både föräldrar, 
förskollärare m.fl. ska veta hur träningen ska gå till och hur det går för barnet behöver alla 
dessa parter samarbeta, de också kan behöva handledning och stöd från autismcenter för 
små barn. Därför sker det regelbundna möten mellan dessa parter där även barnet deltar. 
Dessa möten syftar till att alla parter gör på samma sätt för att barnet ska få så optimala 
inlärningssituationer som möjligt i vardagen, vilket möjliggörs genom stöd och 
handledning från habiliteringen. Under hela arbetet med detta inlärningsprogram arbetar 
alla parter för att motivera barnet samt ge hen positiv kritik. För att barnet ska få en positiv 
känsla av att lyckas med träningen arbetar de med någonting de kallar för “felfri 
inlärning”. Detta innebär att barnet konkret vägleds genom gester, verbala uppmaningar 
eller fysisk hjälp. Detta är för att barnet ska vilja försöka igen i och med att hen känner att 
denne har lyckats. Hjälpen tas sedan successivt bort och barnet blir mer och mer 
självständigt.  

Genom hela inlärningsprogrammet dokumenterar man barnets utveckling för att veta 
exakt vart barnet befinner sig för att kunna ge barnet den träning som hen behöver. 
Träningen ska omfatta minst 20 timmar/ vecka i genomsnitt men från att programmet 
startar så ökar man både antalet timmar och antalet övningar inom programmet. Det finns 
på så sätt en koppling mellan intensiteten och mångsidigheten. De flesta inlärningsprogram 
medför 30-40 timmar/ vecka av träning, i och med att forskning visar på bäst resultat vid 
den intensiteten. Inlärningsprogrammet pågår ofta i 2 års tid. 
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Metod 

Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa intervjun som metod för vår undersökning för 
att ta reda på hur de olika professionella instanserna ser på samarbetet kring barn med 
autism, hur de anser att detta samarbete fungerar samt deras förväntningar på det. Valet av 
den kvalitativa intervjun som metod blir relevant eftersom vi är intresserade av relationerna 
mellan dessa professionella människor, vi är alltså inte intresserade av att undersöka 
relationer mellan frekvenser eller skalor som skulle ha gjort att en kvantitativ metod hade 
varit mer lämplig (Trost, 2010 s. 27-29, 31). 

Vi har även valt att ha öppna svarsmöjligheter under intervjuerna för att personen som 
blir intervjuad ska kunna förklara och fördjupa sina svar så mycket som det behövs för att 
vi ska få en så stor förståelse som möjligt av deras syn på samarbetet mellan de olika 
instanserna. Det blir så kallade semi-strukturerade intervjuer där intervjuerna är 
strukturerade på ett visst område, samarbetet kring barn med autism, men frågorna är 
öppna och inte har några svarsalternativ. I och med att de intervjuer vi ska genomföra går 
ut på att ta reda på hur personen föreställningsvärld ser ut, alltså hur personen känner, 
tycker, upplever och har för erfarenheter om något så blir det alltså kvalitativa eller 
informella intervjuer (Trost, 2010 s. 40- 44). 

Urval 
I och med att vi har valt att undersöka olika professionella instansers syn på samarbetet 
kring barn med autism, så har vi valt att intervjua förskollärare, specialpedagoger och 
habiliteringspersonal som alla arbetar med barn med autism inom samma kommun, för att 
sedan jämföra dessa med varandra. Vi har valt dessa personer i och med att deras 
professioner är aktuella just för vår frågeställning. Vi har inga direkta krav på dessa 
personer förutom att de ska arbeta inom dessa yrkesgrupper, de behöver alltså inte arbetat 
ett visst antal år eller liknande. Vi har gjort det valet dels för att vi anser att det inte är 
relevant i just denna undersökning, då en person som arbetat få år kan ha mycket 
erfarenhet och kunskap om ämnet, men också för att vi anser att vi inte har tillräckligt med 
tid för att ställa sådana krav. 
 

Vi skickade ut mail till alla förskolechefer i en kommun i Stockholms län för att få 
kontaktuppgifter till förskollärare, specialpedagoger samt eventuell habiliteringspersonal. 
Av alla dessa förskolechefer fick vi svar från ett tiotal. Vi mailade sedan specialpedagoger 
och förskollärare, där vi fick flera positiva svar. Vi kontaktade även 3 personer som vi 
kommit i kontakt med under tidigare studier för att se om de visste någon som skulle kunna 
tänka sig att delta i vår undersökning. Från vissa av förskolecheferna fick vi även 
kontaktuppgifter till exempelvis samarbetande logopeder. Vi har även mailat och ringt 
autismcenter och habiliteringen, där vi fick svar från 1 person. Totalt har vi kontaktat 14 
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personer inom de aktuella yrkesrollerna och antalet som ville delta i vårt arbete var 8 
personer, där 3 var förskollärare, 4 specialpedagoger och 2 habiliteringsanställda. 

Genomförande 
Vi fick kontakt med de personer vi intervjuade via förskolechefer samt andra kontakter 
inom förskoleverksamheten i kommunen. Vid första kontakt skickades ett mail ut, bilaga 1, 
där vi beskrev arbetets syfte, innehåll och vår intervjuförfrågan. Vid positivt svar skickades 
information om de forskningsetiska principerna, men även att vi planerade att spela in 
intervjun. 

När vi träffades för intervjuerna återgavs syftet igen, och de som inte uttryckt sig 
negativt kring inspelning blev återigen tillfrågade för att säkerställa att personen var 
bekväm med att bli inspelade. Alla medverkande gick inte med på att få sin intervju 
inspelad, vilket ledde till att vi istället förde löpande anteckningar under dessa intervjuer.  

Intervjuerna genomfördes antingen enskilt eller tillsammans, beroende på om vi hade en 
annan intervju inbokad samtidigt eller ej. Samtliga intervjuer genomfördes på personernas 
arbetsplatser och tog mellan 30 och 60 minuter. Alla dessa intervjuer var individuella, det 
vill säga att alla personer intervjuades enskilt. 

Intervjufrågorna är uppdelade efter de olika forskningsfrågorna under rubrikerna 
allmänt, samarbete och förväntningar, insatser och resultat, detta för att vi vid senare 
bearbetning enkelt ska kunna redovisa svaren utifrån forskningsfrågorna. Samma frågor 
ställdes i samma ordning till alla medverkande. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. 

 
Under detta arbete har vi primärt arbetat tillsammans och skrivit i ett dokumentprogram 

som i realtid uppdateras med allt som skrivs för de som har tillgång till dokumentet. Vi har 
därför ständigt haft tillgång till samma version av arbetet och har på så sätt kunnat läsa 
igenom och ha åsikter om det den andra skrivit. Detta har också lett till att vi sluppit skicka 
texter fram och tillbaka mellan varandra och att vi kunnat sitta vid varsin dator men ändå 
jobba med arbetet tillsammans. 

Alla mail, brev och intervjufrågor har formulerats gemensamt och i den mån det gått 
varit liknande skrivna och framställda till alla som tagit del av dem, det vill säga de som 
fått intervjuförfrågningar och även de som blivit intervjuade. 

Vår primära plan var att vi båda skulle närvara vid alla genomförda intervjuer, men på 
grund av tidsbrist hos de intervjuade sammanföll intervjutiderna ibland på ett sådant sätt att 
vi var tvungna att dela på oss och genomföra intervjuerna enskilt. Vi har själva 
transkriberat och sammanställt de intervjuer vi genomfört, här har Rebecka ansvarat för 
förskollärarna och Moa för specialpedagoger och habilitering. I sammanfattningen och 
diskussionen har vi ansvarat för två temarubriker var. Inledning, syfte och metodavsnitten 
har även de sammanställts gemensamt. Under rubriken bakgrund och tidigare forskning har 
Rebecka haft störst ansvar för styrdokument, samarbete och pedagogiska insatser medan 
Moas primära ansvarsområden har varit avsnitten om autism och specialpedagogiska 
synsätt. 
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Etiska aspekter 
Det finns fyra huvudkrav på forskningen av det grundläggande individskyddskravet. Dessa 
fyra huvudkrav är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att intervjupersonerna informeras vid första kontakt om 
syftet med undersökningen, om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta 
sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska erhålla 
intervjupersonens samtycke om att delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär 
att all information om intervjupersonen är konfidentiella, det vill säga att de är privata och 
inte delas med någon annan än de som aktivt arbetar med uppsatsen. Nyttjandekravet 
innebär att alla uppgifter om intervjupersonen enbart får användas för den forskning de 
intervjuade gett sitt medgivande till (Vetenskapsrådet, 2010 s. 6-14). Deltagande i 
undersökningen har informerats om alla dessa krav tidigt under vår kontakt med dem, 
alltså att de styr över sin eget deltagande i undersökningen, att all information är 
konfidentiell samt att de har fått välja om intervjun spelas in eller inte.  
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Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer vi analysera de intervjuer vi genomfört med de olika 
yrkesprofessionella. Resultatet läggs upp utifrån underrubriker vi tagit fram utifrån det 
resultat vi fått och har alltså vuxit fram under arbetets gång. De intervjuade kommer i 
texten presenteras utifrån sin yrkesroll följt av en siffra, till exempel Habilitering 1. Då 
våra intervjufrågor är ställda utifrån temarubrikerna samarbete, förväntningar, insatser och 
resultat kommer vi i diskussionen att sammanfatta vårt resultat utifrån dessa fyra rubriker.  

Samarbetet som grund för en bra förskoletid 
Att förskola och habilitering ska samarbeta ses från habiliteringen som en utgångspunkt för 
att en fungerande åtgärdsplan ska kunna läggas upp. En av de intervjuade från 
habiliteringen berättar att utrymmet inte alltid finns, även om det är av yttersta vikt att 
barnen får repetera de program och beteendemönster som är planerade. Hen berättar att det 
krävs ett välfungerande och tätt samarbete där alla inblandade drar sitt strå till stacken i 
barnets träning, annars är det förgäves. Om inte avsatt tid ges blir träningen inte 
kontinuerlig och resultaten syns inte lika snabbt eller uteblir helt. Habiliteringen beskriver 
även att förskolepersonalens expertis kring det aktuella barnet gör insatserna mer riktade, 
tydliga och effektiva 
 

“... förskolans roll är väldigt viktig i att forma bra program och att jag får tips och stöd i 
hur jag ska stötta dem, kan man säga” (Habilitering 2). 

 
En av de habiliteringsanställda uttrycker vikten av samarbete och gemensamma 

utbildningar mellan olika habiliteringscenter då detta leder till en mer gemensam 
kunskapsbas och ett erfarenhetsutbyte som gynnar habiliteringens samarbete med 
förskolorna.  

 
I och med de konsultationer och det resursstöd som ofta sätts in beskriver en av de 

habiliteringsanställda hur förskolan får möjlighet att genomföra det arbete och de 
stödinsatser de arbetat fram tillsammans. Hen anser att det är just på grund av ett gott 
samarbetet man kan hitta ett arbetssätt som fungerar för både barn, förskollärare och 
habilitering. Även specialpedagogerna påtalar samarbetets vikt och påverkan på förskolan 
och dess arbetssätt.  

 
När habiliteringen gör besök i förskolorna är det för att träna på de olika hjälpinsatser 

som satts in, att handleda personalen men även föräldrar för att barnet ska kunna ha 
användning för det både i hemmet och på förskolan. En av de habiliteringsanställda arbetar 
även med att utveckla olika behandlingsprogram som kan användas av andra 
habiliteringsanställda. Specialpedagogerna berättar även dem om handledning kring barn 
med autism. Den handledningen är dock mer inriktad på pedagogernas förhållningssätt och 
hur de kan arbeta med förskolans miljö, både inomhus och utomhus. 
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En av förskollärarna berättar att de har en pedagogista, barnpsykolog och talpedagog 

som de kan kontakta för att få hjälp men att den kontakten inte är lika tät som med 
specialpedagogen. Två andra förskollärare säger att de inte har mycket samarbete med 
autismcenter och habilitering alls. Bland annat för att föräldrarna inte vill ha det samarbetet 
just nu. 
 

Två av förskollärarna berättar att de har en gott samarbete med specialpedagogen och de 
båda anser att hen är till bra hjälp, för konsultation men också för observation samt 
handledning efter observation. De båda anser också att de kan ringa specialpedagogen 
nästan när som helst för att ställa frågor eller för att be hen att komma till förskolan. En av 
dessa förskollärare berättar att de har flera specialpedagoger som de kan ringa men att de 
har valt att ringa samma person varje gång. Hen säger också att de får använda sig av deras 
specialpedagog nästan hur mycket de vill, både för konsultation, handledning men även för 
föräldrasamtal. Förskolläraren berättar att hen tycker det skönt att kunna ha med 
specialpedagogen som stöd på föräldrasamtalen då denne är professionell inom det 
området. Hen påpekar också att specialpedagogen de har ett samarbete med även är 
tillgänglig för avlastningssamtal som handlar om att hjälpa förskollärarna att bearbeta och 
handskas med de känslor som kan uppstå kring barnet. Hen anser att specialpedagogen är 
väldigt bra stöd för dem som förskollärare, för att de ska kunna ge barnen en så bra vistelse 
på förskolan som möjligt. 

 
En av specialpedagogerna berättar att hen ibland följer med förskollärare på 

utbildningar hos habiliteringen. Hen tycker detta är positivt då de där med har samma 
information och kan använda den mer givande i planeringen av vårdplaner och olika 
stödmetoder.       

För att ett barn ska få stöd från habiliteringen krävs att barnet är inskrivet där. 
Habiliteringspersonal och föräldrar skriver en gemensam vårdplan där man planerar hur 
arbetet ska fortlöpa under det kommande året, och i och med att barnen ofta spenderar 
stora delar av sina dagar på förskolan är det snarare regel än undantag att samarbete med 
förskolan skrivs in som en av punkterna i denna vårdplan. 

 
Specialpedagogernas relation till förskolorna ter sig mer djupgående, men beskrivs på 

olika sätt. Vissa av specialpedagogerna uttrycket en stark vilja att stötta föräldrarna och 
vara säkra på att de känner sig trygga i att deras barn får det stöd det behöver, medan andra 
berättar att de snarare arbetar med och för förskollärarna och har kontakt med BUP och 
habilitering. En av de intervjuade tar upp begreppet ”pedagogcentrering”, någonting som 
hen anser viktigt.  
 

”... för att det ska bli bra för barnen måste pedagogerna må bra” (Specialpedagog 3). 

 
För att detta ska uppnås menar hen att förskollärarna måste få ”kräkas och spy lite för 

att kunna gå vidare” (Specialpedagog 3). 
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En annan aspekt på olika dilemman som beskrivits är mötet med olika pedagogiska 

inriktningar. Vissa av de pedagogiker som utövas i kommunen har ett väldigt annorlunda 
synsätt på specialpedagogik och behov av särskilt stöd och beskrivs av en av 
specialpedagogerna som olika gynnsamma. Hen berättar att det är ojämnt i kommunen 
gällande de förutsättningar som finns i förskolorna.  

 
En av förskollärarna berättar att de har en helt nyanställd specialpedagog och att den 

som de hade kontakt med innan har gått i pension. De har enbart träffats en gång och håller 
alltså på att bygga upp en relation sinsemellan. Hen berättar även att specialpedagogen sagt 
att denne egentligen inte har så mycket erfarenhet av den här typen av arbete och var därför 
tacksam för förskollärarens långa erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd. 
Förskolläraren anser själv att detta inte känns särskilt bra men är hoppfull om att 
samarbetet ändå ska fungera bra och de kan få tips och råd på hur de ska kunna gå vidare 
med de barn som de har på avdelningen. 

Föräldrarna viktiga i alla aspekter 
Habiliteringens primära mål är att barnen ska få det stöd de behöver och den tid som krävs 
för att vårdplanen ska kunna följas. En av det intervjuade beskriver det som att de är på 
föräldrarnas sida i deras kamp om att barnet ska få de extra resurser som de behöver, att de 
trycker mycket på vikten av enskilt arbete kring barn med autism. Även om målet ofta är 
ca 20 timmar i veckan visar både habiliteringen och specialpedagogerna har förståelse för 
att det inte alltid är genomförbart, men de säger alla att de ofta ser en stor förändring i 
förskolornas arbetssätt och att förskollärarna försöker tillgodose de krav som ställs efter 
bästa förmåga. 

En av specialpedagogerna trycker på vikten av ett fungerande föräldrasamarbete när det 
gäller dessa tidskrävande vårdplaner. Om samma arbetssätt används både hemma och i 
förskolan ser hen att resultaten förbättras avsevärt. 

 
Just i kontakten med föräldrarna anser habiliteringen att förskollärare och 

specialpedagoger är viktiga. En av de intervjuade berättar att det ofta är enklare att förklara 
de olika arbetssätten som behövs användas, men även varför de är aktuella, för just 
pedagoger då de har en annan pedagogisk bakgrund och vana. Förskolepedagogerna har 
enligt hen också en bättre förmåga att förklara detta för föräldrarna då de har en närmre 
relation. 

 

“... föräldrarna känner ju också sitt barn väldigt bra men där är det ju en massa känslor 
inblandade också, så jag tror att förskolepersonalen är väldigt väldigt viktiga i det 
avseendet.” (Habilitering 2). 

 
En av specialpedagogerna berättar att hen blir inkopplad på ett barn om det är någonting 

som förskola och/eller föräldrar funderar över, kanske ett avvikande beteende. Hen berättar 
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att hen i så fall kan observera och ge råd, men inte sätta diagnos då det inte är deras jobb 
och ingenting de har behörighet att göra. 

Både habiliteringen och specialpedagogerna poängterar att de inte kan sättas in eller 
börja arbeta med ett barn utan föräldrarnas tillåtelse, och en av de intervjuade förklarar att 
om föräldrarnas ovilja att koppla in särskilt stöd eller påbörja en utredning strider emot 
barnets bästa måste detta rapporteras till socialtjänsten. Detta är dock ej vanligt, och alla av 
de intervjuade ger intryck av att de sällan möts av negativitet från föräldrar till barn med 
autism. En av specialpedagogerna berättar att hen ofta möts av en lättnadskänsla också när 
en autismdiagnos är satt, primärt från föräldrarna. De får en förklaring till barnets beteende 
och ett redskap för att hantera det. Med en diagnos kan de ge en förklaring till alla de som 
kommenterar eller tittar snett på dem och deras barn. 

 
Att det är förskollärarna som har det primära ansvaret i kontakten med föräldrarna kring 

barnets vistelse i förskolan är någonting specialpedagogerna är överens om även om de 
flesta anser sig vara ett stöd för både föräldrar och pedagoger kring just svåra samtal och 
kontakt av det lite allvarligare slaget. En av dem beskriver att hen ofta tar en passiv roll i 
dessa möten just för att pedagog/föräldrakontakten ska byggas upp och bli stark. Om hen 
är för aktiv upplever hen att föräldrarna lätt tror att hen är ansvarig, vilket hen inte anser 
sig vara. 

 
En av förskollärarna beskriver att kontakten med föräldrarna är väldigt viktig. Hen 

menar, att det är upp till föräldrarna huruvida de vill erkänna att deras barn har autism eller 
inte. Så länge föräldrarna inte erkänner detta så är det i princip omöjligt för en förskollärare 
att driva denna fråga framåt. Hen berättar, även om de har anat att barnet kanske kan ha 
autism så är det upp till föräldrarna att kontakta autismcenter eller habilitering, detta sker 
dock inte förrän barnet har fått en diagnos. Hen menar alltså, att det är upp till föräldrarna 
om de anser att detta samarbete är någonting som de vill ha eller känner behov av. Då 
behöver förskollärarna vänta ut föräldrarna för få veta om det till exempel vill ha ett 
samarbete med habiliteringen. I det fall som den här förskolläraren varit med om, ville 
föräldrarna inte koppla in habilitering då de ansåg att samarbetet mellan föräldrarna och 
förskolan fungerade tillräckligt bra.  
 

”... vi kommer koppla in specialpedagogen nu då i januari när det är skola. Och då får vi 
se om habiliteringen kommer in då eller inte.” (Förskollärare 3). 

 
Förskolläraren berättar också att det barnet som hen arbetar med har utvecklats väldigt 

mycket och att de konstant ser utefter vart barnet ligger i utvecklingen. Hen påpekar att det 
är viktigt att få med sig föräldrarna så tidigt som möjligt, då det samarbetet är väldigt 
viktigt och om föräldrarna är med så förenklar det arbetet för förskolläraren.  
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Krock mellan teori och praktik 
Att insatserna kring barn med autism gör skillnad är de intervjuade överens om. 
Habiliteringen berättar om ett visst mått av felhantering av barn med autism innan rätt 
insatser sätts in, detta på grund av okunskap kring diagnosen och de symptom som finns. 
En av specialpedagogerna beskriver sitt arbete som ett sorts detektivarbete för att hitta vad 
barnet behöver, vad barnet mår bra av och vad barnet kan, en syn som delas av alla 
intervjuade specialpedagoger. 
  

Förväntan kring att barnen ska få det bra i förskolan uttrycks av i stort sett alla 
intervjuade när frågor kring förväntningar på samarbetet tas upp. Från habiliteringen 
uttrycks en viss förväntan kring att de anställda i förskolan ska ha vissa kunskaper kring 
diagnosen autism, eller i alla fall ett intresse och en vilja att lära sig och veta mer. Även 
specialpedagogerna förväntar sig ett intresse och en vilja att utvecklas för att samarbetet 
ska fungera optimalt. De uttrycker en tydlig önskan kring att de som jobbar inriktat på barn 
med autism ska göra det för att de vill, inte för att de måste. En menar att de som tycker 
barnen och arbetet är jobbigt inte ska få jobba med dessa barn, då det påverkar barnen 
negativt. 

 
Från habiliteringen är den primära förväntan att det som planerats blir genomfört, och 

en viss kluvenhet kring vems fel det är när detta inte sker kan utläsas. Specialpedagogerna 
uppvisar en viss kluvenhet kring habiliteringen och dess krav på så många enskilda 
arbetstimmar. Att det behövs håller de med om, men de anser att habiliteringen inte alltid 
visar förståelse för att det inte är genomförbart alla gånger. Att skulden läggs på 
förskollärarna tycker både specialpedagoger och habilitering är synd, då båda instanserna 
är medvetna om att det är kommunen som ger resurser och att förskolorna gör så gott de 
kan. 

 
Specialpedagogerna trycker dock på att de från habiliteringen börjat visa större 

förståelse för att både de och förskolepedagogerna gör så gott de kan, och att de får resultat 
även om det strikta tidsplanen inte följs till punkt och pricka. Hen berättar dock även själv 
om frustrationer när en vårdplan inte följs och att om man kommit överens om träning i 
mindre grupp och detta inte fullföljs leder det till en viss uppgivenhet från hens sida. Dock 
beskriver hen att det ändå går att mötas på mitten, både från specialpedagoger, 
förskollärare och habiliteringens håll. Hen beskriver att de ”försöker visa habiliteringen hur 
vi lägger upp det i verkligheten” och att det blir ofta så att de visar hur de planerar att göra 
och att habiliteringen känner sig bekväma med det och låter dem fullfölja denna planering. 
Hen berättar även om frustration när en vårdplan inte följs och att om man kommit överens 
om träning i mindre grupp och detta inte fullföljs leder detta till en viss uppgivenhet från 
hens sida. 

 
Att habiliteringen är öppnare för att förskolorna anpassar arbetssättet mer än vad som 

först var tänkt berättar även andra specialpedagoger om. En specialpedagog beskriver ett 
scenario där de höll på med ett begreppsinlärningsprogram, och hur hen och förskollärarna 
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anpassade det efter det projekt som genomfördes i barngruppen. Detta tycke först 
habiliteringen var ologiskt, men i och med att de nya begreppen hade ett kraftigare 
sammanhang för barnet och var aktuellt på ett annat sätt blev resultaten tydligare snabbare. 
Hen menar att en viss sorts flexibilitet måste vara möjlig för att arbetet ska bli bra för både 
pedagog och barn. 

      
En av de habiliteringsanställda beskriver även hur hen ibland möts av ett visst mått av 

oförståelse av förskollärarna, men även förskolecheferna. 
 

“… vi har ju viss expertis när det gäller autism, och så tillhandahåller vi den här 
handledningen gratis. Så naturligtvis önskar man att de kanske kan förstå att det ger 
kanske inte så mycket för hela verksamheten och det tar pengar eftersom att någon måste 
vara där men samtidigt är det ju jätteviktigt för det här barnet...” (Habilitering 2). 

 
Hen berättar om det problematiska med att ha två huvudmän, det vill säga kommun och 

landsting och beskriver en känsla av att saker bestäms över huvudet på dem som arbetar 
mer praktiskt, och att dessa bestämmelser sedan inte delges neråt tydligt nog. En stor 
önskan är att kommunikationen mellan de olika cheferna blir tydligare, men även att de 
bestämmelser som görs förklaras för förskolorna så de tar de rekommendationer som 
habiliteringen ger på allvar. 

 
En av förskollärarna berättar att de ibland upplever att de hamnar i ett mitt emellan läge, 

det är inte alltid personerna som de tar hjälp av ser lösningen på samma sätt. Även om de 
tycker att det som båda säger är väldigt klokt, med en bra barnsyn och en respekt för barnet 
så anser förskolläraren ändå att de hamnar någonstans där de ska hitta sina egna lösningar. 
Hen anser att deras samarbete behöver bli bättre samt att de behöver skapa en gemensam 
syn för vad som är bäst för barnen för att det arbetet som förskollärarna utför inte ska bli så 
komplicerat. 

En av anledningarna till att det blir på det här sättet, berättar alla förskollärare beror på 
svårigheten att arbeta efter Reggio Emilia pedagogiken, som alla kommunala förskolor ska 
göra i denna kommun. Det som är typiskt för Reggio Emilia pedagogiken är att miljön är 
väldigt viktig då det gärna får vara rum i rummen och ickebestämt material osv. Alla 
förskollärare påpekade att deras pedagogista samt även deras förskolechef strävar mycket 
efter att det ska synas på förskolorna att de arbetar efter Reggio Emilia pedagogiken samt 
att förskollärarna ska arbeta på det här sättet. Svårigheten uppstår när förskollärarna möter 
sin specialpedagog som förklarar för dem att barn med autism har svårt med den här 
miljön, då det lätt kan bli rörigt och stressigt för dem. Förskollärarna anser då att de står 
mitt emellan och inte riktigt vet hur de ska göra. En förskollärare uttrycker sig på följande 
sätt angående sitsen de hamnar i där de behöver hitta egna lösningar för att tillgodose de 
motsägelsefulla kraven från förskolechefen och specialpedagogen,  
 

”... det tycker inte jag att vi ska behöva göra, utan vi har ju redan vänt oss för att vi 
redan har en situation som är svår. Då ska vi inte behöva handskas med det också.” 
(Förskollärare 1). 
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En annan förskollärare upplever också att det blir otydligt ibland. Hon arbetar efter vad 

som är bäst för barnet, men tycker att det ibland är svårt att veta vad hon kan och inte kan 
göra. De har dock ändrat en del i sin miljö, för att förbättra det för de barn som har autism 
på deras avdelning. De har bland annat tagit bort en del saker på väggarna samt tagit bort 
en del saker som hängde ner från tak och väggar, då det kan kännas som ett tryck för barn 
med autism. Även en annan förskollärare som är nyanställd på sin avdelning och som 
tidigare har arbetat på resursavdelning, säger att,  
 

”... miljömässigt absolut kan man förändra en del för att göra det enklare för dem. 
Reggio pedagogiken fungerar inte för de här barnen. Det är lite svårt att anpassa en 
sådan miljö. På de andra avdelningarna så har det ju varit anpassat och lika för alla.” 
(Förskollärare 2). 

Tid och resurser jobbar ständigt emot 
En av de anställda inom habilitering berättar om hur de på hens arbetsplats inte arbetat med 
barn med autism innan och att det är nytt sen ca ett år. Detta på grund av att trycket på det 
primära habiliteringscentret blivit så pass stort att ansvaret behövde fördelas ut över olika 
instanser i länet. Hen beskriver att de möttes av stor frustration både från förskolepersonal 
och föräldrar som under en längre tid drabbats av överbelastningen inom habiliteringen. 
 

Bristen på tid och resurser påtalas av alla intervjuade. Från Habiliteringen beskrivs 
denna tidsbrist som en svårighet att få till så många träffar med förskolepersonal som de 
skulle vilja och behöva, en åsikt som delas av specialpedagogerna. En av dem delger en 
önskan att träffa hela arbetslaget istället för bara den ansvarige resurspersonen. Att 
förskolan i regel är en rätt stressig verksamhet där de anställda ibland går på knäna för att 
hinna med allt som krävs av dem visas det dock stor förståelse för, och även om det är 
förskollärarna som anses ha stort ansvar för huruvida träningen genomförs så läggs skulden 
på tidsbristen hellre på förskolecheferna och kommunen från både habilitering och 
specialpedagoger. Det beskrivs som en ovilja från förskolechefer och kommun att ge 
möjlighet till den mängd resursstöd som behövs. En av specialpedagogerna menar att det 
enda som behövs egentligen är att de som bestämmer förstår vad det handlar om och sätter 
sig in i barnens värld. Hen menar att det primära målet från alla håll måste vara att göra det 
bättre för barnen. En av det habiliteringsanställda förtydligar, 
 

“... jag tror inte problemet är med enskilda kontakter i förskolan med förskollärare, de tar 
gärna emot den hjälp de får och man är som med och samarbetar och så vidare. Jag tror 
att det är mera att hur mycket ledningen på förskolan vill ge tid för olika 
handledningsmöten och sånt.” (Habilitering 2). 

 
En av specialpedagogerna berättar dock att de ibland lägger upp en planering med 

förskollärare ”även om förskolechefen inte tycker att det är bra” (Specialpedagog 3). 
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Specialpedagogerna berättar alla att kommunen för tillfället sparar pengar och där med 

håller hårdare i resurspengar nu är förut. Detta bekräftas av en av de habiliteringsanställda 
som uttrycker en viss oro kring möjligheterna för ett produktivt samarbete 
 

“... det tycker jag har blivit mycket värre under det senaste åren eftersom alla sparar 
pengar så jag tror att det samarbetet gick mycket smidigare förut, och jag tror att det var 
mycket mera tid för saker kring ett barn med autism.” (Habilitering 2). 

 
Även en av specialpedagogerna uttrycker en viss oro kring budgetnedskärningar. Vid 

frågan om varför de insatser som görs i dagsläget är aktuella svarar hen att det är det som 
är deras möjlighet att göra någonting. I och med att kommunen sparar och resurserna blir 
mindre har de inget val förutom att jobba som de gör och kämpa på. 

 
Stress och självkritik tas också upp av de intervjuade. Några berättar om ett missnöje 

med sig själva och en sorts osäkerhet då diagnosen är så bred och mångfasetterad medan 
andra kallar sig självkritiska och känner ett visst mått av hopplöshet inför den utmaning de 
ställs inför. En av de intervjuade beskriver det som att om det inte fungerar bra ”Så ligger 
det ju på mig att det blir bra” (specialpedagog 3). 

 
Två av förskollärarna påpekar att de förstår trycket på specialpedagogerna i stora 

områden med väldigt många barn i kommunen. Men de känner ändå att de skulle vilja ha 
möjligheten att ha tätare kontakt med specialpedagogen samt att de inte alltid känner att de 
får den hjälp som de egentligen behöver. En av förskollärarna berättar att även om de kan 
ringa hur ofta de vill så känner hen att de behöver uppdatera specialpedagogen när de väl 
ringer, men också att hen upplever att de skulle behöva det stödet som de får av 
specialpedagogen i princip dagligen. Förskolläraren berättar att de anser att samarbetet 
med specialpedagogen fungerar bra men att de upplever att de behöver det stödet oftare. 
Hen förklarar,  
 

” ... det är ju inte samma sak med någon som träffar oss en gång varannan månad. De 
kan ju bara ge oss allmänna råd. I och med att de inte känner oss på det sättet eller våra 
barn eller våra rutiner på det sättet heller.” (Förskollärare 1). 

 
Förskolläraren menar att ett drömscenario skulle vara att kunna ha en specialpedagog på 

förskolan eller åtminstone i närheten av förskolan, någon som känner förskollärarna och 
barnen bättre. Men hen förstår att detta inte är möjligt på grund av både ekonomiska och 
tidsmässiga anledningar. Hen tycker dock att det är trist att när väl möten sker så diskuteras 
ofta saker väldigt brett och ytligt, då det inte finns tid att gå in på detaljer. 

 
En av förskollärarna ser inte hur det ska kunna bli någon kontinuitet i till exempel 

handledningen när de behöver vänta. Även denne förskollärare anser att stödet behövs 
dagligen och att de behöver kunna få stöd när en situation eller problematik uppstår. En 
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annan förskollärare säger att det är jätteviktigt att ha dessa täta möten. Hen berättar också 
att just de inte har problem med att hålla en tät kontakt med specialpedagogen men att hen 
har hört från kollegor på andra förskolor att det är ett problem där. Hen ser även en stor 
problematik i de stora barngrupperna, speciellt för barn med autism som har svårt med just 
stora grupper. Förskolläraren berättar att på resursavdelningen som hen arbetade på 
tidigare arbetade personalen med ett barn var. Hen förstår inte hur förskolechefer m.fl. 
tänker kring dessa gruppsammansättningar men hen är säker på att det kommer få 
konsekvenser. 

Diagnosen, insatserna och det pedagogiska stödet 
En av de intervjuade från habiliteringen beskriver hur hen på grund av bredden på 
symptom hos barn med autism inte kan lägga upp en plan baserad bara på 
diagnosbeskrivningen 
 

“... när man får ett barn där det står ”Diagnos: Autism” då vet man aldrig liksom hur just 
det barnet fungerar.” (Habilitering 1). 

 
Hen berättar att mycket ligger i förarbetet och att hen måste kartlägga det specifika 

barnets svårigheter innan en vårdplan kan läggas upp. De primära insatserna går ut på att 
hjälpa barnet i olika sociala situationer för att underlätta för både barnet och de runt 
omkring. I och med diagnosens bredd och olika sätt att ta sig uttryck är även behandlingen 
väldigt varierande och individanpassad. 

 
En av förskollärarna har ett barn på avdelningen som fick sin diagnos för ett år sedan, 

som hen har följt med det här barnet från småbarnsavdelningen till avdelningen för de 
större barnen. Förskolläraren tycker det har blivit bättre sedan barnet fick sin diagnos, då 
de nu har möjlighet att få hjälp utifrån från fler instanser. Trots detta har det ändå inte så 
mycket samarbete med autismcenter eller habiliteringen då både förskollärare och föräldrar 
anser att det inte behövs. Däremot så fick förskolläraren gå en kurs genom habiliteringen i 
samband med att barnet fick sin diagnos, vilket hen tycker är väldigt positivt. 
Förskolläraren förklarar att det är när barnet får en diagnos som det börjar hända saker. 
Innan dess så är det svårt att ha något samarbete alls, förutom med specialpedagog, men 
också svårt att få hjälpmedel eller stödinsatser. En annan förskollärare berättar att det har 
många barn på avdelning som är under utredning och har ännu inte fått någon diagnos. Hen 
menar att så snart de har fått en diagnos är det lättare att komma i kontakt med 
autismcenter, habilitering, logopeder och talpedagoger, allt beroende på vad för samarbete 
som behövs för just det barnet. 

 
Även specialpedagogerna berättar om en viss oklarhet i själva diagnosen, att det inte 

leder till en given specialpedagogisk insats. Alla barn med autism är olika, men en av 
specialpedagogerna beskriver det som att de får en indikation på vad de ska satsa mer på 
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“... man har svårigheter i socialt samspel och relation till andra människor, man har svårt 
att förhålla sig till andra människor, man har svårt att upprätthålla relationer och ta 
kontakt till varierande grad. (…) Och sen är det ju också den andra sidan av diagnosen 
de har, att man har många repetativa beteenden eller speciella intresseområden eller att 
man har stereotypa beteenden eller att man fastnar i att man vill ha saker och ting gjorda 
på ett visst sätt.” (Habilitering 2). 

 
I och med att diagnosen är så pass bred som den är, att träningen som ska genomföras är 

så pass tidskrävande samt att antalet inblandade instanser är så pass högt tar det tid att 
starta upp ett fungerade samarbete med en stabil vårdplan. Dock är den generella synen att 
resurser ofta sätts in relativt snabbt kring barn med autism, då diagnosen ofta påverkar 
verksamheten och det berörda barnet väldigt kraftigt. En av specialpedagogerna menar att 
insatser från tidig ålder är otroligt viktiga för att man ska kunna arbeta med barnets 
självkänsla. Hen berättar att barnen mer och mer märker att de är annorlunda ju äldre de 
blir, och att detta kan leda till stora problem med självförtroendet om tillräckligt stöd inte 
finns och har funnits sen innan. 

      
En vanlig arbetsmetod från habiliteringen kring barn med autism är tillämpad 

beteendeanalys, TBA, som går ut på att man observerar och analyserar barnets beteende 
för att på så sätt förstå varför de förekommer. Därefter utvecklar man ett program för att 
förstärka och belöna en mer användbar beteenderepertoar, det vill säga att man lär barnet 
ett nytt beteendemönster där de kan hantera situationer som uppstår mer konstruktivt. En 
av de intervjuade berättar hur de för tillfället jobbar med ett barn och hens sömn för att på 
så sätt börja längst ner i behovstrappan och jobba sig uppåt. Hen förklarar, 
 

“... där finns det också stora kommunikationsproblem men vi valde att börja med sömn 
efter som det är så grundläggande, han måste må bra och vara utvilad för att kunna jobba 
med kommunikationen.” (Habilitering 1). 

 
En annan av de habiliteringsanställda beskriver det som att de jobbar med barnens olika 

utvecklingsområden och försöker åstadkomma en förändring mot de bättre, en sorts 
färdighetsträning inom barnets olika utvecklingsområden. 

 
Efter att en TBA är gjord börjar man arbeta med olika hjälpinsatser inriktade på de olika 

utvecklingsområden det aktuella barnet har. De habiliteringsanställda beskriver olika 
kommunikationshjälpmedel, bland annat PECS som är ett bildhjälpmedel som används för 
att förtydliga vad som ska hända, men även ger barnet konkreta bilder att använda sig av i 
kommunikationen med andra. Det är en tidskrävande metod att börja med och barnet 
behöver ofta mycket träning och tid för övning innan materialet kan användas som 
alternativ kommunikation. För att arbetet ska kunna påbörjas krävs att man är flera som 
hjälps åt under de möten som de har med personal och barn i förskolan. Detta gäller dock 
inte bara PECS, utan i stort sett alla insatser kring barn med autism.  



 

30 
 

En av specialpedagogerna berättar hur de mer praktiska arbetssätten som används för, 
med och kring barn med autism även kan användas med barn med andra svårigheter. Hen 
nämner PECS, som ett stort stöd för barn med flera språk eller språksvårigheter över lag.
   

Alla förskollärare berättar att de arbetar mycket med kommunikation med de här 
barnen, men på lite olika sätt. Då med teckenstöd eller bildkort. En förskollärare säger att 
bildkorten fungerar jättebra i samband med de behöver bryta en aktivitet till exempel när 
de är tvungna att bryta inför lunch. Då en sådan brytning ofta är svår för barn med autism 
så förenklar bildkorten detta. En annan förskollärare har också arbetat mycket med bildkort 
men har nu ett barn som det inte fungerar på. Hen använder sig då av saker till exempel en 
sked om de ska gå och äta mat. Detta tycker hen fungerat mycket bättre för just det här 
barnet. En annan förskollärare har fått gå en TAKK-kurs, detta var för att hen skulle 
komma igång med att arbeta med teckenstöd. Hen berättar att TAKK står för ”tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation”. Hen anser att just teckenstöd är väldigt bra 
då det även fungerar på resterande barn i barngruppen. Förskolläraren har även lärt sina 
kollegor tecken för att alla förskollärare ska kunna arbeta med det. Hen berättar att det kan 
vara svårt att använda teckenstöd med vissa barn, då det kräver mycket ögonkontakt och 
det kan vara svårt för vissa barn med autism. Förutom TAKK så arbetar de med 
språkpåsar, sånger, bilder av olika slag, dagsschema i hallen samt att de går undan för att 
arbeta enskilt.  

Flera av förskollärarna poängterar också betydelsen av tydlighet och struktur för dessa 
barn. De båda menar att grundstrukturen och rutinerna finns i förskolan men att just dessa 
barn behöver det extra mycket. De menar att betydelsen av att veta vad som kommer att 
hända är extra viktig hos barn med autism, därför använder sig av dagsscheman för att det 
ska bli tydligt för barnen vad som kommer att hända under dagen.  

Alla förskollärarna försöker även att arbeta i mindre grupper med de här barnen samt att 
ha förskollärare på det barnet som är i behov av det, detta för att det inte ska bli så rörigt 
och stressigt för barnet. Två av förskollärarna berättar att de brukar ha två samlingar för att 
barnen ofta inte fungerar bra i storgrupp men också för att de kan behöva öva extra på till 
exempel språket. En förskollärare berättar att det kan vara komplicerat med två samlingar 
då det riskerar att vara utpekande men att det är viktigt att komma ihåg att de här barnen 
också har rätt till ett meningsfullt lärandetillfälle. Hen anser att det inte är utpekande så 
länge det gynnar barnet. 
 

”... att göra samma sak är inte samma sak som lika värde, man måste få göra det som är 
meningsfullt.” (Förskollärare 1). 

 
Två av förskollärarna arbetar genom att ha en personal på det barnet som är i behov av 

det. Detta är för att den personen ska ha full vetskap om vad som hänt de senaste 
timmarna, för att kunna ha förståelse för barnets humör och sinnestillstånd samt kunna ge 
så bra stöd som möjligt. 
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Även den tredje förskolläraren anser att detta är ett bra arbetssätt. Hen berättar att de har 
gjort resursansökningar på de barn som de anser behöver det för att de ska kunna ha en 
förskollärare runt sig hela tiden.  

Två av förskollärarna berättar att barn med autism kan ha svårt med en viss typ av mat. 
De menar att även detta kräver mycket arbete i förskolan för att de ska orka med en hel 
dag. De båda anser att barnet enbart behöver äta de som de tycker om, just för att de ska få 
energi och orka med dagen. En av dem berättar att hen ibland kan ta en mindre tallrik till 
barnet, för att de då blir en mindre mängd och barnet kan då tycka att det är lättare att äta. 

Hela arbetssättet måste förändras 
Habiliteringspersonal pratar om hur man, på grund av förskolans integreringsuppdrag 
måste hitta metoder och arbetssätt som fungerar med förskolans arbetssätt. En av de 
habiliteringsanställda påpekar motsättningen mellan inkluderingsuppdraget och det faktum 
att barn med autism ofta behöver mer enskild tid i mindre grupper eller ensamma med en 
pedagog 
 

“... det går ju rakt emot förskolepedagogiken om jag förstått allt rätt, alla barn ska 
inkluderas.” (Habilitering 2). 

 
Hen skrattar och fortsätter med att förklara att det är det de strävar hos från 

habiliteringen också, men att enskilt arbete ofta behövs för att möjliggöra senare 
inkludering. En av specialpedagogerna beskriver det som att barnen måste pausa, att de 
inte alltid klarar av att göras allt i en stor grupp. Blir intrycken för många måste någon 
kunna se detta och fånga upp barnet och gå iväg ett tag för att samla tankarna för att orka 
med resten av dagen. Hens mål kring barn med autism är att barngrupperna ska bli mindre 
och att resurserna ska bli fler. Hen berättar om ett drömscenario med barngrupper om 10-
15 barn där 5 är i behov av resursstöd, och 4-5 pedagoger på heltid med intresse och 
kunskaper som gör det bättre för alla barnen, inte bara de med resursstöd. 

 
Även om behovet och viljan finns ute i förskolorna upplever habiliteringen inte alltid 

det stöd och gensvar som de förväntar sig. Förskolorna har i regel har en pedagogisk miljö 
och en vana att arbeta pedagogiskt, men tidsaspekten gör att den fulla potentialen inte alltid 
utnyttjas. 

Att det mesta arbetet kring barn med autism är ett vanearbete bekräftas av 
specialpedagogerna. En av dem berättar att förskollärarna ofta är positiva till 
specialpedagogiska insatser, men att det ”ofta stupar på förutsättningarna”. Hen menar att 
ett av de stora problemen är brist på kunskap hos personalen. En av specialpedagogerna 
berättar att den kunskap hen har om autism är inget man lär sig på specialpedagoglinjen, 
utan att det ska man kunna innan. Det man lär sig på specialpedagoglinjen är hur man 
förväntas hjälpa pedagogerna ute i verksamheten. 
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En annan specialpedagog berättar hur hen inte längre är lika behövd i det rent praktiska 
arbetet kring resursansökningar och vårdplaner, utan att förskolorna klarar detta bättre och 
bättre själva. 

      
Att hela barngruppen påverkas om ett barn med autism ingår är en syn som delas av 

många av de intervjuade. Detta gör även att behovet av stöd och hjälpinsatser är stort och 
viljan att samarbeta med habilitering och specialpedagoger är mer påtaglig. En av de 
intervjuade från habiliteringsverksamheten berättar 
 

“... vi har ju många andra barn med olika svårigheter, olika funktionsnedsättningar och 
visst att vi möter också ovilja till samarbete men inte kring barn med autism. Där ropar 
förskolor efter hjälp.” (Habilitering 1). 

 
Denna syn delas av specialpedagogerna som menar att förskolorna förstår vikten och 

behovet av arbetet som görs och att de, även om det är påfrestande, ofta tar vårdplanen på 
allvar och försöker fullfölja den efter bästa förmåga. 

En annan av de habiliteringsanställda har dock en annan syn, primärt när det gäller barn 
utan andra funktionshinder än just autism. Hen beskriver att diagnosen ibland blir 
ifrågasatt även fast en årslång utredning ligger bakom, och att ett sådant ifrågasättande har 
stor påverkan kring huruvida samarbetet fungerar eller ej. Om de förskoleanställda inte 
anser att insatserna behövs upplever hen att de inte heller tar tiden att genomföra dem. 
Även specialpedagogerna upplever att okunskap kring diagnosen autism är ett av de 
primära problemen i samarbetet. 

 
Både specialpedagoger och habiliteringspersonal påpekar att specialinsatserna även 

påverkar de andra i barngruppen positivt. I och med att det autistiska barnet ofta finner ett 
annat lugn och trygghet och får en större förståelse för vad som är rätt och fel minskar ofta 
det utagerande beteendet som påverkat de andra barnen. 
 

“... det gagnar alla i förskolan om man anammar det vi försöker handleda, det ger positiv 
förändring och handlar till största delen om strukturering av verksamheten.” 
(Specialpedagog 2). 

      
En sorts manifestation av samarbetet är att speciella träningsrum har skapats i 

förskolorna, detta kan ses som att förskolan i fråga förstått vikten av individuell eller 
smågruppsträning och därför vävt in det i det allmänna arbetssättet i verksamheten. En av 
specialpedagogerna beskriver det som att förskolan börjar arbeta mer ”nära barnet”. 
Uppskattningen och förståelsen för vikten av individuell träning ses av habiliteringen som 
ett stort framsteg i samarbetet då det bevisligen leder till att barnet fungerar bättre i 
barngrupp 
 

“… det tycker jag förskolorna som jag varit på tagit till sig och insett, att man har sett 
vilken förändring som sker och att man då känner att ”okej, vi kanske kör hunden och 
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benet några gånger i en liten liten grupp så att barnet sen kan delta och vara en del av 
gruppen och må bra och vara stolt över sig själv.” (Habilitering 2). 

 

Då barn med autism ofta har en ojämn utveckling där det sociala inte sällan ligger efter 
det kognitiva uppfattar de ofta att barnen ibland kanske ses som ouppfostrade eller trotsiga 
innan diagnosen tydliggjorts. I och med att diagnos sätts och specialhjälp ges till 
förskolorna förändras synen på barnen och man kan se en ökad förståelse för det 
individuella barnet. Från specialpedagogernas håll delges en viss uppgivenhet kring vissa 
barn med autism och deras vistelse i förskolan. Hen uppger att barnen inte alltid har det så 
bra som man vill, trots att förutsättningarna är goda. 

      
Det finns dock en ökad medvetenhet inom förskolan, och en av de intervjuade 

habiliteringsanställda uppger att hen ser en ökad medvetenhet rent generellt. I och med det 
lavinartade ökandet av autismdiagnoser känner hen att samhället börjar visa större 
förståelse kring autism och hen har en optimistisk syn på framtiden 
 

“ ...  jag tror att det kommer att bli bättre och bättre för dessa barn.” (Habilitering 1).  
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Diskussion 

Vi kommer i det kapitlet att sammanfatta resultatet av de intervjuer som vi har genomfört 
med de yrkesprofessionella. Resultatet kommer att sammanfattas utifrån temarubrikerna 
samarbete, förväntningar, insatser och resultat och kopplas ihop med bakgrund och 
tidigare forskning, detta är för att våra intervjufrågor är ställda efter dessa teman samt att 
dessa teman även är sammankopplade med våra forskningsfrågor. 

Samarbete 
Alla de professionella instanserna anser att ett tätt samarbete är viktigt för barnets 
utveckling, något som även pekas ut i skollagen 8 kap. 9 §, där det tydligt står att barnen 
ska få det stöd som de behöver utefter de speciella behov de har (SFS 2010:800). De 
intervjuade uppger att samarbetet mellan specialpedagog och förskola sker mer djupgående 
än till exempel habilitering och förskola. Det skiljer sig också hur pass tätt samarbete som 
faktiskt är möjligt att genomföra på grund av tid och resurser. Specialpedagogerna beskrivs 
ha olika mycket tid att disponera på handledningsmöten osv. med förskolorna. De är inte 
eniga i sin vilja att stötta föräldrarna och vara säkra att de känner sig trygga i att deras barn 
får rätt stöd, då vissa anser att de snarare arbetar med och för förskollärarna och har 
kontakt med BUP och habiliteringen. Förskollärarna och specialpedagogerna anser sig 
båda ha ett gott samarbete även om tidsbrist kan vara ett problem. 

De flesta förskollärarna känner ett stort stöd i specialpedagogerna, de anser även att de 
är välkomna att kontakta specialpedagogen nästan när som helst. De anser dock att 
samarbetet skulle bli bättre om kontakten var ännu tätare och om det fanns möjlighet att 
genomföra möten oftare, då de anser att behovet av stöd är så pass stort. Frith (1998 s. 11) 
beskriver förskoleåldern som den mest komplicerade tiden för ett autistiskt barn, vilket gör 
behovet av stöd större. Om förskolan inte känner sig säkra i hur de ska arbeta med barnet 
eller att stödet från specialpedagoger och habilitering inte är tillräckligt är det troligt att 
detta påverkar barnets träning negativt. Då i stort sett alla intervjuade uttrycker en önskan 
över tätare kontakt är det alltså inte bara grundat i deras egen osäkerhet, utan kanske även 
ett reellt behov för att barn med autism ska få en bra start i livet. 

Att det varken i läroplanen eller skollagen tydligt är utskrivet vad det är för skäl som ger 
rätt till särskilt stöd gör att detta kan tolkas rätt godtyckligt av kommun och chefer. Att 
pedagogerna känner att de behöver mer stöd för att kunna hjälpa barnet kan alltså ses som 
ett ogiltigt skäl att sätta in ytterligare stöd. Detta kan vara en av anledningarna till att de 
förskollärare vi intervjuat inte känner att de får tid eller resurser för det stöd de behöver. 

Alla de professionella instanserna uttrycker vikten av föräldrarnas del i samarbetet då 
det är föräldrarna som känner sitt barn bäst samt att ingen instans, förutom 
specialpedagogerna, kan agera utan att föräldrarna själva önskar ett samarbete för barnets 
skull. Det finns däremot skilda meningar om vilken instans som ska ha/ har den primära 
kontakten och samarbetet med föräldrarna. Habiliteringen anser att i kontakten med 
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föräldrarna så är både förskollärarna och specialpedagogerna viktiga, men de anser också 
att det är förskollärarna som ska ha det huvudsakliga samarbetet med föräldrarna då de har 
en närmre relation till varandra. Förskollärarna anser däremot att det är habiliteringen som 
har den primära kontakten med föräldrarna. Denna syn går till viss del emot det Ottoson 
skriver om förskollärarnas kompletterande roll för föräldrarna, hon menar att även om 
förskollärarna ska ha en professionell relation till föräldrarna får de inte glömma att de 
även har ett ansvar att hålla en god relation till familjerna. Detta, skriver hon, är av yttersta 
vikt för att främja barnets utveckling (Ottoson, 2014 s. 269-270). Specialpedagogerna 
anser i sin tur att det är förskollärarna som har det primära ansvaret för kontakten med 
föräldrarna om barnets vistelse på förskolan, även om de anser sig själva vara ett stöd för 
både föräldrarna och förskollärarna. Specialpedagogerna är den instans som uppger sig ha 
minst kontakt och samarbete med föräldrarna. Alla instanser anser sig vara på föräldrarnas 
sida i frågan att barnen ska få det stöd och resurser de behöver. Det är alltså viktigt för alla 
intervjuade att samarbetet mellan de olika instanserna planeras in i verksamheten, både för 
barnets och föräldrarnas skull. Ylvén & Wilder (2014 s. 261) belyser detta ut en 
föräldrasynpunkt och menar att det inplanerade samarbetet minskar föräldrarnas stress då 
de vet att barnets behov av stöd prioriteras. 

Både habiliteringsanställda och förskollärarna uttrycker en frustration över att de 
bemöts av oförståelse av de andra instanserna, men även av förskolecheferna. Detta kan 
handla om att det är svårt att genomföra stödarbetet av olika anledningar, så som 
resursbrist eller tidspress. Denna resursbrist anser alla de intervjuade primärt bero på högre 
instanser, till exempel kommunen och de omfattande spararbete som pågår. Att kommunen 
ibland nekar förskolan de timmar habiliteringen anser nödvändiga går emot den 
organisationsreform som beskrivs av Ottosson (2014 s. 274). Denna organisationsreform 
innebär att det inte längre går att välja bort samarbete kring barn i behov av särskilt stöd, 
kommunen kan alltså, enligt denna reform, i praktiken inte neka barnet och förskolan det 
stöd som de erbjuds. 

Habiliteringen menar att det går att mötas på mitten, både från specialpedagoger, 
förskollärare och habiliteringens håll. Alla instanser beskriver också tidsbristen som en 
svårighet att få till så många träffar sinsemellan som de skulle vilja och behöva, även om 
det främst är förskollärarna som vill öka antalet träffar. Habilitering däremot önskar att 
kunna träffa hela arbetslaget, inte enbart ansvarig resursperson. 

Förväntningar 
De finns delade förväntningar från de intervjuade kring föräldrakontakten. En av de som 
arbetar inom habiliteringen delger vissa förväntningar på förskollärarna när det gäller 
föräldrakontakten, medan en annan tydligt beskriver föräldrakontakten som en stor del av 
hens egen arbetsroll. Detta upprepas hos specialpedagogerna där en av de intervjuade 
försöker undvika föräldrakontakt medan en annan beskriver det som att hen finns till även 
för att kunna få föräldrarna att känna sig trygga. Det är självklart viktigt att föräldrarna och 
förskollärarna har en god kontakt då det enligt Ottoson (2014 s. 269-270) gynnar barnets 
positiva utveckling om dessa två parter har gott samarbete, detta gäller alla barn, men 
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framför allt barn i behov av särskilt stöd där andra professionella instanser är inblandade. 
Ylvén & Wilder (2014 s. 260-261) lyfter dock vikten av att föräldrarna känner att de har 
möjligheten att vara med och ta beslut om till exempel habiliteringsinsatser som kan 
påverka barnets vistelse i förskolan. Det är alltså relevant för föräldrarna att ha en god 
kontakt med alla instanser för att kunna föra en dialog med alla samt för att kunna känna 
att de kan vara med och ta beslut om de insatser som ska sättas in, även om föräldrarna 
kanske har en tätare kontakt med förskollärarna än de andra instanserna. 

Förväntningarna på samarbetet och på varandra skiljer sig generellt hos de intervjuade 
beroende på viken arbetsroll de har. En tydlig krock mellan förskollärarna och de andra 
intervjuade är att habilitering och specialpedagoger förväntar sig att förskollärarna ska 
genomföra det som de tillsammans har planerat, medan förskollärarna uttryckligen påtalar 
att de behöver mer stöd från de andra för att det planerade ska kunna genomföras. Att 
problematik uppstår i samverkan mellan flera olika professionella instanser menar Ottoson 
(2014 s. 269) inte är så konstigt, bland annat för att dessa instanser kan ha olika huvudmän 
och då kan ha olika arbetskulturer. Det är dock viktigt att dessa professionella instanser 
samarbetar för att barnet ska känna sig trygghet och tillit för att få goda möjligheter att 
kunna utvecklas positivt. Detta är för att barnet är beroende av dessa professionella 
instanser i sin vardag. Det kan tänkas att de olika instanserna behöver ha en mer tydlig och 
öppen dialog mellan sig eller så kan det vara så att det stödet som förskollärarna anser sig 
behöva inte kan ges till dem av helt andra anledningar. 

En habiliteringsanställd och en specialpedagog förväntar sig att det som planeras blir 
gjort samtidigt som de båda har en stor förståelse för att tiden inte alltid finns. De anser 
också att denna tidsbrist är ett sorts störningsmoment för dem, då det ineffektiviserar det 
arbete de förväntas göra. Flera av de intervjuade anser att det råder brist på både tid och 
resurser. Med resurser menas både pengar, tid, personal och kunskap men också 
möjligheter att frångå den pedagogik som dominerar, både från förskolan och 
styrdokument. Även plats och utrymme är resurser som de alla anser det behövs mer av för 
att underlätta arbetet kring barn med autism i förskolan. Detta gör alltså att de olika 
instansernas förväntningar kanske inte går att uppfylla på grund av att kommunen och 
ledningen har brist på till exempel ekonomiska resurser. Detta manifesterar sig som en till 
viss del ouppfylld förväntan om att få genomföra sitt arbete på det sätt man tänkt och 
planerat till följd av att resurserna inte finns. Det står dock skollagen 8 kap. 9 § att det är 
förskolechefens ansvar att se till så att barnet får det stödet som de behöver, detta kan då 
också innebär att se till så att personal har tid och resurser att genomföra till exempel de 
insatser som har satts in för barnet. Även här krävs det självklart ett samarbete mellan 
förskollärare, föräldrar och förskolechef. Dock kan det vara svårt för förskolechefen att se 
till att tid och resurser finns om kommunen har brist på till exempel ekonomiska resurser 
(SFS 2010:800). 

Specialpedagogerna uttrycker att förskollärarna ska ha ett intresse av att arbeta med 
barn med autism, detta uttrycks delvis även av habiliteringen. Skillnaden mellan 
specialpedagogerna och habiliteringen är att habiliteringen verkar förvänta sig ett visst 
mått av förkunskaper specialpedagogerna inte ger uttryck för. Flexibilitet och ett visst mått 
av öppenhet är någonting alla specialpedagoger önskar av habiliteringen. Den generella 
synen är att detta har blivit bättre, men att kraven och förväntningarna där ifrån fortfarande 
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kan te sig lite övermäktiga. Gerland (2009, s. 29) lyfter dock att det är viktigt att det finns 
en grundläggande förståelse för att det individuella barnet, så att metoderna som ska sättas 
in kan anpassas för att fungerar så optimalt som möjligt. Utan förståelse kan metoderna 
leda till ett oreflekterat bemötande där den till exempel förskolläraren riskerar att 
skuldbelägga barnet för att metoden inte fungerar. 

Något som alla de intervjuade är överens om är att det ska bli bättre för det autistiska 
barnet i fråga, även om de delger alla att de förväntningar de har på varandra till viss del 
inte uppfylls. Det är viktigt att komma ihåg varför detta samarbete existerar - för att barnet 
ska få det stöd som det behöver. Enligt förskolans läroplan (Lpfö-98 rev. 2010 s. 5) ska 
barn i behov av särskilt stöd få det stödet. Alla barn ska få den bästa möjligheten och 
förutsättningarna att utvecklas och lära. Även om detta kan vara svårt genomföra om det är 
brist på tid och resurser så bör alla inblandade parter göra så gott de kan för barnets bästa. 

Insatser 
När det gäller insatser så alla är professionella instanser överens om att tidiga insatser är 
viktigt för barn med autism. Detta är bland annat för att kunna arbeta med barnets 
självkänsla. De är även överens om att bedömning av vad för insats som ska sättas in för 
barnet är väldigt individanpassat i och med att autismspektrat är väldigt brett. Alla insatser 
fungerar alltså inte för alla barn. Alla dessa insatser är, i och med att de kommer från 
habiliteringen, en del av ett program insatt till följd av en tillämpad beteendeanalys. Dessa 
program är alltid individuellt framtagna och anpassade till varje barn (Autismcenter för 
små barn, 2015). 

En av specialpedagogerna beskriver sitt arbete som ett sorts detektivarbete för att hitta 
vad de olika barnen behöver för något och habiliteringen uttrycker att förskollärarna 
expertis gör att insatserna blir mer riktade, tydliga och effektiva. De menar också att 
förskolans är en väldigt viktig del av att forma bra åtgärdsprogram. Även detta går att 
återknyta till habiliteringens arbete med TBA, då de i och med att de kan observera barnet i 
förskolan och ta användning av pedagogerna och deras pedagogiska bakgrund kan 
individanpassa habiliteringsprogrammet ytterligare. På sin hemsida skriver Autismcenter 
för små barn (2015) att träningen bör genomföras i de miljöer barnet vistas mest i och 
nämner hem och förskola som de primära exemplen. 

Alla instanser trycker för att de här barnen inte alltid klarar av att göra allt i storgrupp 
och att de ibland kan behöva en paus för att vila, men också för att de kan behöva extra 
stöd för att utveckla olika färdigheter, till exempel språket. Grundat på detta kan man se att 
habiliteringen ofta ter sig mer åt det kompensatoriska hållet i den mån att det är 
individuellt stöd som sätts in. En av specialpedagogerna berättade dock att det arbetssätt de 
använder är det enda dom har möjlighet till och resurser för, det finns alltså inte möjlighet 
att omorganisera hela förskolan utifrån det kritiska perspektivets värderingar, även om man 
skulle vilja. Detta går att koppla till dilemmaperspektivet och dess syn på att ett 
utbildningssystem utan viss typ av bedömning och kategorisering är en problematisk 
målbild (Nilholm, 2007 s.71). 
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Förskollärarna försöker arbeta i mindre grupper för att det ska gynna dessa barn, till 
exempel genom att ha två samlingar. Här lyfter dock habiliteringen att det är en 
motsättning mellan inkluderingsuppdraget och det faktum att barn med autism ofta 
behöver mer enskild tid i mindre grupper eller ensamma med en pedagog. I förskolans 
värdegrund står det att barn i behov av särskilt stöd ska få det ”utformat med hänsyn till 
egna behov och förutsättningar” (Lpfö-98 rev. 2010 s. 5). Detta innebär alltså att träning i 
mindre grupp eller enskilt är godtyckligt, om det är vad det individuella barnet behöver. 
Samtidigt står det i Skolverkets Allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2013 s. 31-32) att 
barnet inte ska exkluderas från gruppen på grund av att de är i behov av särskilt stöd, och 
det är denna motsättning habiliteringen syftar på. Denna motsättning tas upp i 
dilemmaperspektivet och beskrivs av Nilholm (2007 s.72) som ett av de största dilemman, 
speciellt kring barn med autism. 

De primära insatserna går ut på att hjälpa barnet i olika sociala situationer för att 
underlätta både för barnet och resterande personer runt omkring. Det skiljer sig i vilka 
insatser de olika professionella instanserna diskuterar, då habiliteringen pratar om bland 
annat färdighetsträning och träningsprogram som till exempel TBA samt en del om PECS, 
så kallade bildkort, medan förskollärarna pratar mycket om att de använder sig av 
teckenstöd, bildkort, sånger samt dagsschema för att skapa tydlighet och struktur för 
barnet. De nämner även praktiska situationer som de får arbeta med som till exempel 
matsituationen och vid påklädnad. Något som däremot är överens om är att insatserna inte 
bara gynnar barn med autism utan även påverkar resterande barngrupp positivt. Till 
exempel så kan PECS vara till stort stöd för barn med flera språk eller språksvårigheter 
generellt. Genom att använda stödinsatserna med alla barn, och till exempel göra bildprat 
till någonting man använder i alla konfliktsituationer istället för de som rör ett autistiskt 
barn undviker man den negativa stämplingseffekt Lutz (2013 s. 50-51) beskriver som en 
risk vid specialpedagogiska insatser. 

Med bakgrund i att de intervjuade alla menade att barn med autism är extremt olika 
varandra och att diagnosen i sig inte ger dem så mycket är det förståeligt att just TBA-
baserade program är den metod som primärt används. 

Gerland (2009 s. 56) beskriver diagnostiseringen som en tillgång när det gäller att veta 
vilket stöd som ska sättas in, men i och med autismens olika uttrycksformer ter sig denna 
diagnos snarare som ett stöd för att stöd ska sättas in, istället för vad för sorts stöd. 

Här ser vi den tidigare nämnda typiska svenska mixen av ett kompensatoriskt och 
kritiskt synsätt på specialpedagogik. Insatserna är kompensatoriska och syftar till att 
kompensera barnet och utveckla dess bristområden. Ändå används de i praktiken av fler än 
bara det autistiska barnet och blir en del av verksamheten, inte bara barnets stöd (Nilholm, 
2007, s. 56-57). 

Alla instanser är däremot eniga om att de insatser som har satts in för barn med autism 
har gett resultat på ett eller annat sätt. Däremot anser habiliteringen att om förskollärarna 
inte anser att en insats behövs så avsätter de inte heller tid för att genomföra den och om 
inte avsatt tid ges blir träningen inte kontinuerlig och resultaten syns inte lika snabbt eller 
uteblir helt. 

Förskollärarna nämner att de försöker att arbeta så att barnet har en och samma person 
vid sig, för att personen ska veta vad som har hänt tidigare under dagen bland annat. De får 
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även arbeta en hel del för att anpassa miljön för dessa barn för att det inte ska bli för rörigt 
och stressigt för dem, då de alla arbetar efter Reggio Emilia pedagogiken som inte är 
anpassad för barn med autism. Detta är tydligt kopplat till det kritiska perspektivets ökade 
användning av inkluderingsbegreppet som används för att beskriva skolan och förskolans 
arbete för att anpassa miljön till barnen, istället för det motsatta (Nilholm, 2007 s. 50). 

Utifrån de olika specialpedagogiska perspektiven är det tydligt att det Nilholm 
benämner som en kompromiss mellan det kompensatoriska och kritiska perspektivet är 
rådande även inom detta samarbete (Nilholm, 2007 s. 56-57). 

Då barn med autism ofta behöver avskildhet och enskild träning tenderar 
kompensatoriska metoder fungera bra, även om de i verksamheten kombineras med det 
kritiska perspektivets syn på inkludering och miljöanpassning. På så sätt möts de båda 
perspektiven i de olika instansernas samarbete, samtidigt som även dilemmaperspektivet 
manifesteras. De många motsättningarna som finns har inte gått de inblandade förbi, utan 
är en del av deras dagliga arbete och någonting de tillsammans strävar mot att lösa. 

En intressant aspekt av den kritik som de intervjuade verbaliserar gällande Reggio 
Emilia-pedagogikens lämplighet för barn med autism är att det inte nämns i någon 
litteratur vi kommit över. Då miljön inom Reggio Emilia är kreativ och skapande borde 
tidigare forskning och litteratur ha uppmärksammat den krock som uppstår mellan den och 
de autistiska barnens behov av struktur, avskildhet och tydlighet. Kan det vara så att kritik 
emot en så pass framstående och uppskattad pedagogisk inriktning är ett känsligt ämne, 
speciellt idag när just inkludering och kreativ frihet är en stor del av förskolans 
verksamhet? 

Resultat      
Att samarbetet ger resultat är alla de intervjuade överens om, begreppet resultat har även 
en stor bredd hos dem. Habilitering och specialpedagoger berättar båda om vikten med 
enskild träning eller arbete med mindre gruppen för att minska intrycken för barn med 
autism. Alla de intervjuade förskollärarna berättar att detta anammats som arbetssätt, det 
har alltså skett en signifikant strukturell förändring i arbetssättet hos alla intervjuade 
förskollärare. Det dilemma som habiliteringen menade fanns i förskolans inkluderande 
uppdrag och de autistiska barnens behov av egentid och enskilt stöd, verbaliserades inte av 
förskolepedagogerna. De uppvisade istället en stor förståelse kring barnets behov och att 
viss exkludering var nödvändig för att barnet skulle kunna inkluderas och vara en del av 
gruppen. Lutz (2013 s. 45) lyfter också inkluderingsbegreppet som en problematik. Om 
inkludering är utgångspunkten så blir det lätt att normen är att insatserna ska vara både 
generella och proaktiva. De generella insatserna ska inte vara utpekande eller 
kategoriserande samt att de också ska utveckla hela barngruppen. Insatser som riskerar att 
vara utpekande eller kategoriserande kan också lätt leda till stämplingseffekter. Det kan 
tänkas att till exempel enskild träning kan bli utpekande eller kategoriserande i och med att 
barnet separeras från resterande barngrupp. Problematiken kanske inte ligger i huruvida 
barnet blir exkluderad eller inte, utan i vilken grad detta sker. Träningen sker trots allt för 
barnets egen skull, för att barnet ska kunna utvecklas positivt. Problemet uppstår 
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egentligen om barnet till större del tränar enskilt och därmed inte får möjlighet att 
inkluderas i resterande barngrupp och få stöd även då. Den enskilda träningen behöver 
kanske kombineras med andra metoder som går att använda tillsammans med resterande 
barngrupp. 

Flera intervjupersoner nämner att bildstöd är en metod som används i verksamheten, 
som ger goda resultat och ge barn med autism ett nytt sätt att hantera sin omvärld. En av 
förskollärarna berättar också om TAKK, tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation, och hur detta har börjat användas förr att stöda barn med autism, men 
även hur det stödjer de andra barnen i gruppen. Gerland (2009 s. 114) skriver att bilder är 
en metod som kan hjälpa barn med autism att bland annat skapa tydlighet, fokusera på en 
sak i taget samt att se meningen med saker som till exempel planerade aktiviteter. 

Ett av de resultat som delges från habiliteringen är att i och med att förskolan 
samarbetar med habiliteringen minskar det som hen kallar felhanteringen av barnet. 
Pedagogerna ges verktyg som fungerar istället för att kämpa på med ineffektiva metoder 
samt att de får stöd och vägledning, något som de värderar högt. Habiliteringen menar 
också att samarbetet med förskolor och specialpedagoger gör att barnet får mer träning och 
kontinuitet i de specialpedagogiska insatser som sätts in. Detta på grund av att en så stor 
del av barnets vakna tid spenderas i förskolan samt i och med att förskolan är en del av 
samarbetet kan de observera barnet i dess vardag och få fram en tydligare bild av just det 
barnets problematik. Björck- Åkesson (2014 s. 29, 31) skriver att genom att förse barnen 
med till exempel hjälpmedel som har tagits fram individuellt, så kan man minska riskerna 
för bland annat utvecklingsförseningar. Samt att förskolan är en plats där barnen spenderar 
mycket av sin vakna tid, vilket gör att barnen har möjlighet att få stöd i flera olika former. 
Hon skriver också att specialpedagogik i förskolan ofta innebär att förskollärarna kan fråga 
om råd hos specialpedagogerna, men att det också kan skilja sig hur pedagogerna sedan 
arbetar med dessa specialpedagogiska insatser. Förskollärarna i vår undersökning får 
verktyg att arbeta med som habiliteringen anser fungerar. Men hur kan habiliteringen 
egentligen garantera sig att den så kallade felhanteringen minskar, om det enligt tidigare 
forskning visat sig att det skiljer sig i hur förskollärarna arbetar med specialpedagogiska 
insatser? Även om man givetvis förutsätter att de genomförs enligt överenskommelse.  

Förslag på fortsatt forskning 
Då vi under detta arbete märkt att forskning om det faktiska samarbetet mellan olika 
instanser kring barn med autism verkar vara en bristvara är detta ett förslag på en 
forskningsfråga för framtiden. Att genomföra en större undersökning än den vi gjort för att 
på så sätt få en reell bild av specialpedagogisk verksamhet i förskolan är viktigt för den 
framtida utvecklingen inom ämnet. Det kan även vara intressant att undersöka olika 
pedagogiska inriktningar och deras arbete kring barn med autism, då vi under våra 
intervjuer fick reda på att det inte alltid är lika lätt att som specialpedagog eller 
habiliteringspersonal få sina planerade åtgärder införda inom olika pedagogiska 
verksamheter. 
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Kritik mot den egna metoden 
Valet av kvalitativa intervjuer som metod grundar sig i vår vilja att låta de olika 
instanserna komma till tals och delge sin syn på samarbetet. Då vi båda är ovana 
intervjuare kunde dock både intervjufrågor och själva genomförandet ha finslipats och 
övats mer än vad vi gjort. Detta för att få fram tydligare och mer matnyttiga svar som 
kunde fört vårt arbete framåt.  

Då vårt urval är litet och begränsat till en kommun går det ej att generalisera utifrån 
våra resultat, det kan dock visa vissa tendenser, både i valda kommun och inom 
yrkesrollerna i stort. Om vi haft mer tid och gjort en större undersökning bland flera olika 
kommuner och med fler yrkesprofessionella hade generaliserbarheten ökat, resultatet hade 
även breddats och kunnat visa tydligare tendenser. Den grupp vi intervjuade anser vi dock 
vara relativt representativ för sina yrkesroller då de alla var erfarna, utbildade och kunniga 
inom den roll de hade. 

Avslutande diskussion 
Under detta arbete har vi kunnat dra en del olika slutsatser som grundas i de intervjuades 
åsikter och svar. Alla intervjuade oavsett arbetsroll ansåg att samarbetet var viktigt, inte 
bara för barnets skull utan även för sin egna. Litteraturen delgav även den att samarbetet 
behövs, men tryckte inte lika mycket på till exempel det behov av stöd som finns hos 
förskolans pedagoger.  

En annan slutsats är att det specialpedagogiska arbetet kring barn med autism har en 
positiv påverkan på hela verksamheten om det genomförs på det sätt som är tänkt, 
metoderna kan till exempel appliceras på alla barn, inte bara det barn de först var tänkta 
för. Den största anledningen till att samarbetet inte fungerar optimalt är en brist på resurser. 
Dessa resurser kan vara tid, personal, utbildning och finansiellt stöd från kommunen. 
Kommunen i sig har också angetts som ett problem då den inte alltid godkänner det 
program eller det upplägg som planerats av de olika instanserna.  

 
Att många krav läggs på förskollärarna är tydligt och verbaliseras också av alla olika 

yrkesgrupper vi intervjuat. Även om både specialpedagogerna och habiliteringspersonalen 
uttrycker att de förstår att det kan vara svårt att få tiden att räcka till i en stor barngrupp 
delger de samtidigt att de förväntar sig att det som de planerat ska genomföras och nämner 
att ett av de största problemen inom samarbetet är när förskollärarna inte följer 
åtgärdsprogrammet och dess tidsplan. 

Denna motsättning påverkar förskollärarna och samarbetet, då det oftast verkar vara den 
andra delen av resonemanget som verbaliseras, det vill säga deras misslyckande att 
fullfölja åtgärdsplanen. Att detta har en negativ inverkan på samarbetet är tydligt då 
förskollärarna uttrycker att de gör så gott de kan, men känner att de inte räcker till. 
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Bilaga 1 

Ämne: Examensarbete 
Hej Namn! 
 
Vi fick dina kontaktuppgifter via Namn Efternamn. Vi är två studenter som studerar sista 
terminen på förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet och vi ska därmed nu skriva 
vårt examensarbete. Den inriktning vi har valt på detta arbete är olika professionella 
instansers samarbete kring barn med autism.  
Vi planerar att genomföra kvalitativa intervjuer med förskollärare, specialpedagoger från 
pedagogcentrum samt personal från habilitering/autismcenter. 
 
Vi undrar om du skulle vara intresserad av att träffas och svara på några frågor om 
samarbetet kring barn med autism? Vi beräknar att detta möte skulle ta mellan 45-60 
minuter. För att hinna bearbeta materialet så skulle vi behöva genomföra detta möte innan 
den 28/10. 
 
Tacksamma för svar! 
 
Hälsningar Moa Whinberg och Rebecka Lundström 
 
Uppsala Universitet 
Förskollärarprogrammet termin 7 
Moa.Whinberg.1002@student.uu.se 
Rebecka.Lundstrom.6846@student.uu.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 
Allmänt 

• Berätta om din arbetsroll/arbetsbeskrivning 
• Hur länge har du arbetat inom nämnda arbetsbeskrivning? 
• Hur skulle du beskriva ditt ansvarsområde gällande barn med autism? 
• Vad betyder diagnosen autism för dig? 

 
Samarbete och förväntningar 

• Kan du beskriva samarbetet inom verksamhetsområdet kring barn med autism? 
• Berätta om de förväntningar du har på samarbetet, vad vill du att de ska leda till? 
• Anser du att dina förväntningar uppfylls i samarbetet, på vilka sätt då? 
• Vad fungerar bra i samarbetet mellan de olika instanserna? 
• Vad skulle kunna förbättras i samarbetet?  
• Vilka dilemman och svårigheter har du mött i samarbetet kring barn med autism? 

 
Insatser 

• Vad krävs för att särskilt stöd ska sättas in för barn i förskolan? 
• Beskriv de olika stödinsatser du arbetar med aktivt i dagsläget gällande barn med 

autism? 
• Varför är just dessa/denna stödform aktuellt? 

 
Resultat 

• Vilka förändringar i verksamheten resulterar samarbetet i? 
• Har du någonting du vill tillägga eller berätta mer om? 

 
 

 


