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Avvikelse eller sen utveckling?
- Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av 

avvikande beteende med inriktning på autism

Abstract 

De  teoretiska  utgångspunkterna  i  denna  studie  baseras  på  det  sociokulturella  perspektivet, 

variationsteoretiska perspektivet och det kognitiva perspektivet. Syftet med studien är att ta reda på hur 

pedagoger på olika förskolor går tillväga då de upptäcker någon form av avvikelse hos ett barn, samt 

hur pedagogerna hade gått tillväga om de misstänker att barnet har autism. Studien tar avstamp från en 

familjs berättelse om vägen till deras sons diagnos autism. Enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 

2006) ska den pedagogiska verksamheten ha förståelse, gott samspel med och skapa förtroende för 

varje enskilt barn och deras föräldrar, detta för att skapa ett positivt stöd för barn med svårigheter.

Studien använder sig utav en kvalitativ metod där sex av sju förskolor i en kommun i södra Sverige, 

där två pedagoger från varje förskola, medverkar i intervjuerna. Studien visar vad pedagogerna anser 

om det kan bli försent eller inte om att upptäcka diagnosen autism och få hjälp/åtgärder. Resultatet 

visar att pedagogerna har likadant tillvägagångssätt vid misstänksamhet mot barn som visar drag av 

autism, men det finns inte något entydigt svar om en upptäckt av diagnos autism kan bli försent eller 

inte för barnets fortsatta utveckling. För barnets vidare utveckling visar resultatet att alla förskolorna 

har i stort sätt liknande tillvägagångssätt.

Ämnesord: Autism, avvikelse, diagnos, förskola, resurs, utveckling     



Förord

Vi vill tacka alla pedagoger som kunde ta sig tid till att medverka i våra intervjuer och gett oss 

en inblick i bland annat hur det kan gå till på förskolorna när det uppstår någon form av en 

avvikelse hos ett barn. Vi vill även tacka den familj som har gett oss nya insikter gällande 

barn med särskilda behov, det är tack vare er som vår studie tog form och tack för att vi fick 

utgå från era upplevelser om er sons väg till diagnos autism i vår studie! Även ett stort tack 

till vår handledare Lena Grollmuss som har väglett oss genom studiens gång!

Vi vill även tacka våra familjer som har stöttat oss när det har varit som svårast under 

arbetes gång!

Tack!

Kristianstad, 2009

Sandra C & Sandra L 
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1. Inledning
Studien undersöker hur pedagoger på olika förskolor i en kommun i södra Sverige går tillväga 

då de stöter på barn med någon form av avvikelse, samt hur de går tillväga om de misstänker 

att barnet visar drag av autism. Studien går även in på om förskolornas pedagoger anser att 

det kan bli för sent för ett barn att få diagnos autism och därmed få hjälp/åtgärder till dess 

vidare utveckling. Studien har sin fokus i förskolan där pedagogerna upptäcker symtom på 

någon form av avvikelse, därför att det är i detta tidiga stadium som avvikelser för det mesta 

upptäcks hos barn beroende på hur grovt det visas. Dessutom finns det oändligt många olika 

diagnoser att ställa och därför har även en precisering gjorts med inriktning mot autism, då 

detta är något som båda författarna till denna studie har stött på ute i verksamheten. Enligt 

läroplanen för  förskolan  Lpfö98 (Utbildningsdepartementet,  2006) är  det  viktigt  att  se  till 

varje barns behov. 

1.1. Bakgrund
Denna studie tar avstamp i en familjs berättelse om sin sons väg fram till  diagnos autism. 

Pojken var 17,5 månad gammal och föräldrarna såg sin son som vilken individ som helst till 

sitt  beteende,  men  när  pojken  skolades  in  på  småbarnsavdelningen  ändrades  deras 

uppfattning. Efter pojkens inskolning tog det nästan två månader innan han slutade skrika. 

Föräldrarna funderade över deras sons beteende då deras dotter, pojkens storasyster, inte alls 

hade  visat  det  beteendet  när  hon  var  liten.  Under  våren  fick  föräldrarna  reda  på  av 

pedagogerna  på  pojkens  avdelning  att  deras  son  alltid  ville  åka  rutschkana  och  titta  på 

fiskarna  innan  han  kunde  gå  vidare  med  någonting  annat  på  förskolan.  Pojkens  mamma 

uppfattade detta beteende som lite autistiskt och tog då upp detta med en pedagog på hennes 

sons  avdelning,  men  pedagogen  menade  på  att  mamman  inte  alls  behövde  tolka  pojkens 

beteende så, utan att han måste genomgå detta för att hitta sin trygga bas. Under samma veva 

fick föräldrarna förfrågan om de var intresserade att byta avdelning längre fram, detta för att 

förskolan skulle veta om de skulle erbjuda platserna till någon annan eller inte. Föräldrarna 

gick med på det för att deras dotter, pojkens storasyster, gick på den avdelningen. Sommaren 

samma år upptäckte föräldrarna att deras son började visa avvikande beteenden då han bland 

annat var väldigt känslig för nya människor och miljöer. I slutet av sommaren vid ett samtal 

på förskolan fick föräldrarna höra att deras son var som vilken tvåårig pojke som helst, men 

runt någon månad senare undrade en pedagog på pojkens avdelning om pojkens hörsel var 

nedsatt.  Det  var  nu allting  började  ta  fart.  Vid  andra  besöket  på  öronkliniken  frågade 
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öronläkaren föräldrarna om han skulle skicka en remiss till barnmottagningen då han kände 

att det var något som inte stämde med pojken, pojkens mamma tackade genast ja.

Föräldrarna upptäckte att det deras son tidigare hade klarat av gjorde han inte längre och 

visade heller  inte någon vilja till  det.  Ord som pojken tidigare kunde uttala  uttalades inte 

längre korrekt,  utan sade exempelvis  ”kyck”  istället  för ”kyckling”,  och till  slut  sade han 

ingenting.  Pojken  var  i  sin  egna  lilla  värld  och  lyssnade  inte  vid  rop  eller  kallelse.  När 

föräldrarna kom till  barnmottagningen med sin son såg läkaren direkt  att  pojken hade ett 

autistiskt  beteende och sade att  de omgående skulle in på habiliteringen.  Desto fortare en 

åtgärd kommer igång med pojken desto bättre.  Habiliteringen startade och genomförde en 

utredning  på pojken,  innan treårsåldern  diagnostiserades  pojken  med  Diagnos autism sen 

tidig barndom.

Denna gripande berättelse skapade funderingar på hur pedagoger på olika förskolor går 

tillväga om de upptäcker ett barn med någon form av avvikelse, om de går tillväga på ett 

annorlunda sätt om de misstänker autistiska drag hos ett barn. Kan det bli för sent att upptäcka 

barnets särskilda behov? Kan det bli för sent att ta till åtgärder och hjälpmedel för barnets 

fortsatta utveckling? Eftersom vi inte har fått ta del av detta i någon större utsträckning under 

vår lärarutbildning, vill vi veta hur pedagoger kan gå tillväga då det upptäcks barn som har 

någon form av avvikelse i barngruppen som exempelvis autism. Detta på grund av att det är 

relativt vanligt att stöta på någon form av avvikelse hos barn idag, oavsett om det rör sig om 

ett  barn  med  avvikelse  eller  ett  barn  med  en  sen  utveckling.  Lpfö98 

(Utbildningsdepartementet,  2006)  framför  att  den  pedagogiska  verksamheten  ska  ha 

förståelse, gott samspel och skapa förtroende med varje enskilt barn och deras föräldrar, för 

att skapa ett positivt stöd för barn med svårigheter.

Svenska UNESCO-rådet  (1997)  anser  att  om pedagogerna ska uppnå en skola  för  alla 

måste de anpassa undervisningen till barnets behov eftersom varje individ lär sig på olika sätt, 

på så sätt sätts även barnet i centrum. Vidare påpekar UNESCO-rådet (1997) att pedagogerna 

ska se de möjligheter som barnen besitter till utveckling, samt utforma en undervisning och 

verksamhet som passar in på varje barns individuella förutsättningar.

1.3. Syfte
Syfte  med  studien  är  att  ta  reda  på  hur  pedagoger  på  olika  förskolor  går  tillväga  då  de 

upptäcker  någon form av avvikelse  hos  ett  barn och hur de hade gått  tillväga  om barnet 

misstänks ha autism.
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1.4. Problemprecisering 
Studiens  problemprecisering  utgår  ifrån  dess  syfte,  som nämns  ovan,  och de  teorier  som 

framgår  i  forskningsbakgrunden. Problempreciseringarna riktar  sig till  olika förskolor i  en 

kommun i södra Sverige och lyder följande: 

• Hur säger pedagogerna att de går tillväga när de upptäcker barn med någon form av 

avvikelse från de övriga barnen på förskolan? 

• Hur uttrycker pedagogerna att de skulle gå tillväga om de misstänker att något barn 

visar drag av autism?

• Vad anser pedagogerna om att det kan bli för sent att upptäcka diagnos autism hos ett 

barn och få hjälp/åtgärder för barnets vidare utveckling?
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2. Forskningsbakgrund
I  forskningsbakgrunden  presenteras  det  hur  en  pedagog  kan  upptäcka  barnets  form  av 

avvikelse och vad barn i behov av särskilt stöd innebär. Definitionen av autism, dess tecken 

och hur en diagnos autism ställs kommer även att presenteras här. Detta avsnitt kommer att 

avslutas med vad Barnkonventionen, Salamancadeklarationen, Lss-Lagen och Lpfö98 säger 

gällande barn i behov av särskilt stöd och vilka teoretiska utgångspunkter studien utgår ifrån.

 

2.1. Att upptäcka barnets form av avvikelse 
Tideman et al. (2004) anser att samhällets värderingar och idéstrukturer spelar stor roll för hur 

personer  väljer  att  särskilja  olika  människor,  som  onormalt och  normalt,  det  finns  en 

föreställning om vad som är normalt, det vill säga hur det bör vara. Detta krävs för att kunna 

skilja på vad som är ett avvikande beteende och normalt beteende. Gustafson och Molander 

(1995) poängterar att alla beteenden har en mening, men vissa beteenden som barnet visar bör 

uppmärksammas då det är beteenden som är oförklarliga. Det är bland annat dessa beteenden 

som kallas för avvikande beteenden. Exempel på avvikande beteenden hos barn med autism 

eller autismliknande tillstånd är att de har ett dåligt fungerande språk, visar ingen kontakt som 

till exempel ögonkontakt, ångest över små förändringar och hanterar människor som om de 

vore föremål (Gustafson och Molander, 1995).

Larsson-Swärd (1999) betonar att när pedagoger befinner sig i barngruppen så ser de när 

barn avviker från övriga barn i gruppen och identifierar barnen, men dock är detta en ytlig 

bild som framträder vilket betyder att den måste följas upp via observationer. Att observera är 

viktigt, dels för att pedagogerna ska kunna planera och genomföra de aktiviteterna så att de 

tillgodoser barnens behov och kan lägga upp en enskild planering för ett enskilt barn. För att 

kunna  se  och  förstå  när  ett  barn  behöver  stöd  understryker  Larsson-Swärd  (1999)  att 

pedagoger exempelvis kan föra löpande protokoll, det vill säga iakttagelser i ett bestämt syfte, 

anordna ett  observationsschema, föra dagbok, uppmärksamma barns teckningar,  vilket kan 

säga en hel del om barnens tankar och om deras omvärld, samt att föra intervjuer med barnet. 

Nordin och Gillberg (2005) framför att om någon misstänker att ett barn har autism eller 

drag av autism är det viktigt att ta fram så mycket information som möjligt om barnet och 

jämföra kriterier ur en diagnosmanual, det vill säga en manual med autistiska kriterier. När en 

pedagog  stöter  på  ett  barn  med  någon  form  av  funktionshinder  kan  pedagogen  enligt 

Asmervik (2001) ofta känna sig osäker, maktlös eller rädd. Pedagoger kan ofta få tanken att 

man inte kommer att räcka till. Asmervik (2001) menar dock att om denna sida visas döljs 
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barnets normalitet, eftersom alla människor är lika men är ändå olika och har olika behov så 

ska alla få sina behov tillgodosedda. Det är viktigt att inte enbart se barnets problem utan även 

dess möjligheter, eftersom de är fortfarande människor och har samma värdighet som vem 

som helst (Asmervik, 2001).

När  en  pedagog  upptäcker  att  ett  barn  är avvikande  från  resten  av  barngruppen  anser 

Tornberg och Olsson (1991) att det är viktigt att ge information till resten av personalen på 

förskolan och till barnhälsovården, samt att i tidigt stadium sätta in stödåtgärder för barnets 

vidare utveckling. Gustafson och Molander (1995) anser att all personal i en förskola måste 

ha kunskap om barnets behov och verka aktivt både i social- och fysisk integrering. Vidare 

påpekar Tornberg och Olsson (1991) att familjen är i behov av utbildning, praktiska åtgärder 

samt pedagogiskt och psykologiskt stöd. Detsamma gäller personalen på förskolan. Personer 

som arbetar med barn med autism måste få utbildning och kunskap om autism, dessutom är 

det livsviktigt med ett helhetsperspektiv. Detta för att autism är ett komplicerat handikapp och 

det krävs specialpedagogiska insatser för att klara av lärandesituationer med autistiska barn. 

Förskola och hem är en del av barnets liv, eftersom det är där barnets utvecklingsmöjligheter 

ligger. För att skapa ordning i tillvaron i det pedagogiska arbetet, krävs struktur eftersom den 

genomsyrar  all  pedagogisk  verksamhet,  fritidssysslor  och  hemmet.  Detta  skapar  även  en 

trygghet hos barnet genom visuell kommunikation, exempelvis med bilder. Detta används i 

dagsaktiviteterna  som ökar barnets  trygghet  ytterligare.  När barn med autism ska lära  sig 

något nytt,  krävs det en individuell  undervisning där barnet får  vara ostört (Tornberg och 

Olsson, 1991).

2.2. Barn i behov av särskilt stöd
Vernersson i  Brodin och Lindstrand (2004) noterar  att  det  skett  en ökning i  den svenska 

skolan  av barn i  behov av särskilt  stöd och  för  att  tillgodose  alla  barns  behov krävs  det 

kunskap  och  skiftande  metoder  samt  tekniker  för  lärande,  då  det  gäller  att  anpassa 

pedagogiken till  barnets förutsättningar. Vidare menar Vernersson i Brodin och Lindstrand 

(2004) att det som inte får glömmas är att alla barn har någon form av behov och det är inte 

enbart de barn som är i behov av särskilt stöd som ska få extra stöd i undervisningen och 

utvecklingen.  Detta  för  att  alla  barn  ska  kunna  tillgodogöra  sig  i  undervisningen  i 

förskolan/skolan.  Brodin  och  Lindstrand  (2004)  anser  att  oavsett  om  ett  barn  har 

funktionshinder är det ändå viktigt att komma ihåg att detta barn är ett barn precis som alla 

andra, där behov av möjligheter, önskningar och tankar framgår. Dock innebär det att vissa 
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situationer är ett hinder beroende på vad för slags funktionshinder barnet har. Det är viktigt att 

bli accepterad med funktionsnedsättningen och inte låtsas som att de begränsningar barnet har 

inte finns där, utan att barnen ska bli sedda och få det stöd därefter. Det är också viktigt att se 

barnets möjligheter och låta dessa sidor få utrymme (Brodin och Linstrand, 2004).

2.3. Definition av autism
De senaste 40 åren har frekvensen autism enligt Leblane et al. (2005) ökat kraftigt, men vad 

orsaken är vet ingen ännu. Enligt Gillberg och Peeters (2001) är autism grundad på avvikelser 

i  hjärnan,  författarna  menar  att  avvikelserna  kan  vara  flerfaldiga.  Hur  symtomen  visas 

varierar,  enligt  Nordin och Gillberg (2005),  från barn till  barn samt barnets  ålder,  för att 

symtomen  ska  betraktas  som autism  ska  det  vara  klart  avvikande  från  barnets  allmänna 

utvecklingsnivå. Det vill säga att barnet visar ett tydligt avvikande beteende jämfört med de 

andra barnen. Enligt  Gillberg och Peeters  (2001),  Tews (2007) och Leblane et  al.  (2005) 

förekommer diagnos autism och andra autismspektrumstörningar vanligare hos pojkar än hos 

flickor. Detta är även något som Kristiansen (2000) nämner att den Österrikiska psykiatern 

Leo Kanner och den Österrikiska barnläkaren och professorn Hans Aspergers håller med om, 

att autism är vanligare hos pojkar än hos flickor. Kanners och Aspergers autistiska teorier 

skiljer sig inte mycket åt. Både Kanner och Asperger ansåg bland annat att autistiska barn 

visar brist på socialt samspel och att de sociala svårigheterna var medfödda. Det som skilde 

Kanners och Aspergers teorier ifrån varandra var bland annat inlärningsförmågan. Kristiansen 

(2000) förklarar att Kanner menade att de autistiska barnen skulle lära sig saker utantill för att 

kunna utnyttja sitt mekaniska minne som de autistiska barnen besatt. Medan Asperger menade 

på att de autistiska barnen skulle lära sig mer om de fick utvecklas av egen vilja, det vill säga 

mer spontant (Kristiansen, 2000). 

Nordin och Gillberg (2005) nämner att personer med diagnosen autism har ökat kraftigt de 

senaste  åren,  det  vill  säga  en  till  två  barn  av  tusen  har  autism.  Genom  forskning  har 

människan fått  en stor kunskap kring autism och på så sätt  känns symtomen lättare  igen. 

Individer med autism och autismliknande tillstånd kan visas ha svårigheter som begränsningar 

till ömsesidigt socialt samspel och kommunikation, samt en begränsning vad gäller intressen 

och  beteenden.  Detta  menas  med  ett  annat  ord  för  triadstörningar,  vilket  uppstår  i  tidig 

barndom. Det kan även vara så att barn visar beteenden som liknar de symtom på autism, det 

vill säga någon form av autistiska drag (Nordin & Gillberg, 2005). 
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Både  Gustafson  och  Molander  (1995)  och  Gillberg  och  Peeters  (2001)  poängterar  att 

autism är oftast  förknippat med flera funktionshinder,  som exempelvis epilepsi,  Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), nedsatt syn eller hörsel. Nygren et al. (2009) nämner 

att  de  diagnostiska  kriterierna  för  autism  har  sakta  utvecklats  sedan  den  Österrikiska 

psykiatern  Leo  Kanner  skrev  artikeln  ”Early  infantile  autism”.  Leo  Kanners  kriterier  för 

diagnos autism lyder:

I sin artikel från 1943 lyfte Kanner fram fem symtom som karaktäristiska för tidig 

infantil autism:

1. Oförmåga att från livets början relatera på vanligt sätt till människor och i 
situationer.

2. Oförmåga att utveckla språk i kommunikativt syfte.

3. Tvångsmässig strävan att upprätthålla oföränderlighet.

4. Starkt intresse för föremål vilka hanteras med finmotorisk skicklighet.

5. God kognitiv potential inom vissa begränsade områden. 
(Nina Västerbro, 2005, Eisenberg/Kanners diagnoskriterier för infantil  

autism, autismforum) 

Nygren  et  al.  (2009)  menar  vidare  att  autism  var  från  början  en  barndomsautism  i  de 

internationella klassificeringarna av psykiska störningar (ICD-8) 1967. I den nyare upplagan 

av diagnostiska klassifikationssystem (ICD-10) är kriterierna för autism nästan identiska och 

båda  systemen  innehåller  autism  som  en  kategori  av  genomgripande  störningar  i 

utvecklingen.  Alla  versioner av kriterierna för den autistiska  sjukdomen har betonats  som 

ovanlig utveckling i ett socialt samspel och kommunikation (Nygren et al., 2009).

Diagnoskriterier enligt ICD-10:

Kvalitativ nedsättning av ömsesidig social interaktion, manifesterat på minst två av 

följande sätt:

1. Misslyckas  med  att  använda  blickkontakt,  ansiktsuttryck,  kroppshållning  och 

gester på ett adekvat och avpassat sätt i social interaktion. 

2. Misslyckas  med  att  utveckla  relationer  med  jämnåriga  som  innefattar  ett 

ömsesidigt delande av intressen, aktiviteter och känslor. 

3. Söker sällan tröst och deltagande hos andra människor vid stress eller  vånda, 

och/eller erbjuder sällan tröst och deltagande till andra människor när de visar 

tecken på vånda eller sorg.
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4. Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller gemensamma mål med andra 

människor. 

5. Brist  på  socio-emotionell ömsesidighet,  visad  genom  nedsatt  eller  avvikande 

gensvar på andra människors känslor, eller bristande anpassning av beteendet till 

rådande socialt sammanhang, eller en dålig integration av social, emotionella och 

kommunikativa beteenden. 

Kvalitativ nedsättning av kommunikation, manifesterat på minst ett av följande sätt:

1. Försening, eller total avsaknad, av utvecklingen av talat språk som inte åtföljs av 

försök att kompensera genom bruk av gester och mimik som ett alternativt sätt att 

kommunicera (ofta föregånget av en avsaknad av kommunikativt ”babblande”). 

2. Avsaknad av varierande låtsaslekar eller (i lägre ålder) socialt härmande lek.

3. Relativt bristande förmåga att inleda och upprätthålla konversationer.

4. Stereotypt och repetitivt språkbruk eller idiosynkratisk användning av ord eller 

meningar. 

Begränsade,  repetitiva  och  stereotypa  beteendemönster,  intressen  och  aktiviteter, 

manifesterat på minst ett av följande sätt:

1. Överdriven upptagenhet av stereotypa och begränsade intressen.

2. Till synes tvångsmässigt fasthållande vid specifika, icke-funktionella rutiner eller 

ritualer. 

3. Stereotypa och repetitiva motoriska manér.

4. Upptagenhet av delar av föremål eller icke-funktionella delar av lekmaterialet. 

(Gillberg & Peeters, 2001;38-39)

Olsson B-I. och K. (2007) hänvisar till Hans Aspergers att Aspergers syndrom är en lättare 

form  av  autism,  det  vill  säga  att  svårighetsgraden  är  lägre  hos  ett  barn  med  Aspergers 

syndrom än  hos  ett  barn  med  autism,  samt  att  den  språkliga  förmågan  där  ett  barn  med 

Aspergers  syndrom har  ett  välutvecklat  språk,  men  dock svårt  för  att  använda det  på ett 

kommunikativt sätt. I stora drag är skillnaden mellan Aspergers syndrom och autism att vid 

autism  så  har  barnet  svårt  att  förstå  att  andra  människor  har  känslor  och  tankar  medan 

Aspergers syndrom har förmågan att förstå att människor har känslor men att de själva inte 

kan sätta sig in i andras känslor och tankar. Vidare framhäver Olsson B-I. och K. (2007) att 

kommunikation och social interaktionsförmåga är svårt för autistiska barn och att det syns 

tydligt i mötet med dem. 
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Enligt  Baird et  al.  (2006) är  personer med autism i  behov av pedagogiska,  sociala och 

medicinska tjänster, samt att det är nödvändigt med en diagnos för att en planering av sådana 

tjänster ska bli  till.  Gillberg och Peeters (2001) framhäver  att  de barn som inte uppfyller 

kriterierna för autism, Aspergers syndrom eller andra autismliknande tillstånd har autistiska 

drag.

2.3.1. Tecken på autism

Sundqvists (2006, b) konstaterar att barn med autism beter sig annorlunda jämfört med andra 

barn. Några tidiga tecken på autism hos barn under tre år är att barnet trivs bäst när det är 

ensamt, barnet lyssnar inte till sitt namn eller härmar sina föräldrar och andra barn, samt leker 

barnet  enbart  med  hårda  saker  och samma  aktiviteter  hela  tiden.  Vidare  menar  Dahlgren 

(2006) att  de viktigaste varningstecknen som bör uppmärksammas vid ett och ett halv års 

ålder är då barnet inte lyssnar till sitt namn, har svårt att få ögonkontakt, barnet pekar inte och 

kan inte leka låtsaslekar.  Om ett  barn visar detta  bör en barnläkare kontaktas eller  någon 

annan specialist för vidare bedömning, men bara för att barnet visar dessa tecken behöver inte 

det betyda att barnet har autism.

2.4. Att ställa diagnos Autism
Enligt Zander (2008) är diagnos ett namn på ett barns funktionshinder eller tillstånd och när 

en diagnos ställs av en läkare konstateras det att barnet har ett visst tillstånd. Vid två till tre 

års ålder är det enligt Nordin och Gillberg (2005) möjligt att ställa diagnosen autism, men 

Sundqvist (2006, a) anser att det är när barnet är mellan fyra och fem år. Sundqvist (2006, a) 

förklarar  även  att  läkare  med  flera  anser  att  en  diagnos  kan  ställas  innan  tre  års  ålder, 

dessutom är en tidig diagnos både viktigt och bra då det ger stöd och insatser tidigt, samt att 

det underlättar för familjen till varför barnet visar de beteenden. Kleinman et al. (2007) anser 

att barn som har fått en tidig diagnos samt ett tidigt ingripande med autistiska störningar kan 

leda  till  en  betydligt  bättre  utveckling,  ett  förbättrat  språk,  sociala  relationer  och  färre 

oönskade  beteenden.  Detta  ökar  chanserna  till  en  mer  framgångsrik  integration  inom en 

offentlig  utbildning,  dock  är  dessa  barn  senare  än  vad  som  skulle  vara  optimalt.  Den 

genomsnittliga  åldern,  som  föräldrar  ofta  uttrycker  sin  oro  till  deras  barnläkare,  är  17 

månader, men den genomsnittliga åldern vid diagnos är betydligt senare, det kan vara från 4 

år eller äldre. Detta kan bero på flera faktorer, bland annat att symtomen är olika från fall till 

fall, den sociala biten och bristen på språket kanske inte noteras förrän barnen observeras vid 
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integration med jämnåriga. En annan viktig faktor av en försenad diagnos är att en för tidig 

diagnos inte är pålitlig. Förr ansågs den lägsta åldern för en tidig diagnos vara mellan fyra till 

fem år pålitlig. Däremot har flera studier visat att autism spectrum disorders (ASD) är pålitligt 

och kan upptäckas hos barn under tre år (Kleinman, et al. 2007). Tews (2007) betonar att för 

att ett barn ska kunna få diagnosen autism måste minst sex av tolv kriterier från Diagnostic 

and Statistical Manual fourth Edition (DSM-IV) vara uppnådda. De kriterier som gäller för 

DSM-IV är enligt American Psychiatric Association (1994) att: 

A. Sammanlagt minst sex kriterier från (1), (2) och (3), varav minst två från (1), och ett 

från vardera (2) och (3):

(1) kvalitativt nedsatt förmåga att integrera socialt, vilket tar sig minst två av

följande uttryck:

(a) påtagligt bristande förmåga att använda varierade icke-verbala beteenden 

såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led 

i den sociala interaktionen

(b)oförmåga  att  etablera  kamratrelationer  som  är  adekvata  för  

utvecklingsnivån

(c) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra 

(t ex visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant 

som är av intresse)

(d) brist på social eller emotionell ömsesidighet’

(2) kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett av följande 

uttryck:

(e) försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att kompensera 

för detta via andra kommunikationssätt, t ex gester eller pantomim)

(f) hos  personer  med  adekvat  utvecklad  talförmåga  en  påtagligt  nedsatt  

förmåga att inleda eller upprätthålla samtal med andra

(g) stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk

(h) brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som 

är adekvat för utvecklingsnivån

(3) begränsad, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter 

vilket tar sig i minst ett av följande uttryck:

(i) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen 

som är abnorma i intensitet eller fokusering

(j) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer
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(k) stereotypa  och  upprepade  motoriska  manér  (t  ex  vifta  eller  vrida  

händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen)

(l) enträgen fascination inför delar av saker

(American Psychiatric Association, 1994;43-44)

Om en vuxen misstänker att  ett  barn har autism är det viktigt  enligt  Nordin och Gillberg 

(2005) att koppla in specialister med kunskap om autismdiagnostik. Detta för att föräldrar inte 

ska få vänta längre än nödvändigt att få förklaring till  varför deras barn har ett avvikande 

beteende. Bryhn et al. (2003) konstaterar att föräldrarnas egen kunskap om barnet är ett måste 

för att kunna diagnostisera och få förståelse för problemen.

Bryhn  et  al.  (2003)  framhäver  dessutom  att  utredningar  bidrar  till  ökad  förståelse  av 

barnets problem och är en förutsättning för habilitering. Behovet av att diagnostisera sitt barn 

har enligt Brodin och Lindstrand (2004) ökat under de senaste åren. BUP är en förkortning på 

Psykiska Barn- och Ungdomsvårdsmottagningar och dit vänder sig många föräldrar för att en 

diagnostisering  ska ske  över  sina barn.  Detta  för  att  barnen ska  få  rätt  stödinsatser  i  sin 

utveckling.  Olsson  B-I.  och  K.  (2007)  framhäver  att  barn  med  autism  diagnostiseras  på 

psykiatrisk mottagning med en undersökning som består av två delar. I första delen sker det 

ett  samtal  med  teamet  på  den  psykiatriska  mottagningen,  som  har  undersökt  barnets 

svårigheter.  I  den andra delen kartlägger  de bland annat barnets  interaktiva förmåga,  dess 

omvärldsuppfattning samt eventuell problemlösning. 

Bryhn et al. (2003) anser att en diagnos bör ställas i ett team framför allt bestående av 

läkare och psykolog. Dessutom kan även kuratorer, logopeder, pedagoger och sjukgymnaster 

vara en bidragande effekt för att komma fram till en diagnos, men bara för att en diagnos har 

ställts kan den inte enligt Sundqvist (2006, a) vara säker och bör därför följas upp, för att efter 

några år som diagnosen ställts kanske inte barnet uppfyller diagnoskriterierna längre. Det kan 

även ske tvärtom, det vill säga att ett barn inte får diagnosen autism innan tre års ålder, men 

som senare under sin uppväxt får diagnosen för att barnet har uppfyllt de diagnoskriterierna. 

Snow och Lecavalier (2008) hänvisar till Harris och Handleman (2000) som betonar att ju 

tidigare en diagnos ställs och en behandling kan påbörjas, desto bättre för barnets utveckling 

(Harris & Handleman 2000 se Snow & Lecavalier 2008). Enligt Nordin och Gillberg (2005) 

finns  det  tre  huvudsyften  med  att  göra  en  utredning.  Det  första  är  att  få  veta  barnets 

svårigheter  för  att  sätta  in  rätt  resurser.  Det  andra  är  att  kartlägga  det  barnet  har  svårt 

respektive  lätt  för som grund inför habiliteringen.  Det  tredje och sista  är  den medicinska 

utredningen där de tar reda på grundorsaken till det avvikande beteendet och för att se om det 
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finns fler funktionshinder som exempelvis syn- och hörselnedsättning hos barnet. 

2.4.1. Åtgärdsprogram

Enligt Olsson B-I och K. (2007) är dokumentation en viktig del i arbetet med barn av särskilt 

stöd. Det finns ett åtgärdsprogram som följer upp pedagogernas dokumentation och som ger 

ett  stöd till  planering  och utvärdering  av det  barn som är  i  behov av särskilt  stöd.  Detta 

åtgärdsprogram är för att underlätta för barnet att uppnå det uppsatta målet i deras utveckling. 

Syftet med ett åtgärdsprogram är för att det enskilda barnet ska få så bra förutsättningar som 

möjligt,  detta  utförs av pedagogerna på barnets förskola i  samråd med barnet och barnets 

föräldrar. Olsson B-I. och K. (2007) hänvisar till skolverket gällande att arbeta med särskilt 

stöd  med  hjälp  av  åtgärdsprogram,  att  ett  åtgärdsprogram  innehåller  olika  faser  som 

kartläggning  och  analys  av  kartläggningen,  målformulering,  planering,  genomförande, 

uppföljning samt utvärdering etcetera. 

Då det  handlar  om att  arbeta  med åtgärdsprogram finns  det  några viktiga  områden att 

fokusera  på  barnets  behov,  förhållningssätt,  bemötande,  arbetsformer,  samarbete  med 

föräldrar,  dokumentation,  utvärdering  etcetera.  Detta  innebär  en  omfattande  analys  av 

pedagogiska kartläggningar  på den enskilda individen samt i  gruppen (Olsson B-I och K, 

2007). När ett åtgärdsprogram upphör på grund av en flytt  eller att barnet inte längre är i 

behov av ett åtgärdsprogram så måste programmet enligt Larsson-Swärd (1999) utvärderas 

för att se om målen har uppfyllts, om barnet har utvecklats med programmet, hur föräldrarna 

har upplevt programmet etcetera.

Brodin och Lindstrand (2004) anser att definitionen över vad specialpedagogik innebär är 

inte helt enkelt då det är ett tvärvetenskapligt område som bygger på teorier och kunskaper 

från olika områden. Enligt Brodin och Lindstrand (2004) är specialpedagogik åtgärder som 

sätts in i förskolan då den vanliga pedagogen saknar kunskap för att tillgodose de speciella 

behov ett barn kan ha. Barnet behöver alltså extra hjälp för att kunna tillgodogöra sitt lärande 

på samma villkor  som de övriga barnen.  Inom specialpedagogiken används och utvecklas 

speciella metoder som är beprövade för barn som är i behov av någon form av särskilt stöd. 

Lärarförbundet  (1999)  beskriver  att  politiker  hänvisar  oftast  till  bristande ekonomi  då det 

finns barn som behöver särskilt stöd men som inte får det. Många kommuner i landet har 

anordnat egna stödfunktioner som exempelvis resursteam eller någon form av stödgrupper. 

Olsson  B-I.  och  K.  (2007)  konstaterar  att  det  går  många  barn  som har  någon  form  av 
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avvikelse kvar i barngruppen där specialpedagogen ansvarar för att barnet och pedagogen får 

det stöd och hjälp som behövs för att få en fullvärdig undervisning.

 

2.5. Presentation av styrdokument
Barnkonventionen, Salamancadeklarationen, LSS-lagen och Lpfö98 är några av de lagar och 

styrdokument som tar upp rätten för barn i behov av särskilt stöd. 

2.5.1. Barnkonventionen

Eftersom barnkonventionen består av 54 artiklar som handlar om barnets rättigheter kommer 

enbart de som knyter an till barn med särskilda behov i denna studie att presenteras. Olsson 

B-I.  och  K.  (2007)  hänvisar  till  barnkonventionen,  där  de  framför  att  barnkonventionen 

bygger på att alla barn ska ha rätt att få sina behov tillgodosedda samt bli respekterade som 

individer.  I artikel två har alla barn oavsett,  kön, etnisk tillhörighet eller bakgrund ett lika 

värde. Inget barn är mer värd än någon annan. I artikel sex framförs det att alla barn har rätt 

till att utvecklas och i artikel tolv ska barnet få möjlighet att kunna påverka sin egen situation. 

Enligt Lärarförbundet (2008) i FN:s Barnkonventionen beskrivs det i artikel 23 att alla barn 

med handikapp har rätt  till  extra stöd och hjälp för att  kunna leva ett  så normalt  liv som 

möjligt.

2.5.2. Salamancadeklarationen 

Om det ska uppnås en skola för alla måste pedagogerna anpassa undervisningen till barnets 

behov eftersom individer lär sig på olika sätt, på så vis sätts barnet i centrum. Pedagogerna 

ska se de möjligheter som barnen besitter i sin utveckling, samt utforma en undervisning och 

verksamhet som passar in på varje barns individuella förutsättningar. Undervisningen är en 

rättighet  för  alla  barn  oavsett  behov  och  föräldrarna  ska  få  den  rådgivning  som är  bäst 

anpassad för deras barn. Pedagoger som arbetar med barn samt möter barn i behov av särskilt 

stöd måste ha kunskap om barnets behov och förutsättningar. Alla barn med behov av särskilt 

stöd har behov av att lära, de är fyllda med intressen och har unika egenskaper som vilken 

individ som helst (Svenska UNESCO-rådets skriftserie, 1997).

2.5.3. LSS- Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Enligt  Brodin och  Lindstrand  (2004)  står  LSS för  Lagen om stöd och  service och  är  ett 

komplement till andra lagar när det gäller individer som behöver någon form av extra stöd. 
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Den omfattar bland annat barn med autism och autismliknande tillstånd. Även Everitt (2005) 

framför  att  autism och  autismliknande  tillstånd  är  en  del  som ingår  i  lagen.  Brodin  och 

Lindstrand (2004) anser vidare att lagen stödjer barnet i skola, hem, fritid och arbetsliv. Enligt 

Gustafson och Molander (1995) bygger LSS-lagen på att alla individer är lika mycket värda. 

Detta menas med att bara för att individer har någon form av funktionsnedsättning ändras inte 

uppfattningen av deras människovärde. Lagen är avsedd för att bland annat barn i behov av 

särskilt stöd ska kunna leva ett normalt liv som möjligt, både i samhället och i skolan. 

2.5.4. Lpfö98

Enligt  Läroplanen för förskolan  Lpfö98 (Utbildningsdepartementet,  2006) har alla barn ett 

lika värde där alla ska mötas med respekt, ingen ska få diskrimineras på grund av exempelvis 

funktionshinder,  religion  eller  kön.  Alla  barn har  rätt  till  att  få  sina behov tillgodosedda, 

därmed kan inte den pedagogiska verksamheten utformas lika för alla, utan den bör utformas 

med  möjligheter  för  varje  individ.  Pedagogerna  ska  ta  hänsyn  till  varje  enskild  individs 

behov, samt dess olika förutsättningar. Den pedagogiska verksamheten ska vara ett positivt 

stöd för barns svårigheter och väl planerad för alla barn där barnets utveckling ska ställas 

inför stimulans utmaningar och lärande.  Alla barn i den pedagogiska verksamheten ska få 

möjlighet  att  göra framsteg  och övervinna svårigheter  samt få uppleva att  vara  en del  av 

gruppen.  Det  ska  även  finnas  ett  nära  samarbete  med  hemmet,  föräldrarna  har  en  stor 

betydelse för att deras barn ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas.

2.6. Teoretiska utgångspunkter 
Våra  teoretiska  utgångspunkter  är  dels  det  sociokulturella  perspektivet,  det 

Variationsteoretiska  perspektivet  och  eftersom  studien  grundar  sig  på  barns  avvikelser 

beskrivs  även  det  kognitiva  perspektivet  där  Piagets  utvecklingsstadier  är  i  fokus.  Dessa 

teoretiska  utgångspunkter  grundar  sig  bland  annat  på  studiens  empiriska  del,  där 

lärandesituationer  sker  i  samspel  med  andra  och  svar  relateras  från  erfarenheter  och 

uppfattningar. Dessutom har dessa teoretiska utgångspunkter stor betydelse då det gäller att 

diskutera barnets eventuella avvikande beteende i arbetslaget och tillsammans med chefen, 

därefter framföra det till föräldrarna för att fortsatt hjälp/åtgärd ska kunna ges till barnet. I det 

sociala  samspelet  tolkar  pedagogerna  det  de  sett  utifrån  sina erfarenheter  och föräldrarna 

tolkar det som framförts av pedagogerna utifrån deras erfarenheter. Förutom detta grundar 
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variationsteorin även på barnets fortsatta utveckling då nya inlärningsmöjligheter blir till och 

stödjer det i barnets fortsatta utveckling.

2.6.1. Sociokulturella perspektivet

Det Sociokulturella perspektivet har Säljö (2000) och Lev Vygotsky sina teorier som består 

av bland annat kommunikation och socialt samspel. Begrepp som psykiska artefakter, det vill 

säga språket, och fysiska artefakter, som exempelvis bilder, är bland annat några begrepp som 

Säljö (2000) förespråkar i det sociokulturella perspektivet. Enligt Säljö (2000) grundar sig det 

sociokulturella perspektivet på Vygotskys teori, där kommunikation är en central del. Det är i 

samspelet med andra man lär sig, på så sätt går det att konstatera att människan är en social 

varelse.  Studiens kvalitativa metod utgår från intervjuer där ett  socialt  samspel är ett  stort 

fokus, samt pedagogernas tillvägagångssätt är även nära förknippat med detta. Begrepp som 

exempelvis artefakter är något som framhävs i studien. Säljö (2000) beskriver att Vygotskys 

teori om den närmaste utvecklingszonen handlar om att individen befinner sig i en ständig 

utveckling. Den närmaste utvecklingszonen medför vad en individ kan prestera ensam och 

vad den kan prestera  under  samarbete  med någon annan.  Den närmaste  utvecklingszonen 

utgör  en  slags  modell  för  hur  kunskaps-  och  färdighetstradering  fungerar  för  det 

sociokulturella perspektivet. Säljö (2000) anser att kunskap uppstår först i samspel med andra 

innan individen själv har fått en ny kunskap. Grundtanken med ett sociokulturellt perspektiv, 

enligt  Säljö  (2000),  är  att  skapa  nya  sociokulturella  resurser  genom kommunikation  och 

därmed föra dem vidare genom att kommunicera. Genom språket löser människan problem, 

diskuterar  och  genomför  olika  handlingar.  Varje  individ  är  delaktig  i  kunskaper  och 

färdigheter genom kommunikationen, därför är kommunikation en central del hos människan. 

Det finns både yttre och inre kommunikation. Den inre handlar om tyst kommunikation, det 

vill säga individens tänkande, medan den yttre handlar om den verbala kommunikationen.

2.6.2. Variationsteoretiska perspektivet

Holmqvist (2006) förespråkar det variationsteoretiska perspektivet där hon anser bland annat 

att  ett  lärande  sker  när  metoderna  i  undervisningen  varierar,  enligt  Holmqvist  (2006)  är 

variationsteorin nya vägar till inlärning. Den handlar om att variera lärandesituationer med 

nya arbetssätt och inlärningsmetoder, det vill säga att barnet erfar lärandet på olika sätt. Varje 

individ har olika erfarenheter och bakgrund, vilket gör att individerna tolkar och lär sig saker 

och ting på olika sätt. Med andra ord uppfattar man ett fenomen utifrån sin förståelse och 

erfarenhet.  Enligt  variationsteorin finns det  inget  rätt  eller  fel,  eftersom det  fenomen som 
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uppfattas  från  varje  individ  är  sant  för  individen  själv,  på  grund  av  dess  erfarenheter. 

Variation påverkar elevernas möjlighet att utveckla kunskap på olika sätt.

2.6.3. Kognitiva perspektivet

Piaget i Askland och Sataøen (2003) beskriver de olika stadierna. Det första stadiet är det 

sensomotoriska stadiet som är riktat till barn från noll till två år, där barnet arbetar mycket 

med sina sinnen och det motoriska för att orientera sig i sin omvärld. Det uppstår mycket lek 

och imitation, vilket är viktiga för att barnet ska kunna bekräfta gamla scheman och skapa 

nya. Barnet är även egocentriskt då det inte förmår att sätta sig in i andras perspektiv. Det 

andra stadiet som är det  pre-operationella stadiet som riktar sig till barn från två till sju år. 

Barnet  är  fortfarande  starkt  bundet  till  sinnesintrycken,  men  barnet  börjar  också  förstå 

symboler vilket det inte har gjort tidigare. Barnets tänkande är i fokus. Det tredje stadiet är 

konkret-operationella stadiet som riktar sig till barn från sju till elva år, där barnets tänkande 

blir mer likt en vuxen, det vill säga mer logiskt och flexibelt än tidigare. Barnet börjar förstå 

att saker kan vara oföränderliga, som exempelvis att vatten delas exakt lika i två olika glas, ett 

högt men smalt och ett lågt men brett, så kan mängden vatten i bägge glasen vara lika även 

om det inte ser ut att vara lika mycket. Barnet börjar även i detta stadiet bli mer sociocentriskt 

än egocentriskt, det vill säga barnet har en viss förmåga att tänka sig in i andras situationer 

och att  andra tänker  på ett  annat sätt  än vad barnet själv gör.  Dock är barnet fortfarande 

beroende  av  konkreta  underlag,  som exempelvis  räkna  på  fingrarna.  Det  fjärde  och  sista 

stadiet är formell-operationella stadiet som är riktat till barn från elva år. Barnet behöver inte 

längre konkreta händelser eller föremål för att tänka. Barnet förstår begrepp som det inte kan 

ta på, som exempelvis demokrati och rättvisa. 
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3. Empirisk del
Syfte  med  studien  är  att  ta  reda  på  hur  pedagoger  på  olika  förskolor  går  tillväga  då  de 

upptäcker  någon form av avvikelse  hos  ett  barn och hur de hade gått  tillväga  om barnet 

misstänks  ha  autism.  För  att  finna  svar  i  studien  redogör  den  empiriska  delen  för  hur 

undersökningen har gått tillväga, vilka metoder som har tillämpats samt vilka som intervjuats 

och hur intervjusvaren har bearbetats. Artefakter är hjälpmedel som har använts i studien, som 

exempelvis diktafon för ljudinspelning, papper och penna.

3.1. Metodval
För att få bästa möjliga svar har kvalitativa metoder använts med semistrukturerade intervjuer 

och ljudinspelning samt fältanteckningar. Patel och Davidson (2003) och Denscombe (2000) 

är överens om att ljudinspelning är ett bra alternativ vid intervjuer då det ger en fullständig 

dokumentation  om  vad  som  sägs  under  en  intervju.  Dock  anser  Denscombe  (2000)  att 

ljudinspelningen enbart  fångar  det  verbala  språket  och inte  intervjuarens  kroppsspråk.  Att 

använda sig  utav intervjuer  i  denna studie  är  ett  bra sätt,  för att  beroende på svaren kan 

följdfrågor ställas. Därmed blir det ett fullständigt svar jämfört med om en enkät med frågor 

hade lämnats ut. Denscombe (2000) anser att intervjuer är bra på så sätt för att få så detaljerad 

information som möjligt, en flexibel metod då intervjun har möjlighet att utvecklas beroende 

på svaren samt att  tid är oftast  bokad för intervju och då kan svaren blir  mer stärkta och 

riktiga. Semistrukturerade intervjuer är enligt Denscombe (2000) en intervju där intervjuaren 

har  en  färdig  lista  med  frågor  som  ska  besvaras,  intervjuaren  är  flexibel  vad  gäller 

ordningsföljd  på  frågorna  utifrån  svaren  som ges,  samt  att  intervjuaren  låter  personen få 

uttrycka sig utförligt.  Vidare anser Denscombe (2000) att fältanteckningar kan göras under 

intervjun eller direkt efter, fördelen med fältanteckningar är att det kan fånga de situationer 

och  komplettera  det  ljudinspelningen  missar,  då  det  kan  innehålla  kontexten  som  finns 

runtomkring eller det ickeverbala språket som pedagogerna använder under intervjutillfället 

(Denscombe, 2000). 

Till undersökningen intervjuades pedagoger på sex av sju förskolor i en kommun i södra 

Sverige.  Två  pedagoger  från  varje  förskola  var  närvarande  samtidigt  under  intervjuerna, 

eftersom då kan pedagogerna stötta sig mot varandra för att komma fram till svar. Detta för 

att  det  kan  vara  svårt  som  ensam  pedagog  att  ta  beslut  över  svaren  då  det  gäller  hela 

förskolans tillvägagångssätt. Ingen av pedagogerna fick veta ämne eller typ av fråga innan 

intervjutillfället, detta för att få så opåverkade och spontana svar som möjligt i studien, då 
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informationen kring studien kan tänkas påverka deras svar. I studien var intresset att ta reda 

på hur pedagogerna på förskolan går tillväga när de upptäcker någon form av avvikelse bland 

barnen och sedan om de hade gjort på ett annorlunda sätt då de misstänkt att barnet visade 

drag av autism. Dessutom om de anser att det kan bli för sent att upptäcka diagnos autism hos 

ett  barn  och  därmed  ta  till  hjälp/åtgärder  till  barnets  vidare  utveckling.  Efteråt  gavs  det 

information  om  varför  denna  studie  har  väckt  vårt  intresse.  Om  pedagogerna  i  denna 

undersökning  var  förskollärare  eller  barnskötare  spelade  ingen  roll  då  undersökningen 

handlade om hur pedagogerna på just deras förskola går tillväga.

3.2. Genomförande
Först  arbetades  det  fram så  välformulerade  frågor  som möjligt  för  att  få  så  bra  och  väl 

motiverade svar i studien. Öppna frågor valdes att användas under intervjuerna, och enligt 

Denscombe (2000) innehåller en semistrukturerad intervju förberedda frågor, men samtidigt 

är  frågorna  öppna och  ger  möjlighet  till  pedagogerna  på  förskolorna  att  utveckla  svaren. 

Sedan togs det kontakt med sju stycken förskolor genom elektronisk post i en kommun i södra 

Sverige. I den elektroniska posten fick pedagogerna reda på vilka vi var och varför just de 

valdes ut att bli intervjuade (se bilaga 1). Genom att fråga pedagogerna om de ville vara med 

på en intervju gavs ett frivilligt deltagande. De fick även information om att pedagogerna och 

förskolorna är konfidentiella samt vem de ska kontakta vid frågor och tid för intervju. Vilka 

som mer medverkade i studien fick de inte veta på grund av konfidentiellitet, det pedagogerna 

fick  veta  var  att  det  var  förskolan  i  fokus.  Med realistiska  tankar  kring  hur  verkligheten 

fungerar på förskolorna så togs även telefonkontakt då det misstänktes att alla inte har haft 

möjlighet att titta till den elektroniska posten. Genom telefonkontakten fick pedagogerna mer 

information om exempelvis att intervjun tar cirka tjugo till trettio minuter och att en diktafon 

kommer till att användas vid intervjutillfället. Detta stärks med vad Denscombe (2000) anser 

att forskaren bör vara förberedd på hur lång tid intervjun kan ta då denna fråga kan uppstå. 

Vid telefonsamtalen fick även pedagogerna information om varför de inte fick veta något om 

studiens innehåll och här gavs även möjlighet till att ställa eventuella frågor. Av sju förskolor 

kunde sex medverka i vår undersökning, detta på grund av att den ena förskolan inte hade tid 

och tillräckligt med personal för att kunna ta emot och sitta ostört. 

Intervjuerna genomfördes på pedagogernas respektive arbetsplats.  Vid intervjutillfällena 

fick pedagogerna information om bland annat att studien är en forskning och att de har rätt att 

avbryta när de vill, samt att den inspelade delen kommer att raderas efter utbildningens slut 
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(se bilaga 2). Detta fick de skriva på som underlag för oss att de hade godkänt och tagit del av 

informationen. Under intervjun utgicks det från frågor som sammanställts innan intervjun (se 

bilaga 3). Frågorna berörde pedagogernas tillvägagångssätt om de upptäcker någon form av 

avvikelse hos något barn, hur de hade gått tillväga om de misstänkte att ett barn hade drag av 

autism, samt om det är möjligt att upptäcka autism för sent och därmed ta till hjälp/åtgärder 

för barnets vidare utveckling. Det uppstod även olika följdfrågor under intervjuerna och dessa 

varierade från intervju till intervju beroende på svaren från pedagogerna. 

Med många diskussioner kring metoder valdes det att inte ge pedagogerna på förskolan all 

information på en gång i elektronisk post. Detta på grund av att det är för mycket information 

på en gång att läsa i den tidskrävande verksamhet som bedrivs idag, samt att det kan påverka 

pedagogernas svar till  intervjun då vi inte vill  ha svar som är hänvisade från bland annat 

styrdokument. Det togs inte någon personlig kontakt direkt med pedagogerna på förskolan, 

detta  på  grund  av  den  tidsbrist  som  tidigare  nämnts.  Pedagogerna  ska  få  möjlighet  att 

reflektera  över vilken dag de kan tänkas träffas, detta för att  få bästa möjliga fokus inför 

intervjun.

Efter varje intervju tackades pedagogerna för att de hade tagit sig tid och ställt upp för att 

svara på frågor till studien. Enligt Denscombe (2000) är det oerhört viktigt att alltid tacka för 

att de har kunnat ställa upp i studien, vilket även är ett bra och tydligt avslut för intervjuerna. 

Det  framkom en förfrågan efter  intervjuerna om att  pedagogerna  på de  olika  förskolorna 

gärna ville ta del av den färdigställda studien.  

3.3. Reliabilitet och validitet
Enligt  Patel  och Davidsson (2003)  är  undersökningens reliabilitet  i  stort  sätt  relaterad  till 

intervjuarens  förmågor  då  strukturerade  intervjuer  används.  Medan  Denscombe  (2000) 

betonar att när öppna frågor används i en studie kan det leda till att det inte kan göras en 

kontroll  över  hur  tillförlitliga  intervjusvaren  är,  eftersom  svaren  är  baserade  utifrån 

intervjuarens erfarenheter och uppfattningar av den verksamhet de befinner sig i. Därför kan 

inte information som framkommit under intervjuerna i studien med all säkerhet betraktas som 

sanningsenliga.  Patel  och  Davidsson  (2003;98)  nämner  att  ”Dels  måste  vi  veta  att  vi 

undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste veta att vi har god validitet. Dels måste vi 

veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi har god reliabilitet”. Vad 

som skulle undersökas och vad som avsågs undersökas var precis det som undersöktes, detta 

på grund av rätt formulerade intervjufrågor, välarbetade problemformuleringar och syfte till 
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studien.  Däremot  kan reliabiliteten  vara  något  låg  om inte  undersökningen görs  på  exakt 

samma förskolor och med samma pedagoger, då det kan förekomma olika tillvägagångssätt 

på andra förskolor och då faller även validiteten för själva studien.

Genom att använda sig av diktafon under intervjutillfällena är det möjligt att få fram all 

den verbala kommunikationen som pedagogerna på förskolorna framförde. På så sätt kunde 

inspelningarna lyssnas av ett antal gånger för att vara säker på att all information som kommit 

fram har uppfattats rätt och på så sätt inte glömma bort viktig information för att undvika få 

en  osanningsenlig  studie.  Nackdelen  med  att  använda  diktafon  under  intervjutillfällen  är 

enligt Patel och Davidson (2003) att det kan påverka svaren som framförs under intervjun 

med  exempelvis  nervositet.  Patel  och  Davidsson  (2003)  anser  även  att  om  studien  inte 

innehåller tillräckligt med citat finns det en risk för dem som läser studien endast får en färdig 

tolkning av resultatet. Då har de som läser studien ingen möjlighet att bedöma trovärdigheten 

i tolkningarna. Därför framgår det i denna studie citat från intervjuerna i resultatdelen samt 

våra egna tolkningar, då det är av stor betydelse för dem som läser studien.

3.4. Etiska principer
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som måste följas vid en studie, vilket 

är  grundläggande  för  hur  metoden  ska  gå  till.  Dessa  krav  är  informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet  innebär  att  forskaren  ska  informera  de som ska  delta  i  studien  om 

själva studiens syfte och vad deras uppgift är, samt att det är ett frivilligt deltagande och att de 

har  rätt  att  avbryta  intervjun  när  de  vill  eller  att  inte  välja  svara  på  någon  fråga 

(Vetenskapsrådet,  2002).  Pedagogerna  som  intervjuats  i  studien  har  fått  tagit  del  av 

information  om  att  pedagogerna  och  förskolorna  är  konfidentiella  och  kommer  enbart 

presenteras som en bokstav i studien. Pedagogerna fick skriva under om att de har tagit del av 

en undersökning och att de har rätt att avbryta intervjun när de vill, men det var ingen som 

avbröt intervjuerna i denna studie. Dessutom fick de information om att allt insamlat material 

endast  kommer  att  användas  i  forskningens  syfte  och  att  det  kommer  att  förstöras  efter 

avslutat  arbete.  Pedagogerna  fick  först  en  frivillig  förfrågan  om  att  delta  i  studien  via 

elektronik post, men sedan upptäcktes det att ingen hade svarat vare sig med elektronisk post 

eller på telefon. Då togs det telefonkontakt med pedagogerna på förskolorna och ytterligare 

information om vilka vi var, vilken skola vi kom ifrån samt vad deras uppgift är i denna 

studie.
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Samtyckeskravet medför att det måste ges ett godkännande från de intervjuade samt att 

informationen som ges under intervjun får lov att användas i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

När förskolorna gett sitt samtycke om att insamlat material från intervjuerna fick användas i 

studien, att de skulle bli konfidentiella och enbart benämnas med en bokstav och att de fick 

information om att de hade rätt att avbryta intervjun när de ville, fick de även ge sitt samtycke 

om  att  en  diktafon  fick  användas  under  intervjutillfället.  Det  togs  alltid  med 

anteckningsmaterial, oavsett om förskolorna accepterade ljudinspelningen eller inte. 

Enligt  konfidentialitetskravet  ska information ges till  de intervjuade om att  de inte  ska 

kunna bli identifierade i studien, utan all deras personliga uppgifter tas bort från studien och 

förblir anonyma (Vetenskapsrådet, 2002). Förskolorna fick information om att deras namn, 

kommun och skola förblir anonyma. Dessutom att ljudinspelningen skulle behandlas så att 

alla namn och uppgifter som kan leda till förskolan förblir anonymt och inte kan identifieras i 

studien. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet  och är speciellt  avsett  för privatpersoner, 

vilket bland annat innebär att den information som tas del av privatpersonerna, får inte ges ut 

till  obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Denna studie riktar sig inte till privatpersoner, utan 

istället hur pedagoger på olika förskolor går tillväga då de upptäcker beteenden hos barn som 

inte stämmer med övriga barnen på förskolan. Dock är det även här viktigt att upprätthålla 

sekretessen så att de förblir anonyma och inte kan bli identifierade i studien.

3.5. Bearbetning av insamlat material
Intervjun  och  ljudinspelningen  bearbetades  efter  varje  intervjutillfälle då  ljudinspelningen 

lyssnades  av  och  transkriberades,  det  vill  säga  att  ljudinspelningen  omvandlades  till  text, 

vilket  tog  många  timmar  att  göra.  Enligt  Denscombe  (2000)  är  detta  värdefullt  för  att 

transkriberingen  ger  hanterbar  data  att  bearbeta  som  är  enklare  att  analysera  än 

ljudupptagningen.  Dessutom  understryker  Denscombe  (2000)  att  varje  transkribering  av 

ljudinspelning tar flera timmar att bearbeta. Detta gjordes efter varje intervjutillfälle för att 

lättare minnas vilka förskolor som svarade vad. Då transkriberingen var klar kunde det som 

antecknats under intervjun kontrolleras om det var rätt tolkat utifrån svaren och vise versa och 

då  framkom  en  övergripande  sammanställning  av  varje  intervju  som  var  tydlig  och 

överskådlig. Sammanställningen har tittats igenom ett antal gånger för att få en så korrekt bild 

som möjligt.
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3.6. Metoddiskussion

Att använda sig utav semistrukturerade intervjuer anses vara det bästa alternativet för att få 

svar i studien. Studien hade varit svår att fånga genom observationer där många olika delar 

ska belysas och den tidsram som är avsatt inte hade räckt till för att genomsyra studien. 

Studien valdes då avvikelse och sen utveckling är områden som är en viktig problematik i 

dagens  samhälle,  som  framkommer  genom  berättelsen  från  en  familj  som  vi  nämner  i 

bakgrunden. Detta är något som är vanligt påträffande ute i verksamheterna och är viktiga att 

reflektera över då det vanligtvis förekommer redan i förskolorna och ska, för bästa mån för 

barnet, behandlas i god tid. Studien är en kvalitativ undersökning som utförs i en kommun i 

södra Sverige där pedagoger på sex av sju förskolor medverkade. Varför inte alla förskolor 

medverkade var för att det inte fanns tid och möjlighet för den ena förskolan att ta emot oss. 

Dock kunde vi skickat in frågorna så de svarade via elektronisk post, men detta hade kunnat 

medföra  att  vi  inte  fått  tillräckliga  svar  då  eventuella  följdfrågor  hade  velat  ställas  och 

besvarats utifrån deras svar. 

Resultatet kan ha påverkat studien då de pedagoger som intervjuats inte fick veta syftet 

innan intervjun.  Hade syftet  framgått  innan hade kanske påverkade svar uppstått  från vad 

läroplanen säger eller utefter regler och normer som förskolorna ska fullfölja, men kanske inte 

hur de gör. Dessutom kan vi inte med all säkerhet anta att vi fått de svar som förskolorna 

verkligen arbetar utifrån, för att få det hade studien även krävts någon form av observation i 

de olika verksamheterna för att sedan jämföra observation med intervju. Därmed valdes denna 

metod  för  att  vi  inte  ville  ha  påverkade  svar  från  läroplan  eller  någon  annan  form  av 

hänvisning, utan enbart hur pedagogerna går tillväga på sin förskola.

30



4. Resultat
I resultatet bearbetas intervjumaterialet där sex av sju förskolor medverkade. Här presenteras 

det  hur  pedagoger  på  sex  av  sju  olika  förskolor  i  en  kommun  i  södra  Sverige  hanterar 

situationer om de upptäcker att det finns barn som har någon form av avvikelse från resten av 

barnen på förskolan och hur de hade gått tillväga då de misstänker att barn har drag av autism. 

Dessutom om det kan bli för sent att upptäcka barnets diagnos autism och därmed få tillgång 

till  hjälp/åtgärder  för  fortsatt  utveckling,  som  problemformuleringen  nämner.  De  två 

pedagogerna  från  varje  förskola  var  eniga  med  svaren  som gavs  och  det  var  ingen  som 

påpekade  det  den  andra  sade  eller  pratade  i  mun  på  varandra,  utan  pedagogerna  var 

samstämmiga. Förskolorna presenteras med varsin bokstav. Utöver resultatdelen förekom det 

en till fråga, fråga fem (se bilaga 3). Fråga fem ansågs inte vara relevant för resultatet,  på 

grund av att den var ovidkommande, den fanns enbart med vid intervjuerna för att eventuellt 

förtydliga de intervjufrågor som ställdes till pedagogerna (se bilaga 3).

4.1. Hur går pedagogerna på förskolorna tillväga när de upptäcker 
barn med någon form av avvikelse från de övriga barnen på 
förskolan?

 

Förskola A

Först diskuterar pedagogerna med varandra i arbetslaget och för observationer över barnet för 

att  kartlägga  barnets  beteende.  Efteråt  tas  det  kontakt  med  chefen  och  sedan  en 

specialpedagog som observerar barngruppen. Pedagogerna vill ha en grund att stå på, det vill 

säga fakta, innan föräldrarna kontaktas. Detta på grund av att de inte vill oroa föräldrarna i 

onödan. Efter föräldrarnas medgivande kopplas en specialpedagog in för att  observera det 

specifika barnet. Om föräldrarna inte vill blanda in specialpedagogen försöker pedagogerna 

att lösa det själva till bästa förmån. En av pedagogerna svarade;

Innan  man märker  en  avvikelse  så observerar  man ju  barnet  mer innan  man tar 

kontakt  med  experter  som  kan  det.  Först  diskuterar  vi  i  arbetslaget  och  sedan 

kontaktas chefen […] Sen ringer vi specialpedagog som observerar barngruppen då. 

[…] Sen är det föräldrarna då och vill inte de ha den hjälpen som erbjuds så får ju vi 

lösa det själva. 
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Förskola B

Först diskuterar pedagogerna med varandra i arbetslaget, för att se om alla anser likadant eller 

om någon anser något annat. Detta är även för att de vill ha lite mera ”koll” på läget innan de 

går vidare. Efter detta tar de kontakt med deras enhetschef där de lyfter det arbetslaget har 

pratat om. När enhetschefen har tagit del av detta så hör de av sig till föräldrarna och pratar 

om det pedagogerna har upplevt. Där får föräldrarna ge sitt godkännande om de vill att en 

specialpedagog ska kopplas in eller inte. Om föräldrarna mot förmodan inte vill koppla in 

specialpedagogen så måste  pedagogerna acceptera  detta då föräldrarna bestämmer och vet 

bäst  om sitt  barn.  Däremot  kan pedagogerna ta  in  en specialpedagog för att  titta  på hela 

barngruppen, utan föräldrarnas tillstånd. Eftersom då tittar inte specialpedagogen specifikt på 

ett barn utan på hela barngruppen. Pedagogerna ger inte upp i första taget då föräldrarna inte 

vill ta in specialpedagog, utan de frågar föräldrarna lite då och då och bjuder in dem till att 

observera, för att de ska förstå hur pedagogerna menar. En av pedagogerna svarade;

Vi diskuterar först och främst med varandra ju […] sen kanske man vänder sig till 

enhetschefen då och diskuterar det här och sen får man då prata med föräldrarna och 

diskutera över det här och vad man funderar på […] då får de ge sitt godkännande 

om de vill att vi ska koppla in specialpedagog [...] men det kan man ju inte göra utan 

föräldrarnas  samtycke.  […]  Vill  inte  föräldrarna  […]  kan  vi  koppla  in 

specialpedagog som kommer och studerar hela barngruppen, för att du som personal 

behöver stöd. Då är det en annan sak ju, men så fort det handlar om ett enskilt barn 

måste man ha föräldrarnas medgivande. 

Förskola C

Pedagogerna diskuterar först med varandra i arbetslaget om hur de uppfattar barnet. Sedan tar 

de kontakt med en specialpedagog som tittat på hur de arbetar i barngruppen. Efteråt pratar de 

med båda föräldrarna om hur pedagogerna upplevt deras barn i barngruppen och ställer frågor 

till föräldrarna om hur de upplever sitt barn och om de vill ta in en specialpedagog för att titta 

närmare  på det.  Detta  är  för  att  pedagogerna  vill  hjälpa  barnet  så  fort  som möjligt  inför 

framtiden. Om föräldrarna svarar nej kan pedagogerna inte ta in en specialpedagog, utan de 

får lösa detta själva utan hjälp och göra det bästa av situationen. Pedagogerna går även vidare 

med detta till chefen och låter dem titta på det. Sedan bokas ett nytt samtal in med föräldrarna 

där också chefen sitter med och pratar med föräldrarna. Om det är så att föräldrarna vill ta in 

en  specialpedagog  görs  detta  och  då  kopplar  pedagogerna  in  en  specialpedagog  som 

observerar och sammanställer  observationen,  sedan läser pedagogerna igenom detta för att 
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sedan  anordna  ett  nytt  möte  med  föräldrarna,  och  specialpedagogen  som är  kopplad  till 

förskolan. Här kommer de överens tillsammans med föräldrarna om hur de ska arbeta vidare. 

Är det någon form av grov avvikelse sätts en specialist in. En av pedagogerna svarade;

Det börjar med att vi sitter och pratar i arbetslaget, hur vi uppfattar barnet i fråga. Vi 

kan ju uppfatta det på olika sätt beroende på hur vi jobbar. Sen tar vi kontakt med 

specialpedagog […] för att se hur vi arbetar i vår barngrupp. […]. Sen i nästa steg är 

att vi måste be föräldrarnas tillåtelse om att specialpedagogen ska få komma ut och 

observera deras barn. […] Då beskriver vi hur vi har upplevt deras barn och sen 

frågar vi om specialpedagog får blandas in. […] Om föräldrarna säger nej, kan vi 

inte göra mera […] då får vi jobba vidare själva och lösa det själva och blir det ännu 

jobbigare får vi ta hjälp av vår chef, rektor, att hon kommer in och tittar hur hon 

upplever  det.  […].  Men  säger  föräldrarna  ja  så  kommer  specialpedagog  och 

observerar hela barngruppen […]. 

Förskola D

Pedagogerna  diskuterar  först  med  varandra  i  arbetslaget  och  sedan  tar  de  kontakt  med 

specialpedagogen som är knuten till deras förskola, för att få råd om hur de kan arbeta vidare 

med gruppen, sedan kopplas rektorn in. Innan specialpedagogen kopplas in specifikt för det 

barnet  med ett  avvikande beteende kontaktas föräldrarna som ger ett  godkännande till  att 

koppla in specialpedagogen. Sedan skriver föräldrarna,  pedagogerna och specialpedagogen 

tillsammans  ett  åtgärdsprogram som gagnar  det  aktuella  barnet.  Om föräldrarna  inte  vill 

koppla  in  specialpedagogen  försöker  pedagogerna  hjälpa  barnet  där  det  befinner  sig  och 

planerar aktiviteter för hela barngruppen utefter barnet med ett avvikande beteende. På så sätt 

pekar de inte ut något barn utan arbetar med hela barngruppen. En av dem svarade;

Vi diskuterar personalen emellan, sen har vi specialpedagog knuten till oss som vi 

tar kontakt med och som kommer ut och hjälper oss och sen får vi råd därifrån hur 

man går vidare och vi diskuterar hur vi ska gå vidare här, sen är rektorn involverad. 

[…]  Specialpedagogen  tittar  då  på  hela  barngruppen  och  sen  tittar  hon  på  det 

specifika  barnet  om  föräldrarna  har  gett  sitt  medgivande  […].  Sen  har  vi 

åtgärdsprogram, hur vi ska jobba för att förändra och förbättra för barnet. Detta ska 

föräldrarna också vara med på och skriva under […]. 
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Förskola E

Först  diskuterar  pedagogerna  i  arbetslaget  om  situationen,  sedan  tar  de  kontakt  med 

föräldrarna och lyfter det, för att sedan fråga om föräldrarna kan tänka sig att koppla in en 

specialpedagog. Om föräldrarna ger sitt medgivande kommer en specialpedagog till förskolan 

och  observerar  barnet.  Sedan  skrivs  ett  åtgärdsprogram  efter  barnets  behov  med 

specialpedagogen  och  pedagogerna  på  förskolan.  Sedan  arbetar  pedagogerna  efter 

åtgärdsprogrammet  och  sedan  kommer  en  uppföljning  för  att  se  hur  det  har  gått  med 

pedagogerna, föräldrarna och specialpedagogen. En av dem svarade; 

Först diskuterar vi i arbetslaget, sen tar vi kontakt med föräldrarna och innan vi går 

vidare till specialpedagog ska vi ha medgivande från föräldrarna […].  Sen görs ett 

åtgärdsprogram på det, så jobbar vi utifrån det sen. […] Det gör vi tillsammans med 

specialpedagog  och  föräldrarna.  Det  görs  efter  barnets  behov.  […]  sen  har  vi 

uppföljning efter ett par månader och reflekterar över hur det har gått.

Förskola F

Pedagogerna  diskuterar  först  i  arbetslaget  och  tar  sedan  kontakt  med  föräldrarna.  Med 

föräldrarnas godkännande kopplar de in en specialpedagog. Skulle föräldrarna inte godkänna 

det finns det inget de kan göra förutom att arbeta vidare i barngruppen och lyfta de problem i 

helgrupp.  Sen  kan  man  försöka  igen  med  föräldrarna  om  det  anses  skulle  behövas  en 

specialpedagog inkopplad till fallet. Pedagogerna berättar att det har hänt att föräldrarna har 

flyttat och med det bytt förskola. Om föräldrarna inte godkänner att pedagogerna lämnar över 

information om barnet till  den nya förskolan, kan förskolan undra varför pedagogerna inte 

gjort  något  tidigare  med  barnet.  Här  får  inte  pedagogerna  avslöja  något  på  grund  av 

tystnadsplikt,  de  får  enbart  tillge  information  med  föräldrarnas  godkännande.  En  av 

pedagogerna svarade;

Vi diskuterar  först  i  arbetslaget  och  sen kontaktar  man […] föräldrarna  och sen 

specialpedagog. […] man tar det först i arbetslaget och sedan föräldrarna och tycker 

föräldrarna  då  att  det  är  okej  att  koppla  in  specialpedagog så  gör  man det.  Om 

föräldrarna säger nej kan man inte ta in en specialpedagog. […] Vi arbetar då vidare 

i barngruppen med exempelvis bilder och tecken, då vi har mycket invandrar barn 

som inte förstår allt […]. Sen försöker vi igen med föräldrarna senare. 
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4.1.1. Analys

Det visade sig vara ungefär lika hos alla förskolorna, men det fanns några små delar som 

gjorde  att  de  skilde  sig  från  varandra.  Alla  förskolor  svarade  med  att  de  börjar  med  att 

diskutera och reflektera över situationen tillsammans med arbetslaget och att  de kontaktar 

föräldrarna  där  de  måste  ge  sitt  medgivande  om att  en  specialpedagog  får  observera  det 

specifika  barnet.   Det  kan  uppstå  hinder  på  vägen  till  exempel  att  någon  hjälp  av 

specialpedagog  inte  beviljas  från  föräldrar.  Det  framkommer  att  förskola  A  tar  in  en 

specialpedagog för att observera hela barngruppen innan någon kontakt med föräldrarna sker, 

detta  för  att  föräldrarna  inte  ska  oroas  i  onödan.  Medan  förskola  B  och  E  alltid  tar 

föräldrakontakt innan en specialpedagog sätts in för att observera ett specifikt barn, men om 

föräldrarna nekar till en specialpedagog så sätts en specialpedagog in på förskola B för att 

observera  hela  barngruppen  istället  och  på  förskola  E  framgår  det  inte  om  de  tar  in 

specialpedagog till  att  observera hela barngruppen eller  inte.  Förskola F menar  på att  om 

föräldrarna inte beviljar att en specialpedagog ska komma och observera det specifika barnet 

kan inte pedagogerna göra något och får göra det  bästa av situationen.  Förskola  C tar  in 

specialpedagog  för  att  titta  på  hur  pedagogerna  arbetar  i  barngruppen och förskola  D tar 

kontakt med specialpedagog för att  få råd om hur de kan arbeta vidare med barngruppen. 

Förskola A, B, C och D kopplar även in rektorn som är med och diskuterar barnets avvikande 

beteenden och är en hjälpande hand då det gäller att framföra barnets avvikande beteenden för 

föräldrarna. Är det så att föräldrarna inte vill acceptera att det är något avvikande beteende 

med deras barn framförde förskola B, C och F att de tar upp samtalet lite senare igen, om det 

avvikande beteendet fortlöper. Då ett godkännande från föräldrarna har framkommit om hjälp 

av specialpedagog så berättade förskola D och E att de arbetar efter ett åtgärdsprogram som 

gestaltas tillsammans med specialpedagog, pedagog och förälder till det specifika barnet, för 

att hjälp till fortsatt utveckling ska ske. Förskola C betonar att så fort en specialpedagog har 

tittat  på  det  specifika  barnet  efter  ett  godkännande  från  föräldrarna  så  träffas  pedagog, 

specialpedagog och föräldrar för att gå igenom specialpedagogens observation och lägger upp 

ett arbetssätt, vilket också är nära förknippat med ett åtgärdsprogram. 
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4.2. Hur hade pedagogerna gått tillväga om de misstänkte att något 
barn visar drag av autism?

Förskola A

Pedagogerna kan misstänka att det är autism barnet har, men kan inte ställa diagnosen det är 

det habiliteringen som gör det. Därmed blir det samma tillvägagångssätt oavsett vad det är för 

någon avvikelse. En av pedagogerna svarade;

Vi gör på samma sätt som vilken avvikelse som helst. […] men, vi kan inte ställa 

diagnosen. Det är habiliteringen som gör. 

Förskola B

Pedagogerna hade gjort likadant eftersom de inte besitter den kunskapen och vänder sig med 

det till den hjälp som krävs. Den ena pedagogen svarade;

Ja, vi gör ju likadant oavsett avvikelse. 

Förskola C

Pedagogerna går tillväga på samma sätt och anser specialpedagogen att habiliteringen bör 

kopplas in kontaktar specialpedagogen dem. Den ena pedagogen svarade;

Vi ha samma tillvägagångssätt […] är det sen så att specialpedagogen vill koplla in 

specialpedagog så kontaktar hon dem. 

Förskola D

Pedagogerna går tillväga på samma sätt, eftersom det är deras tillvägagångssätt att ta hjälp 

oavsett vad avvikelsen visar för symtom. Sedan är det habiliteringen med föräldrarna som 

utför utredningen. En av dem svarade;

Vi gör samma där. […] All avvikelse måste uppmärksammas. Men leder det sen till 

en utredning så är det habiliteringen med föräldrarna som utför den. 
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Förskola E

De  går  tillväga  på  samma  sätt,  först  diskussion  med  arbetslaget,  sedan  kontaktar  de 

föräldrarna som ger sitt medgivande till att koppla in en specialpedagog. Sedan diskuterar alla 

parter om habiliteringen bör kopplas in. Den ena pedagogen svarade;

Ja vi gör som vi sagt innan, diskuterar i arbetslaget, sen kontaktas föräldrarna då 

som då ger  sitt  medgivande till  en specialpedagog då […] sen diskuterar  vi  om 

habiliteringen ska kopplas in då. 

Förskola F

Pedagogerna tar alla former av avvikelser allvarligt oavsett om det är autism eller inte, så de 

går tillväga på samma sätt oavsett vilka symtom avvikelsen misstänks ha. Den ena pedagogen 

svarade;

Alla avvikelser ska ju tas på allvar, oavsett om det är autism eller något annat […].

4.2.1. Analys

Alla pedagogerna på förskolorna svarade att de hade gått tillväga på samma sätt vid drag av 

autism som med en annan form av avvikelse bland barnen i förskolan. Det framgår att alla 

förskolor, A-F, har likadant tillvägagångssätt som fråga ett, oavsett vad för avvikelse barnet 

visar. Dock framkommer det från förskola A, C, D och E att  det inte är förskolorna som 

ställer diagnosen, utan det är habiliteringen som de vänder sig till, men processen börjar i 

förskolan när en avvikelse visar sig. Förskolorna B och F framhäver inget om habiliteringen, 

men förskola B nämner att de vänder sig till den hjälp som situationen kräver.

4.3. När och hur avgör pedagogerna att det är en avvikelse eller en 
sen  utveckling?  Hur  skiljer  de  på  en  avvikelse  och  sen 
utveckling? Väntar de för att se om det är ett barn i behov av 
särskilt stöd innan de tar in någon eventuell hjälp? 

Förskola A

Pedagogerna samordnar med specialpedagog och chef. Man ser ett mönster i barnets beteende 

och vid avvikelser kan man upptäcka flera bitar, pusselbitar, i beteendet än vid sen utveckling. 

De drar inte några förhastade slutsatser, först kontaktas specialpedagog för att observera hela 
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barngruppen och sen föräldern för att inte skapa oro i hemmet i onödan. En av pedagogerna 

svarade;

Är det en avvikelse så i regel är det flera bitar med i det hela […] man ser att det inte 

bara är en grej utan många bitar som inte stämmer. […] Vi samråder mycket med en 

specialpedagog […] och chefen är också inkopplad. Ofta har vi ganska mycket på 

fötterna  när  vi  tar  kontakt  med specialpedagogen  […].  Om vi  börjar  misstänka 

någonting så kanske vi inte går till föräldrarna och säger det, utan vi avvaktar lite till 

man vet lite mera. 

Förskola B

Pedagogerna på förskolan har en bra tillgång till  specialpedagog och för att avgöra om ett 

barn har någon form av avvikelse eller sen utveckling, tar de in en specialpedagog till detta. 

Personalen anser att det är svårt att se en ettåring eller tvååring ha förseningar i sin utveckling, 

då alla barn utvecklas hela tiden i olika stadier. Pedagogerna anser även att det inte är en 

avvikelse  om ett  barn  börjar  prata  sent,  det  är  mer  en  sen  utveckling,  men  det  går  inte 

garantera  att  det  är  en  sen  utveckling,  förrän  barnet  börjar  prata,  först  då  får  de  hjälp. 

Pedagogerna anser även att man lär sig känna av om det är något i barngruppen som inte 

stämmer.  Pedagogerna  berättar  att  de skaffar  sig en helhetsbild  när de har  jobbat  ett  tag. 

Pedagogerna anser även att det inte går att skilja på avvikelse och sen utveckling, eftersom 

oftast hör de ihop då de inte kan säga att det antingen är det ena eller det andra. När det är 

något  som  inte  stämmer  beror  det  oftast  på  flera  orsaker  och  inte  enbart  en.  Det  kan 

exempelvis vara ärftligt eller socialt och då är det också tryggt att ha sin specialpedagog till 

detta. Om pedagogerna ser någon form av avvikelse väntar de lite med att föra det vidare för 

att se hur det utvecklas, speciellt i de yngre åldrarna, men dock inte för länge som flera år, 

utan mer från ett halvt år till ett år. Desto äldre barnet blir desto lättare ser pedagogerna om 

det är något som inte stämmer. En av pedagogerna svarade;

Det är där vi har specialpedagogen till hjälp. […] Jag har jobbat med ettåringar i två 

år och där känner jag att där finns det inga förseningar. Visst kan man se att barn 

utvecklas hela tiden, det ser man ju på alla barn, men de har ju olika stadier. Börjar 

ett barn prata lite sent så är det ju ingen avvikelse […] men det kan man ju inte veta 

förrän barnet börjat prata. […] Man skaffar sig en helhetsbild när man jobbat ett tag. 

[…] Jag tror inte det är så lätt  att  skilja på dem, för oftast är det ihop vävt, allt  

möjligt, så jag tror inte man kan säga att det antingen är det ena eller det andra […]. 
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Det  kan  till  exempel  vara  ärftligt  eller  socialt  och  då  är  det  tryggt  att  ha  en 

specialpedagog till detta […]. 

Förskola C

Om pedagogerna är tveksamma på om det är en avvikelse eller sen utveckling, dokumenteras 

och observeras det under en längre tid. Pedagogerna väntar med att ta hjälp tills de vet lite 

mer,  genom naturlig  kontakt  med  föräldrar  där  pedagogerna  tar  reda  på  bakgrunden  till 

barnet. Ett barn kan bete sig på ett visst sätt hemma och på ett annat sätt på förskolan. En av 

dem svarade;

Vi  väntar  ganska  länge,  alltså  det  är  inget  man  gör  i  det  första  taget.  Vi 

dokumenterar och observerar. Det gäller också att vi har en naturlig kontakt med 

föräldrarna med […] Vi ska inte blunda för saker. Kan vara så att barnet beter sig på 

ett sätt hemma och ett sätt här. 

Förskola D

Här anser pedagogerna att det är skönt för att de kan vända sig till socialkompetens som kan 

hjälpa, som exempelvis en specialpedagog. Detta för att skillnaden mellan avvikelse och sen 

utveckling  kan  både  vara  tydlig  och  otydlig  i  olika  fall.  Pedagogerna  menar  att  de  inte 

behöver veta utan att de upptäcker att det är något med barnet och arbetar sedan därefter och 

tar hjälp av den specialist det berör. Det kan vara svårt att avgöra om det är en avvikelse eller 

sen utveckling vid en låg ålder, det blir att pedagogerna väntar in och observerar för att sedan 

sätta in åtgärder som en specialpedagog om de behöver hjälp, oavsett sen utveckling eller 

avvikelse. Detta för att ta reda på orsak så tidigt som möjligt. Upptäcker pedagogerna någon 

form av avvikelse  redan på småbarnsavdelningen tar  pedagogerna tag i  det  redan där,  de 

väntar inte för att se. Den ena pedagogen svarade; 

Alltså skillnaden mellan avvikelse och sen utveckling kan ju vara både tydlig och 

otydlig från olika fall. […] Upptäcker vi att det är något med barnet så arbetar vi 

därefter och tar hjälp av specialister, vi behöver alltså inte veta vad det är. […] Vi 

kan inte avgöra om barnet har en sen utveckling eller en avvikelse. Ibland är de så 

små så det finns inget som säger att det är det ena eller det andra. Utan som sagt man 

får utgå från där barnet är och vänta in dem lite. […] 
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Förskola E

Pedagogerna anser att de ser på barnet om det är avvikande eller inte, eftersom pedagogerna 

ser helheten i olika situationer. Sedan spelar det även roll hur grov avvikelsen är. Avvikelse är 

mer annorlunda än sen utveckling. Exempel på sen utveckling kan vara språket, språket kan ta 

tid men att det kommer sen. Där ger pedagogerna barnen det en chans och har barnen under 

uppsikt innan de går vidare till föräldrarna och eventuellt till en specialpedagog. Godkänner 

föräldrarna att specialpedagogen specifikt tittar på deras barn så observerar specialpedagogen 

och ger råd om vad pedagogerna kan göra. När det gäller språket måste föräldrarna ta kontakt 

med en logoped innan de kan arbeta vidare på förskolan. Pedagogerna har inte varit med om 

att föräldrarna har nekat till specialpedagog, för pedagogerna anser att de har en väldigt bra 

kontakt med föräldrarna. Om föräldrarna hade nekat hjälp från en specialpedagog kan inte 

pedagogerna göra något, utan de kan enbart erbjuda hjälpen. När pedagogerna kan sätta in 

åtgärder är det lättare att hjälpa så tidigt som möjligt och pedagogerna anser att de är där för 

att hjälpa och inte stjälpa. En av pedagogerna svarade; 

I regel ser man det på vederbörande. […] Det finns mer svåra avvikelser man kanske 

inte ser direkt men man ser i de vardagliga situationerna som måltider, samlingar, 

rörelser m.m. […] är det en avvikelse är det mer annorlunda, det är något som är lite 

mer trotsigt där, men det där med språket kommer igenom för det kan ta längre tid, 

lika så att några barn kan börja gå senare, och rätt som det är går de bara. Vi ger det 

en chans, men vi har det under uppsikt. […] Om det är så att barnet har problem 

med språket så är det föräldrarna som tar kontakten med en logoped, inte vi. […] Vi 

har inte varit med om att någon förälder har nekat till att ta in specialpedagog […] 

skulle de göra det så kan vi inte göra något. Då är det svårt. Vi kan inte gå emot 

föräldrarna. De vet bäst om sitt barn. Vi kan bara erbjuda. […] Vi e ju där för att 

hjälpa och inte skälpa. 

Förskola F

Pedagogerna  tar  inte  några  förhastade  slutsatser  utan  att  de  diskuterar  det  i  arbetslaget, 

observerar och tar reda på barnets bakgrund och följer barnets utveckling. Pedagogerna anser 

att många kan gå in för snabbt, men de menar att pedagogerna är där för barnet, att hjälpa och 

inte stjälpa. För desto tidigare pedagogerna sätter in resurs desto tidigare får barnet hjälp. Den 

ena pedagogen svarade; 

Det är ju diskussion i arbetslaget.  Sen ser man kanske det beror på hur gammalt 

barnet var när det kom till förskolan, sen ser man snabbt en utveckling och det ser 
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man ofta om ett barn har varit hemma länge […] antingen går det uppåt eller står det 

stilla eller på andra hållet. Men man försöker ju så fort som möjligt för att hjälpa 

barnet  […].  Samtidigt  som man vill  hjälpa  det  ska  man inte  skälpa det  med en 

diagnos för tidigt heller […] det tycker jag annars är många som gör det för snabbt. 

[…] De sätter gärna en diagnos på ett barn med det är säkert bara en mognadsgrej, 

så tycker jag, men det är ju samhället. Ja sen kan man bolla det hit och dit att man 

tänker, att får man diagnosen i förskolan så desto tidigare får man hjälp.  

4.3.1. Analys
Pedagogerna på förskola E anser att de ser på barnet om de har ett avvikande beteende eller 

inte, eftersom pedagogerna ser helheten i olika situationer, men det är inte lika tydligt för alla 

förskolor. Förskola A, B och D tar hjälp av specialpedagog för att avgöra om barnet har en 

avvikelse  eller  en  sen  utveckling.  Förskola  A  betonade  även  att  de  upptäcker  flera 

”pusselbitar” i en avvikelse än vid en sen utveckling, men förskola B menar på att det är svårt 

att se en ettåring eller tvååring som har förseningar i sin utveckling. Detta framhäver även 

förskola D, att det kan vara svårt att avgöra om det är en avvikelse eller sen utveckling vid för 

låg ålder. Vidare framhäver förskola B att pedagogerna lär känna av om det är något som inte 

stämmer, då de skaffar sig en helhetsbild efter att ha arbetat ett tag. Det går heller inte att 

skilja på avvikelse och sen utveckling, eftersom oftast hör de ihop och när det är något som 

inte stämmer beror det oftast på flera orsaker. Förskola D menar på att skillnaden mellan en 

avvikelse och sen utveckling kan både vara tydlig och otydlig i olika fall. Förskola C framför 

däremot att om de är osäkra till barnets beteende och inte vet om det är en avvikelse eller sen 

utveckling,  observerar  pedagogerna  under  en  längre  tid.  Förskola  F  diskuterar  barnets 

beteende i arbetslaget och tar inga förhastade slutsatser, de observerar och tar reda på barnets 

bakgrund och på så sätt följer barnets utveckling. 

Att ta in rätt resurs anser förskola B att de väntar för att se hur barnets beteende utvecklas 

och speciellt i de yngre åldrarna, men inte för länge så att barnet får vänta i flera år. Även 

förskola C väntar med att ta till hjälp för att de vill veta lite mer, genom kontakt med föräldrar 

där de tar reda på barnets bakgrund. Dock anser förskola F att desto tidigare pedagogerna 

sätter  in resurs  desto tidigare  får  barnet  hjälp,  pedagogerna är  där  för att  hjälpa och inte 

stjälpa.  Förskola  D  väntar  in  och  observerar,  för  att  sedan  kunna  sätta  in  åtgärder  som 

exempelvis  en specialpedagog om det behövs.  I  förskola E väntar  pedagogerna om de är 

osäkra på om det är en avvikelse eller sen utveckling och i förskola A tar de inga förhastade 
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slutsatser, utan de kontaktar först specialpedagog som observerar hela barngruppen för att inte 

skapa oro i hemmet i onödan.

4.4. Vad anser pedagogerna om att det kan bli försent att upptäcka 
diagnos autism och därmed ta till hjälp/åtgärder för barnets 
vidare utveckling?

Förskola A

Pedagogerna anser att det kan bli för sent om de inte är säkra på om barnet har en avvikelse 

eller om det är en sen utveckling. Tror pedagogerna att det är en mognadssak och att det sedan 

visar sig att det var en avvikelse, då har de väntat för länge. En av pedagogerna svarade;

Ja, om man inte är helt säker på vilket det är, för då går ju tiden. Om man tror att det 

är en försening, en mognadssak och sen så visar det sig att det var en avvikelse, då 

har man kanske väntat för länge.

Förskola B

Pedagogerna anser att det kan bli för sent, då det kanske blir senare än det egentligen behövt, 

men det kan aldrig bli för sent så att pedagogerna inte kan göra något. Samtidigt svarar en av 

pedagogerna;

Nej inte här i [...] kommun, i så fall måste det vara rent blinda pedagoger.

Förskola C

Pedagogerna anser att det inte kan bli för sent med att ta hjälp, det går inte att missa ett barn 

med särskilt stöd, eftersom pedagogerna ser de enskilda individerna och alla är olika. En av 

pedagogerna svarade;

Det här med särskilt stöd går ju inte att missa.

Förskola D

Pedagogerna anser att det inte kan bli för sent. En av pedagogerna svarade;

Jag tycker att vi är så proffsiga så att vi ser det. Vi är oftast så snabba eftersom man 

känner att barnen ska vara så välrustade som möjligt inför skolan.
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Förskola E

Pedagogerna anser att det inte kan bli för sent med att ta in hjälp. De anser att pedagogerna 

märker om det är någon avvikelse då barnet är annorlunda, och om inte en utredning hinner 

bli färdig på förskolan, får förskoleklassen ta över. En av dem svarade;

Nej men asså, man måste ge det en chans först innan va, för att det kan ju va blyg 

och tillbakadragen när man kommer på ett nytt ställe som man kanske aldrig varit på 

[...] men att man tar naturligtvis tag i det. Det ska ju egentligen va färdigt till när 

man flyttar över det till förskolklassen och är man inte färdig då får förskolklassen ta 

över.

Förskola F

Pedagogerna anser att det kan bli för sent, eftersom att en diagnos i förskolan hade gett barnet 

bättre  levnadsomsättningar  idag.  De ger  exempel  på ett  barn som inte  fick  hjälp förrän i 

tonåren och där finns det stora problem idag. Det var föräldrarna som vägrade se barnet och 

flyttade  barnet  när  förskolan  erbjöd  hjälp.  Den  ena  pedagogen  instämde  när  den  andra 

pedagogen svarade bestämt;

Ja, det kan ju det.

4.4.1. Analys
Vad förskolorna ansåg om det kan bli för sent med att ett barn får diagnos autism och därmed 

få  hjälp/åtgärder  för  fortsatta  utveckling  för  sent,  hade  förskolorna  delade  meningar  om. 

Hälften av förskolorna, A, B och F, svarade att det kan bli för sent. Förskola B betonade även 

att det kan bli senare än det egentligen behövt, men inte för sent att det inte går att göra något 

åt.  Resterande  förskolorna  C,  D och  E  svarade  att  det  inte  kan  bli  för  sent.  Förskola  C 

betonade sitt svar med att det inte går att missa ett barn i behov av särskilt stöd och förskola E 

benämnde även att om inte en utredning hinner bli klar i förskolan tar förskoleklassen över. 

På så sätt blev svaren väldigt olika och det kan konstateras att det inte finns något som tyder 

på att det kan bli för sent med att ta till åtgärder eller inte. 
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5. Diskussion 
Syftet  med  studien  är  att  ta  reda  på  hur  pedagoger  på  olika  förskolor  går  tillväga  då de 

upptäcker  någon form av avvikelse  hos  ett  barn och hur de hade gått  tillväga  om barnet 

misstänks ha autism. Detta för att få en inblick i hur det kan gå till då avvikelser hos barn är 

relativt vanligt påträffade i förskolan. I diskussionsdelen görs det kopplingar mellan resultatet, 

forskningsbakgrunden och problemformuleringen, samt syftet med ställningstaganden.

Under arbetets gång har vi fått ta del av intressanta och lärorika tankar, både från varandra 

och  från  intervjuerna.  I  studien  har  sex  av  sju  förskolor,  varav  två  pedagoger  från  varje 

förskola,  medverkat  där  de  har  delat  med  sig  av  sina  erfarenheter  samt  hur  deras 

tillvägagångssätt sker då barn visar någon form av avvikande beteende eller drag av autism. 

Studien tar avstamp från en familjs berättelse om deras sons väg fram till diagnos autism. 

5.1. Kunskap kring diagnoser & åtgärdsprogram
Förskola och hem är en del av barnens liv, eftersom det är där barnets utvecklingsmöjligheter 

ligger.  Vi  anser  att  det  bör  finnas  en resursavdelning  på varje  förskola  för  att  det  skulle 

underlätta  mycket  då  pedagogerna  kan  ta  till  vara  på  varandras  yrkeskompetenser. 

Pedagogerna på förskolorna får ta reda på det mesta själva om avvikelser och utredningar, 

men  kan  även  ta  hjälp  av  exempelvis  en  specialpedagog  ibland,  men  att  den  tidsbristen 

specialpedagogerna  har  idag  krävs  det  ibland  mer  hjälp  än  vad  pedagogerna  kan  få. 

Salamancadeklarationen  nämner  att pedagoger  som arbetar  med  barn,  samt möter  barn  i 

behov  av  särskilt  stöd  måste ha  kunskap om barnets  behov  och  förutsättningar  (Svenska 

UNESCO-rådets skriftserie, 1997). Nordin och Gillberg (2005) nämner tre huvudsyften till att 

utföra en utredning. Det första är att få veta barnets svårigheter för att sätta in rätt resurser. 

Det  andra  är  att  kartlägga  det  barnet  har  svårt  respektive  lätt  för  som  grund  inför 

habiliteringen.  Det  tredje  och  sista  är  den  medicinska  utredningen  där  de  tar  reda  på 

grundorsaken till det avvikande beteendet och för att se om det finns fler funktionshinder som 

exempelvis syn- och hörselnedsättning hos barnet. Innan det går så långt som att en utredning 

måste göras så svarade alla pedagogerna i denna studie att de började med att diskutera och 

reflektera över situationen tillsammans med arbetslaget och att de kontaktar föräldrarna, då de 

måste ge sitt medgivande om en specialpedagog får observera deras barn. Vernersson i Brodin 

och Lindstrand (2004) nämner att om alla barns behov ska tillgodoses krävs det kunskap och 

varierande metoder kring det behov barnet kräver. Vernersson i Brodin och Lindstrand (2004) 

påpekar även att det är viktigt att inte glömma att även de barn som inte är i behov av särskilt 
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stöd behöver bli sedda och få stöd i lärandesituationer. Det är viktigt att,  som Brodin och 

Lindstrand (2004) nämner, att ett barn med funktionshinder är ett barn precis som alla andra 

barn. Det som kan uppstå för den funktionshindrade är just hinder i vardagen, men det viktiga 

är att se dessa hinder som utmaningar och lösa dem på bästa möjliga sätt tillsammans med 

barnen,  både  med  och  utan  funktionshinder.  För  att  kunna  planera  och  skapa  de  bästa 

lärandesituationer för de barn som är i behov av särskilt stöd måste pedagogerna ta reda på 

och få mer kunskap om vad det är barnen behöver extra stöd i, och precis som Gustafson och 

Molander (1995) anser så är det att all personal i en förskola måste ha kunskap om barnets 

behov och verka aktivt både i social- och fysisk integrering. Det är något som Tornberg och 

Olsson (1991) även anser. De menar att pedagoger som arbetar med barn som har autism ska 

få utbildning och kunskap om autism, för att det krävs specialpedagogiska insatser för att 

klara av lärandesituationer med autistiska barn.

Detta,  att  pedagogerna  började  med  att  diskutera  och  reflektera  över  situationen 

tillsammans  med  arbetslaget  och  att  de  kontaktade  föräldrarna  innan  en  specialpedagog 

kopplades in för att observera deras barn, var något som förskolorna hade gemensamt som 

tillvägagångssätt och vi anser att det är viktigt att samspela med föräldrarna i en sådan här 

situation när ett barn med ett avvikande beteende uppstår på förskolan. Om pedagogerna har 

ett  gott  samspel  med föräldrarna skapas ett  tryggt  förtroende mellan parterna och det blir 

lättare för pedagogerna att samtala om barnet med dess föräldrar. Med det förtroendet kan 

föräldrarna känna sig trygga att berätta om deras barns beteende, för att det är föräldrarna som 

känner sitt barn bäst och sitter med den viktigaste informationen om barnets beteende som 

vidare kan leda till svaren till varför barnet har ett avvikande beteende. Precis som Bryhn et 

al.  (2003) konstaterar  att  föräldrarnas  egen kunskap om barnet  är  ett  måste  för att  kunna 

diagnostisera och få förståelse för problemen och att utredningar bidrar till ökad förståelse av 

barnets problem och är en förutsättning för habilitering. Nordin och Gillberg (2005) påpekar 

att om en pedagog misstänker att ett barn har drag av autism så ska pedagogerna samla så 

mycket  information  som  möjligt  för  att  sedan  jämföra  kriterierna  ur  en  diagnosmanual. 

Medan Tornberg och Olsson (1991) anser att pedagogerna ska informera resten av personalen 

på förskolan och till barnhälsovården, samt sätta in åtgärder så fort som möjligt för barnets 

vidare utveckling.

Pedagogerna  på  förskolorna  i  denna  studie,  det  vill  säga  vad  vi  har  funnit,  hade  gått 

tillväga precis likadant som när de upptäcker någon form av avvikelse, oavsett om avvikelsen 

visade  sig  vara  autism  eller  inte.  Asmervik  (2001)  menar  att  en  pedagog  kan  uppleva 

maktlöshet vid påträffande av någon form av avvikelse hos ett barn, som exempelvis autism, 
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men om pedagogerna tar till den hjälp av exempelvis specialpedagoger så är de inte ensamma 

om att försöka hjälpa barnet och kan med det vända på maktlöshetskänslan och försöka finna 

lösningar tillsammans med specialister och bygga upp ett åtgärdsprogram utefter det barn som 

visar  någon  form  av  avvikelse.  Pedagogerna  på  alla  förskolorna  vänder  sig  till 

specialpedagogen  som  är  kopplad  till  deras  förskola  om  hjälp,  men pedagogerna  på 

förskolorna D och E betonar vidare att de arbetar efter ett åtgärdsprogram tillsammans med en 

specialpedagog  och  föräldrarna  till  barnet  med  ett  avvikande  beteende.  Pedagogerna  på 

förskola C betonar att så fort en specialpedagog har tittat på det barnet med ett avvikande 

beteende  så  träffas  pedagogerna,  specialpedagogen  och  föräldrarna  för  att  gå  igenom 

specialpedagogens observationer och lägger upp ett arbetssätt, vilket också är nära förknippat 

med ett åtgärdsprogram. Det är viktigt att använda sig utav den hjälp som finns på förskolan 

som exempelvis en specialpedagog, de finns till även för pedagogerna och där kan de finna 

stöd och råd till hur de kan gå tillväga med barn som visar någon form av avvikelse, som 

exempelvis autistiska symtom. Det som Tideman et al. (2004) nämner om att det finns en 

föreställning om på vad som är normalt, det vill säga hur det bör vara, Tideman et al. (2004) 

menar att det måste vara så för att människan ska kunna särskilja på ett avvikande beteende 

och ett normalt beteende. Om pedagogerna tar på sig de glasögonen och ser utefter vad som är 

ett normalt respektive onormalt beteende så bör pedagogerna kunna urskilja hur det bör vara 

och söka hjälp hos exempelvis  en specialpedagog för att  sedan urskilja om det är en sen 

utveckling eller någon form av avvikelse.  Asmervik (2001) påpekar även att det är viktigt att 

inte se de avvikande beteenden hos barnen som problem, utan som möjligheter för att barnen 

är inte mindre värda för att de har ett annorlunda beteende.

Vi anser att det är mycket viktigt att pedagoger inte ser barnen med avvikande beteenden 

som hinder  utan  som utmaningar.  Genom att  ta  reda  på  fakta  om barnets  beteenden  till 

exempel  genom  observationer,  vara  med  i  leken,  Internet,  familjen  så  kan  pedagogerna 

planera  aktiviteter  efter  barnets  behov och  med  det  öka  möjligheterna  för  barnets  vidare 

utveckling. Om det behövs kan pedagogerna ta in den hjälp som krävs, som exempelvis en 

specialpedagog.  Genom att  pedagogerna  är  med  i  barngruppen kan de  lättare  finna  vissa 

avvikande beteenden hos vissa barn och med det tidigt observera och planera aktiviteter som 

gynnar barnets utveckling. Detta är precis som Larsson-Swärd (1999) menar, att pedagogerna 

lättare upptäcker någon form av avvikelse hos ett barn när de befinner sig bland barnen i 

barngruppen, men att avvikelsen är bara en ytlig bild och barnet som har visat ett avvikande 

beteende måste observeras. Detta är för att pedagogerna ska kunna tillgodose barnens behov 

och ge det stöd barnen kräver i de planerade lärandesituationerna, samt för att kunna beskriva 
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det avvikande beteendet  för föräldrar och specialister.  Det är även viktigt  att  tänka på att 

föräldrarna besitter den viktigaste informationen om deras barn och precis som Bryhn et al. 

(2003)  konstaterar  är  att  föräldrarnas  egen kunskap om barnet  är  ett  måste  för  att  kunna 

diagnostisera och få förståelse för problemen och att utredningar bidrar till ökad förståelse av 

barnets problem och är en förutsättning för habilitering. Föräldrar kan neka pedagogernas råd 

till  att  ta  in en specialpedagog för  att  hjälpa deras  barn och då får  ingen specialpedagog 

undersöka det specifika barnet. Varför föräldrar ibland nekar till pedagogernas upptäckt av 

deras barns beteende kan bero på att de inte själva ser att deras barn är i behov av särskilt 

stöd, de vill tro att deras barn är som alla barn bör vara. En annan anledning till att föräldrarna 

nekar den hjälpen kan vara att pedagogerna uttrycker sig på fel sätt till  föräldrarna och att 

föräldrarna då intar en försvarsställning, föräldrarnas nekande till hjälp kan bero på många 

olika faktorer.  Vi anser att  det  är  viktigt  att  det  finns en god kontakt  och ett  gott  socialt 

samspel  mellan föräldrar,  förskola, rektor och pedagoger,  med det kanske antalet  nekande 

föräldrar minskar. Enligt våra erfarenheter från vikariat och praktik ute på förskolor ser inte 

alltid föräldrarna sitt eget barns avvikande beteende och dess behov av stöd, utan att deras 

barn är normalt, som det bör vara.  Lpfö98 nämner att det ska finnas ett nära samarbete med 

hemmet,  för  att  föräldrarna  har  en  stor  betydelse  för  att  deras  barn  ska  få  de  bästa 

förutsättningarna att utvecklas (Utbildningsdepartementet, 2006).  Olsson B-I. och K. (2007) 

nämner att det är många barn som har någon form av avvikelse som går kvar i barngruppen då 

specialpedagogen ansvarar för att barnet och pedagogen får det stöd som behövs för att få 

fullvärdiga lärandesituationer, och enligt Baird et al. (2006) är det nödvändigt med en diagnos 

för att en pedagogisk planering ska kunna utföras. Med det i sin vetskap underlättar det om 

pedagogerna på förskolan vet vad det är barnet lider av, eftersom då kan pedagogerna skapa 

ett åtgärdsprogram som har utformade mål för just det specifika barnet för att kunna tillgodo 

se barnets behov, precis som Olsson B-I och K. (2007) nämner finns det ett åtgärdsprogram 

som följer upp pedagogernas dokumentation och som ger stöd till planering och utvärdering 

av det barn som är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet är till för att underlätta för 

barnet att  uppnå det uppsatta målet  i  deras utveckling och detta utförs av pedagogerna på 

barnets förskola i samråd med barnet och barnets föräldrar.

5.2. Autistiskt beteende
Föräldrarna i studiens bakgrundsberättelse upptäckte att deras sons beteende började avvika 

från det normala, men när de tog upp det med pedagogen på pojkens förskola så ansåg väl inte 
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pedagogen att  pojken visade ett  tydligt  avvikande från hans allmänna utvecklingsnivå.  Vi 

anser att pedagogen borde ha lyssnat på föräldrarna och gjort vad pedagogen kunnat för att ta 

reda på om pojken visade ett avvikande beteende eller inte. Enligt Nordin och Gillberg (2005) 

varierar de synliga symtomen på autism från barn till barn. För att symtomen ska betraktas 

som  autism  ska  barnets  beteende  vara  ett  tydligt  avvikande  från  barnets  allmänna 

utvecklingsnivå. Kristiansen (2000) nämner att både Leo Kanner och Hans Asperger ansåg att 

autistiska barn visar bland annat brist på socialt samspel och att de sociala svårigheterna var 

medfödda. 

Nordin och Gillberg (2005), liksom Kristiansen (2000) nämner i stycket ovan, att individer 

med autism kan visas ha svårigheter med exempelvis socialt samspel och kommunikation, 

menar Nordin och Gillberg (2005) vidare att symtomen till autism känns lättare igen idag, 

tack vare den forskning som har utförts om autism och med det har en stor kunskap kring 

ämnet skapats. Vi anser att det är viktigt att pedagoger blir upplysta om hur de ska gå tillväga 

när de stöter på ett barn med någon form av avvikelse och att de är informerade om diagnosen 

som barnet har fått. Det är även viktigt att pedagogerna lyssnar till barnens föräldrar. Är det 

någon  förälder  som  är  orolig  över  sitt  barns  beteende,  som  exempelvis  att  barnet  har 

svårigheter med det sociala samspelet eller kommunikationen, är det viktigt att pedagogerna 

följer upp barnets beteende med exempelvis observationer och, om föräldrarna vill, ta in en 

specialpedagog för att ta reda på om det är en sen utveckling eller någon form av avvikelse. 

Enligt Brodin och Lindstrand (2004) är specialpedagogik åtgärder som sätts in i förskolan då 

den vanliga pedagogen saknar kunskap för att tillgodose de speciella behov ett barn kan ha. 

Barnet behöver alltså extra hjälp för att kunna tillgodogöra sitt lärande på samma villkor som 

de övriga barnen. 

Vid undersökningen framkom det att  pedagogerna har liknande tillvägagångssätt  då de 

upptäcker barn som visar någon form av avvikelse, men det skiljer sig från detaljer som när, 

var och hur pedagogerna går tillväga. Om chefen ska involveras eller inte och när i så fall. En 

del  pedagoger  tog  in  specialpedagog  för  att  observera  hela  barngruppen,  en  del  innan 

föräldrarna kontaktades och några efter att föräldrarna var kontaktade, men utan föräldrarnas 

godkännande till att en specialpedagog skulle observera på det specifika barnet. Här skapades 

det nya funderingar då vi ställde oss frågan om inte specialpedagogen upptäcker det specifika 

barnet även om de ska observera hela barngruppen? Det tillvägagångssätt som pedagogerna 

på de olika förskolorna använde sig vid upptäckt av någon form av avvikelse används även 

vid upptäckt av drag av autism hos ett  barn.  Detta  på grund av att  autism är en form av 

avvikelse och alla avvikelser har lika stor betydelse.
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5.3. Kan det bli för sent att få en diagnos?

Kleinman et. al. (2007) anser att barn som har fått en tidig diagnos samt ett tidigt ingripande 

med  autistiska  störningar  kan  leda  till  en  betydligt  bättre  utveckling,  ett  förbättrat  språk, 

sociala  relationer  och  färre  oönskade  beteenden.  Detta  ökar  chanserna  till  en  mer 

framgångsrik  integration  inom  en  offentlig  utbildning.  Den  genomsnittliga  åldern,  som 

föräldrar  ofta  uttrycker  sin oro till  deras  barnläkare,  är  17 månader,  nästan som Pojken i 

studiens bakgrundsberättelse som var ca 19 månader när föräldrarna började misstänka att 

deras son hade drag autism, men att pedagogen på förskolan lugnade familjen med att pojkens 

beteende berodde på att han skulle hitta sin trygga bas. Varför tolkade pedagogen pojkens 

beteende  så?  Trodde  pedagogen  att  det  var  en  sen  utveckling  istället  för  en  avvikelse? 

Kleinman et. al. (2007) förklarar vidare att den genomsnittliga ålder vid diagnos är senare än 

17 månader,  den  kan vara från fyra  år  eller  äldre.  Detta  kan  bero på att  bland annat  att 

symtomen  är olika  från fall  till  fall,  den sociala  biten och bristen på språket  kanske inte 

noteras förrän barnen observeras vid integration med jämnåriga. En annan viktig faktor av en 

försenad diagnos är att en för tidig diagnos inte är pålitlig. Förr ansågs den lägsta åldern för en 

tidig diagnos vara mellan fyra till fem år pålitlig (Kleinman, 2007).

Vi anser att desto tidigare en upptäckt sker för ett barns avvikande beteende desto fortare 

kan barnet få hjälp och åtgärder kan sättas in, då kan pedagogerna tillgodose barnets behov 

och  sätta  upp  mål  som barnets  utveckling  kräver.  En  försenad  upptäck  av  diagnos,  som 

exempelvis  autism,  anser  vi  kan  bli  för  sent,  eftersom rätt  stödinsatser  inte  sätts  in  tid. 

Resultatet visade sig vara delade meningar om det kan bli för sent att upptäcka diagnos autism 

hos  ett  barn.  Kan  det  bli  för  sent  med  hjälp/åtgärder  för  barnets  vidare  utveckling?  Om 

pedagoger inte har tillåtelse att hjälpa barnet från dess anhöriga, kan det då bli för sent? Vad 

händer med barnets utveckling om de först får hjälp då de går i grundskolan? Vi anser att det 

är viktigt att koppla in specialister inom autismdiagnostik då ett barn visar drag av autism. 

Detta för att föräldrarna inte ska få vänta längre än nödvändigt och få förklaring till  deras 

barns  avvikande  beteende.  Enligt  Nordin  och  Gillberg  (2005)  är  det  möjligt  att  ställa 

diagnosen autism vid två till tre års ålder, men Sundqvist (2006, a) anser att det är mellan fyra 

och fem år. Sundqvist (2006, a) förklarar vidare att läkare anser att en diagnos kan ställas 

innan tre års  ålder,  och att  en tidig diagnos är  viktigt  då det ger  stöd och insatser tidigt. 

Tornberg och Olsson (1991) framhäver att det krävs en tidig upptäckt och diagnostisering för 

att rätt stöd och insatser ska kunna sättas in, då autism kan innefatta olika svårighetsgrader, 

liksom Snow och Lecavalier (2008) som hänvisar till Harris och Handleman (2000) betonar 
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att desto tidigare en diagnos ställs och en behandling kan påbörjas, desto bättre för barnets 

utveckling.

Då bakgrunden till studien handlar om en familjs sons väg fram till diagnos autism, kan vi 

fråga oss om barnet fick en försenad upptäckt av diagnos.  Detta för att  pedagogerna inte 

lyssnade på föräldrarna.  Visserligen fick han diagnosen under förskoletiden,  men ska inte 

pedagoger ta föräldrar på allvar? Vad hade hänt om pojken inte alls hade fått hjälp vid så låg 

ålder?  Föräldrarna  vet  bäst  om  sitt  barn  och  om  dessa  varningstecken  kommer  från 

föräldrarna  själva är  det  pedagogernas  plikt  att  ta  till  sig det  och uppmärksamma barnets 

beteenden redan från början och se med andra glasögon, det vill säga ur ett annat perspektiv.  

Om denna fråga, om pedagogerna anser att det kan bli för sent att få diagnos autism och 

därmed  ta  till  hjälp/åtgärder  för  barnets  fortsatta  utveckling,  hade  ställts  till  en 

specialpedagog, hade svaret varit annorlunda då? Eller hade specialpedagogerna också haft 

delade meningar om detta? Detta är ett praktiskt exempel för att vidare utveckla denna studie. 

Kan det bli för sent eller  inte? Det är  viktigt  som pedagog att  utveckla  det nyinlärda hos 

barnet  till  självständigt handlande i  olika situationer  som barnet befinner sig i  och för att 

kunna ha barnet i centrum och utgå från varje barns behov i aktiviteten, måste pedagogerna 

veta vad barnet behöver för utmaningar samt veta och förstå eventuella särskilda behov barnet 

kräver. 

5.4. Slutsats
Genom studiens undersökning har det framkommit att pedagogerna har delade meningar om 

diagnosen autism kan ställas försent eller inte för barnets vidare utveckling. Vidare har det 

framkommit att alla förskolorna i kommunen har i stort sätt liknande tillvägagångssätt. Även 

om förskolorna finns i samma kommun finns det små skillnader som gör dem olika i deras 

tillvägagångssätt.  De  stora  skillnaderna  som  framkommer  är  involvering  av  chef,  samt 

specialpedagog  som  observerar  hela  barngruppen  innan  föräldrakontakt  sker  eller  att 

specialpedagogen  observerar  hela  barngruppen  efter  en  nekad  individobservation  från 

föräldrakontakten. Dock går alla pedagoger tillväga på samma sätt då de skulle stöta på ett 

barn som visar avvikande beteenden eller drag av autism, eftersom all form av avvikelse har 

lika stor betydelse och autism är en form av avvikelse. Det är viktigt att agera vid en upptäckt 

och inte låta det vara, oavsett om det är pedagogerna som upptäcker avvikelsen hos barnet 

eller om det är föräldrarna. Familjens son som anknyts i bakgrunden till studien är ett exempel 

på hur pedagoger inte lyssnar och tar det föräldrarna säger på allvar, men varför pedagogerna 
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inte gick vidare med föräldrarnas funderingar gällande deras sons beteenden finns det inget 

svar om. Detta menar vi att under intervjutillfället med förskolorna svarade pedagogerna på 

en förskola att föräldrarna vet bäst om sitt barn. Så anser även vi, men att det är viktigt att 

tänka på att barn kan bete sig på ett sätt hemma och på ett annat sätt i förskolan. 
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6. Sammanfattning
Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger på olika förskolor går tillväga då de upptäcker 

någon form av avvikelse hos ett barn och hur de hade gått tillväga om barnet misstänks ha 

autism. Studien baseras på en kvalitativ undersökning som har genomförts med intervjuer på 

sex  av  sju  olika  förskolor.  Studien  har  dokumenterats  genom  ljudinspelning,  samt 

anteckningar under intervjuerna. Vi valde att intervjua två pedagoger samtidigt på vardera 

förskola, eftersom det handlar om hur förskolan går tillväga. Det kan vara svårt för en ensam 

pedagog att avgöra förskolans tillvägagångssätt beroende på om de stött på barn med någon 

form av avvikelse eller inte jobbat där så länge. Det var även för att pedagogerna inte fick 

veta vad frågorna handlade om innan intervjun började, på så sätt hade pedagogerna inte tid 

att diskutera med varandra och mer spontana och opåverkade svar kom ifrån dem. 

Anledningen till denna undersökning var att det vi har sett och stött på ute på förskolor 

under vikariat eller praktik så är detta ämne ett ganska vanligt påträffande ute på förskolorna 

och därför ville vi veta mer om hur andra förskolor går tillväga. De problemformuleringar 

som studien baseras på är: 

• Hur säger pedagogerna att de går tillväga när de upptäcker barn med någon form av 

avvikelse från de övriga barnen på förskolan? 

• Hur uttrycker pedagogerna att de skulle gå tillväga om de misstänker att något barn 

visar drag av autism?

• Vad anser pedagogerna om att det kan bli försent att upptäcka diagnos autism hos ett 

barn och få hjälp/åtgärder för barnets vidare utveckling?

I  forskningsbakgrunden  presenteras  olika  teorier  som  berör  frågeställningen  samt 

styrdokument  som Lpfö98  och  Salamancadeklarationen,  barnkonventionen  och  Lss-lagen. 

Eftersom studien även inriktar sig på autism finns det även fakta om detta som, definition av 

autism,  tecken  på  autism och  att  ställa  diagnos  autism.  I  forskningsbakgrunden  tas  även 

åtgärdsprogram upp, eftersom under intervjutillfällena framkom det att pedagogerna använder 

sig av åtgärdsprogram. Vidare tas det upp om att upptäcka barnets form av avvikelse, barn 

med behov av särskilt stöd och slutligen tas de teoretiska utgångspunkterna upp som denna 

studie baseras på, som är det sociokulturella perspektivet,  variationsteoretiska perspektiven 

och det kognitiva perspektivet. 
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Resultatet av undersökningen visade att tillvägagångssättet som pedagogerna använder, då 

ett barn visar någon form av avvikelse, är den samma om de skulle upptäcka att ett barn visar 

drag av autism.  Det är  inte  mycket  som skiljer  de olika  förskolorna åt,  men det  är  vissa 

detaljer som utgör skillnader som att chefen ska involveras eller  inte, specialpedagog som 

observerar  hela  barngruppen  innan  eller  efter  föräldrakontakt.  Resultatet  visar  även  att 

pedagogerna på förskolorna har delade meningar om en diagnos gällande autism kan bli för 

sent att ställa för barnets fortsatta utveckling. 

Under  arbetets  gång  har  vi  fått  lära  oss  otroligt  mycket  och  samtidigt  fått  en  klarare 

förståelse av hur pedagoger på olika förskolor går tillväga vid upptäckt av någon form av 

avvikelse hos barn, samt misstänksamhet vid drag av autism. Det har varit intressant att få ta 

del av pedagogernas svar angående om det kan bli för sent för ett barn att få diagnos autism 

och  därmed  få  hjälp/åtgärder  för  fortsatt  utveckling.  Vi  anser  att  relevanta  svar  har 

framkommit under intervjun och detta på grund av ett bra metodval. 
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Bilagor

Bilaga 1

Hejsan!

Vi är två lärarstudenter som är inne på vår sista termin på högskolan Kristianstad. Vi har nu 
påbörjat vår sista del av utbildningen – vårt examensarbete!

Vi undrar om två stycken pedagoger från er förskola skulle vilja ställa upp på en intervju till 
vårt examensarbete?

Förskolan och pedagogerna kommer att vara anonyma och endast benämnas med en bokstav 
samt att Ni befinner er i en kommun i södra Sverige!

Under  Vecka  46  och  47  från  och  med  måndagen  den  9/11  kl.  12:00  till  och  med  hela 
torsdagen den 19/11 kan vi utföra intervjuerna!

Vi önskar svar senast måndagen den 9/11 på förmiddagen om ni kan ta emot oss!

Hoppas att Ni känner er utmanande till att hjälpa oss med intervjun!

Med vänlig hälsning
Sandra Carlsson
Sandra Lindkvist

Hem: xxxx-xxxxx
Mob: xxxxxxxxxx
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Bilaga 2

Information till intervjupersonerna!

Vi vill informera er om att Ni och er förskola är anonyma och kommer endast att benämnas 

med  en  bokstav  i  vårt  arbete  och  att  ni  befinner  er  i  en  kommun  i  södra  Sverige.  Den 

inspelade  delen  av  intervjun  kommer  att  raderas  direkt  efter  utbildningen  och  genomfört 

examensarbete. Detta är en forskning och ni har rätt till att avbryta intervjun när ni vill!

Tack för att ni vill ställa upp på vår intervju till vårt examensarbete!

Med vänlig hälsning

Sandra C & Sandra L

Jag har förstått och tagit del av ovanstående information:

______________________________ _________________________________
Namnunderskrift Namnunderskri

______________________________ _________________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande
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Bilaga 3

Intervju frågor

1. Hur går ni på förskolan tillväga om ni upptäcker någon form av avvikelse bland 
barnen på förskolan? 

2. Hur hade ni gått tillväga om ni misstänkte att något barn visade drag av autism?

3. När och hur avgör ni att det är en avvikelse eller en sen utveckling? Hur skiljer ni på 
en avvikelse och sen utveckling? Väntar ni för att se om det är ett barn i behov av 
särskilt stöd innan de tar in någon eventuell hjälp?

4. Anser ni att det kan bli för sent att få diagnos autism och därmed ta till hjälp/åtgärder 
för barnets fortsatta utveckling?

5. Har ni varit med om något av detta?

61


	1. Inledning
	1.1. Bakgrund
	1.3. Syfte
	1.4. Problemprecisering 

	2. Forskningsbakgrund
	2.1. Att upptäcka barnets form av avvikelse 
	2.2. Barn i behov av särskilt stöd
	2.3. Definition av autism
	2.3.1. Tecken på autism

	2.4. Att ställa diagnos Autism
	2.4.1. Åtgärdsprogram

	2.5. Presentation av styrdokument
	2.5.1. Barnkonventionen
	2.5.2. Salamancadeklarationen 
	2.5.3. LSS- Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
	2.5.4. Lpfö98

	2.6. Teoretiska utgångspunkter 
	2.6.1. Sociokulturella perspektivet
	2.6.2. Variationsteoretiska perspektivet
	2.6.3. Kognitiva perspektivet


	3. Empirisk del
	3.1. Metodval
	3.2. Genomförande
	3.3. Reliabilitet och validitet
	3.4. Etiska principer
	3.5. Bearbetning av insamlat material
	3.6. Metoddiskussion

	4. Resultat
	4.1. Hur går pedagogerna på förskolorna tillväga när de upptäcker barn med någon form av avvikelse från de övriga barnen på förskolan?
	4.1.1. Analys

	4.2. Hur hade pedagogerna gått tillväga om de misstänkte att något barn visar drag av autism?
	4.2.1. Analys

	4.3. När och hur avgör pedagogerna att det är en avvikelse eller en sen utveckling? Hur skiljer de på en avvikelse och sen utveckling? Väntar de för att se om det är ett barn i behov av särskilt stöd innan de tar in någon eventuell hjälp? 
	4.3.1. Analys

	4.4. Vad anser pedagogerna om att det kan bli försent att upptäcka diagnos autism och därmed ta till hjälp/åtgärder för barnets vidare utveckling?
	4.4.1. Analys


	5. Diskussion 
	5.1. Kunskap kring diagnoser & åtgärdsprogram
	5.2. Autistiskt beteende
	5.3. Kan det bli för sent att få en diagnos?
	5.4. Slutsats

	6. Sammanfattning
	7. Källförteckning
	Bilagor

