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The girls who do anything to fit in 

The preschool's special educators describe girls in difficulties and the efforts needed 

 

Sammanfattning/Abstract 

Studiens syfte var att bidra med kunskap om och hur flickor i svårigheter 
uppmärksammas i förskolan och vilka pedagogiska metoder och anpassningar som 
används för flickor i svårighet som kan tyda på autism och attention deficit hyperaktivitet 
disorder (ADHD), hur de uppmärksammas och vilka insatser som sätts in. Studiens 
frågeställningar var hur specialpedagoger beskriver att de uppmärksammar flickor med 
svårigheter som tyder på autism och ADHD, hur beskriver specialpedagoger arbetet med 
insatser i förskolan, vilken kunskap anser specialpedagoger behövs för att förstå 
problematiken kring dessa flickor. 

Studien har kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod och omfattar åtta specialpedagoger som arbetar i förskolan. 
Intervjuerna med specialpedagoger visar att flickor ofta upptäcks i socialt samspel och 
genom kommunikation, flickor leker genom att härma och följa förskolans rytm. Studien 
visar att specialpedagogerna befarar att många flickor fortfarande missas på grund av 
dessa anledningar vilket innebär att deras svårigheter inte alltid är synliga för 
omgivningen. Vidare lyfts tydliggörande pedagogik och samarbete med Barnhälsovården 
(BHV) och vårdnadshavare som viktiga i arbetet med insatser i förskolan. 
Specialpedagogerna i studien visar på att kunskap finns om flickor i svårighet, vilka 
adekvata insatser som krävs och hur flickor upptäcks. Kompetensen bland pedagoger på 
förskolan varierar, särskilt på de förskolor där utbildningsnivån är lägre eller saknades. 
Kunskap bland pedagogerna anser vi vara ett utvecklingsområde för specialpedagogerna 
att arbeta med. 

 

Nyckelord: Lek, psykisk ohälsa, samarbete, tydliggörande pedagogik 
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Förord 

Under specialpedagogutbildningen berördes flickors och kvinnors ökande ohälsa i Sverige 

vid några tillfällen. Processen satte i gång hos oss och tankarna snurrade. Vilka är de här 

flickorna? Uppmärksammar förskolan dem? Vi förstod att det inte bara rörde sig om 

flickor som hörs och syns. Att några av dessa flickor gick under vår radar var något som 

blev mer och mer uppenbart. Vi blickade tillbaka på åren som förskollärare och insåg att 

det fanns en hel del flickor vi borde upptäckt och några vi upptäckte men inte alltid bemött 

på bästa sätt. Vårt val av ämne för examensarbetet kändes därmed givet, att skriva om 

flickor som inte tydligt visar på problem eller svårigheter. Vår önskan med denna studie 

är att bidra med kunskap om vilka signaler flickorna ger, vilka insatser vi kan sätta in och 

hur kunskapen på förskolorna ser ut samt specialpedagogernas roll i det förebyggande 

arbetet kring dessa flickor. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till de specialpedagoger 

som ställt upp och låtit sig intervjuas i studien och delgivit oss sin klokhet, erfarenhet och 

viktiga kunskap. Vi vill även tacka vår handledare Gerd Pettersson som lotsat oss genom 

arbetet med ovärderligt stöd, tips och råd. 
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1.Inledning  

Den psykiska ohälsan i Sverige ökar i synnerhet bland flickor, barn- och 

ungdomspsykiatrins utredningar visar att den vanligaste diagnosen hos flickor är ADHD 

(Kopp, 2018). Många gånger tenderar flickorna att diagnostiseras med depression, ångest, 

personlighetsstörning eller familje-relationsstörning, när den underliggande 

problematiken kan vara autism eller ADHD. Depressions- eller ångest diagnosen är inte 

felaktig i sig utan den är en följd av att den grundläggande diagnosen inte är ställd eller 

uppmärksammad (Gillberg, Råstam & Fernell, 2015). Pedagogiska insatser som görs för 

att stärka små barns hälsa har visat sig ha goda effekter på barns psykiska hälsa senare i 

livet (Persson & Larsson, 2012). Enligt Riksförbundet Attention.se hemsida 

(www.attention.se) är autism och ADHD osynliga funktionsnedsättningar och kan vara 

svåra att upptäcka, men beteenden och symtom finns där om kunskapen för hur dessa 

svårigheter visar sig finns hos omgivningen Flickors ADHD upptäcks i genomsnitt vid 13 

år och pojkarnas i fem till tio årsåldern, trots att föräldrar söker hjälp tidigt, så tidigt som 

vid 18 månaders ålder (Attention, 2018). En och en halv procent av alla barn har autism 

och fem till sju procent har ADHD i Sverige (Kopp, 2010). Både autism och ADHD är 

beteendediagnoser där grundsymtomen är densamma för flickor och pojkar, därmed är 

det viktigt att se på både flickor och pojkars beteende (Kopp, 2010). Flickor uppvisar ett 

delvis annat beteende än pojkar och visat sig bra på att maskera sina svårigheter och 

härma andra barn i sociala aktiviteter. Flickornas förmåga till anpassning gör det svårare 

att urskilja dem. Pedagoger i förskolan kan identifiera beteendeproblem och 

hyperaktivitet hos barn i ett till treårsåldern och hos fyra till femåringar identifieras även 

svårigheter i kompisrelationer, emotionella svårigheter och brister i sociala färdigheter 

(Gustafsson, 2018). Barn med utagerande beteende upptäcks lättast och är en tydlig 

riskgrupp medan barn med emotionella svårigheter kan vara svårare att identifiera 

eftersom de ofta är tysta och inte stör. Det har visat sig att med rätt stöd och tidiga insatser 

kan barn med ADHD lyckas med inlärningen och få kamratrelationer att fungera 

(Granlund et al., 2015). När insatser sätts in redan i förskolan kan flickornas självkänsla 

stärkas genom hela skoltiden, från förskola till gymnasiet och därmed minska risken för 

psykisk ohälsa och på så vis förhindra onödigt lidande (Kopp, 2010). En förskola med 

kvalitet har visat sig skyddande för barns psykiska hälsa (Granlund et al., 2015). 

Förskolan utgör det första steget i det svenska utbildningsväsendet (SFS 2010:800) och 

pedagogernas uppdrag är att erbjuda barn en trygg, lekfull och lärorik tid samt förbereda 

http://www.attention.se/
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barnen för fortsatt skolgång. Cirka 77 procent av alla ett- till treåringar och 95 procent av 

alla fyra- till femåringar i Sverige går i förskola (Lundqvist, 2018). Förskolans läroplan 

(Skolverket, 2018) slår fast att förskolan ska se till att alla barn möts utifrån deras behov 

och därmed sker utveckling och lärande, detta genom att anpassa arbetssätt och lärmiljöer 

(Skolverket, 2018). De barn som av olika skäl behöver särskilt stöd ska få det utifrån sina 

förutsättningar och för att anpassningar i förskolans lärmiljö krävs ingen diagnos. Det 

specialpedagogiska uppdraget innebär bland annat att specialpedagoger ska arbeta 

förebyggande och samarbeta med andra professioner för att tillgodose alla barns behov 

(SFS 2017:1111). Svensk förskola befinner sig i skärningspunkten mellan socialpedagogisk 

inriktning med betoning på omsorg och lek och ett mer kontinentalt inriktat synsätt som 

fokuserar på lärande och skolförberedelse. För barn i svårighet med en 

beteendeproblematik skulle det kunna innebära att kraven höjts och i och med det har 

deras svårighet blivit mer synlig (Vetenskapsrådet, 2015). 

I denna studie ingår en kortfattad beskrivning av diagnoser något som förskolan sällan 

har att utgå ifrån när de möter barn med problematik och svårigheter eftersom endast ett 

fåtal barn i förskoleåldern är diagnostiserade. Utifrån förskolans uppdrag att möta det 

enskilda barnet utifrån dess behov anses diagnos beskrivningen ha relevans som stöd för 

förförståelse i att uppmärksamma barn i svårigheter, identifiering och implementering av 

adekvata stödinsatser (Skolverket, 2018). 

 

1.1 Begrepp 

Det finns flera diagnoser inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I 

föreliggande studie används NPF-begreppet där området beskrivs generellt. Eftersom 

barn i förskoleåldern sällan är diagnostiserade har vi valt att skriva barn eller flickor i 

svårigheter som tyder på autism och ADHD. Begreppet barn används generellt i studien 

och flickor skrivs ut där det ansetts relevant att urskilja flickor från pojkar.  

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare och de benämns i denna studie 

pedagoger. Utöver pedagogerna arbetar personer som saknar pedagogisk utbildning, 

dessa benämns som outbildade. I intervjuerna benämner specialpedagogerna olika 

yrkesgrupper och där använder vi specialpedagogernas egna ordval.  
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Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i förskolan med fokus på flickor med svårigheter 

som tyder på autism eller ADHD och flickor som uppvisar andra tecken på att befinna sig 

i svårighet men inte tar någon tydlig plats i verksamheten.  

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur flickor i svårigheter som 

kan tyda på autism och ADHD uppmärksammas i förskolan och vilka pedagogiska 

metoder och anpassningar som används för dessa flickor. 

 Studiens frågeställningar är: 

• Hur beskriver specialpedagoger att de uppmärksammar flickor med svårigheter 

som kan tyda på autism och ADHD? 

• Hur beskriver specialpedagoger arbetet med insatser för dessa flickor i förskolan? 

• Vilken kunskap anser specialpedagoger behövs för att förstå problematiken kring 

dessa flickor? 

 

3. Tidigare forskning 

Pedagoger i förskolan har inte till uppgift att ställa diagnoser (Gerland & Aspeflo, 2015). 

Förskolan ska hjälpa barn med deras sociala interaktion, förhindra att de hamnar i 

negativa spiraler och stödja dem i deras utveckling. Därav anses det, enligt Gerland & 

Aspeflo (2015), viktigt att skapa ökad förståelse inom neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som autism och ADHD. Genom ökad kunskap om vilka 

svårigheter dessa barn kan möta eller finnas i och de konsekvenser det kan innebära för 

barnen, kan pedagogen skapa ett individualiserat bemötande och ge barnen det stöd de 

behöver för att utvecklas (Gerland & Aspeflo, 2015). 

 

3.1 Essence  

Studier visar att det är komplext att diagnostisera barn med autism och ADHD (Gillberg, 

2018). Trots detta förefaller tidig upptäckt av en NPF- problematik vara en förutsättning 

för att stimulera och stödja barnens utveckling genom en behovsanpassad pedagogik i 
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förskolan. Tidiga upptäckter och riktade anpassningar förefaller också vara välgörande för 

barns familjer eftersom deras oro för barnen minskar (Gillberg, 2018). Hjärnan hos barn 

i förskoleåldern är ännu inte färdigutvecklad och det är svårt att definiera orsaker till 

barns reaktioner och beteende (Gerland & Aspeflo, 2015). Essence är ett samlingsbegrepp 

för tidigt symtomgivande tillstånd som leder till att ett barn blir undersökt och genomgår 

en utvecklingsneurologisk, psykiatrisk eller psykologisk bedömning. Essence är inte en 

diagnos utan riktar fokus på autism, ADHD, språkstörning, utvecklingsstörning och 

motoriska koordinationssvårigheter som ofta förekommer samtidigt. Kombinationen 

pekar på att barnets utveckling behöver följas (Gillberg,2018). Om barn upptäcks före tre 

års ålder, är det i kombination med t.ex. språkstörning, utvecklingsstörning, ADHD och 

epilepsi. Uppfyller barnet kriterier för autism som liten uppfyller barnet alltid kriterier för 

något mer (Läkartidningen 39/2014). 

De områden som barnen enligt Gillberg (2018) kan ha svårigheter inom är: 

• Motorik, som klumpighet eller stel ansiktsmimik. 

• Perception, som överkänslighet mot beröring, ljus eller ljud. 

• Språksvårigheter. 

• Svårt att reglera aktivitetsnivå och impulsivitet. 

• Avvikande beteende, kraftiga humörsvängningar. 

• Svårt med social interaktion och ömsesidighet, svårt att initiera delad 

uppmärksamhet. 

• Sömnproblem. 

• Allmän fördröjd utveckling. 

3.2 Autism  

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), den manual som 

används världen över för att diagnostisera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade 

tillstånd, innebär autism svåra och specifika begränsningar i förmågan till ömsesidig 

social kommunikation och beteendevariation. Autism debuterar i allmänhet redan under 

första levnadsåret, men tydliga symtom kan bli uppenbara först uppemot treårsåldern. 

Många föräldrar söker hjälp före fyra års ålder som följd av en känsla av att något inte 

stämmer. Med tidig förståelse och adekvat hjälp förbättras prognosen (Kopp, 2010). 

Det finns ett fåtal mer grundliga studier om flickor med autism men antalet flickor i 

studierna är låg. Wing (1981) undersökte 34 barn med autism varav sex flickor. Flickorna 

verkade på ytan mer socialt kompetenta men vid närmare observation visade flickor och 

pojkar ha samma svårigheter med sociala interaktioner. Att flickor med autism och deras 
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problematik antagligen inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning drogs som slutsats. 

Gillberg och Kopp (1992) genomförde en studie av sex flickor i sex till tio årsåldern som 

var svåra att kliniskt kategorisera. Samtliga flickor uppfyllde efter noggranna utredningar 

diagnoskriterierna för autism. En omfattande studie gjordes där 100 flickor med NPF i 

åldrarna tre till 18 år deltog (Kopp, 2010). Flickornas vårdnadshavare sökte tidigt hjälp, 

hälften före fyra års ålder. Samtliga hade visat på inlärningssvårigheter, svårigheter med 

social interaktion, uppmärksamhetsproblem, eller haft svårt med 

koncentrationsförmågan i eller utanför skolan. Flertalet flickor i studien hade haft svårt 

att nå målen i skolan och ungefär hälften av flickorna uppvisade läs- och skrivsvårigheter. 

Trots detta var drygt 90 % av flickorna odiagnostiserade. Flickorna genomgick en 

psykiatrisk och psykologisk undersökning där det visade sig att nästan hälften hade 

autism och andra hälften ADHD som huvuddiagnos. Kopp drog slutsatsen att flickornas 

problematik inte tagits på tillräckligt stort allvar. 2015 påbörjades en uppföljningsstudie 

med intervjuer av 100 kvinnor i åldern 18-24 år Kopp, (2010). 

Svårigheten med att upptäcka flickor kan även bero på att flickor uppfattas delta i leken, 

de blir ofta omhändertagna av kompisar eller intar en passiv roll i leken (Läkartidningen 

11/2017), för flickor med autism saknas dock förmågan att samspela på ett djupare plan, 

att upprätta och bevara vänskap. De tecken på svårigheter inom autism som kan 

uppmärksammas redan i förskoleåldern är flickor som inte har några jämnåriga kompisar 

och om dessa flickor leker, leker de själva eller med yngre eller äldre barn (Kopp, 2010). 

Flickor har specialintressen precis som pojkar men deras intressen skiljer sig åt. Flickor 

kan vara fängslade av till exempel My Little Pony, djur eller personer och betraktas som 

ett vanligt ”flickintresse”, det är inte uppenbart för omgivningen att det rör sig om ett 

specialintresse (Kopp, 2010).  

 

3.3 ADHD  

ADHD omfattar följande undergrupper a) huvudsaklig uppmärksamhetsstörning, b) 

huvudsaklig överaktivitet/impulsivitet och c) kombinerad uppmärksamhetsstörning. 

Mycket talar för att uppmärksamhetsstörningen är själva kärnproblematiken. ADHD 

diagnostiseras utifrån 18 symtomkriterier i DSM-5 hos barn, ungdomar eller vuxna med 

tidigt debuterande funktionsnedsättande symtom på impulsivitet, överaktivitetsproblem 
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och eller koncentrationssvårigheter. Som regel föreligger även annan enligt DSM-5 

diagnostiserbar psykiatrisk problematik eller inlärningssvårigheter (Gillberg et al., 2015). 

Några belägg för att flickor med ADHD inte uppmärksammas för att de skulle ha 

huvudsaklig uppmärksamhetsstörning och inte huvudsaklig överaktivitet/impulsivitet 

har inte påvisats (Kopp, 2010). Flickors hyperaktivitet uttrycks på annat sätt och kan visa 

sig t.ex. genom att pilla på saker, i håret och dra i trådar (Gustafsson, 2018). De stör inte 

omgivningen på samma vis som pojkar, vilket kan innebära att flickor med samma 

problematik inte uppmärksammas och står tillbaka och inte får den hjälp de är i behov av 

(Sonnby, 2014). Även om flickor behandlas är det dock fortfarande två till tre gånger fler 

flickor med ADHD jämfört med pojkar som inte behandlas (Kopp, 2010). 

ADHD hos flickor har uppmärksammats inom forskningen de senaste åren, trots dessa 

forskningsresultat finns brister i kunskapen om flickor med ADHD. Flickors ADHD 

symptom misstolkas ibland som uttryck för relationssvårigheter eller reaktioner på 

konflikter i hemmet och ibland som uttryck för ovilja och lathet. Insikten av flickor 

svårigheter och behov av hjälp i att klara vardagliga situationer och krav kan innebära en 

utmaning för omgivningen men förståelsen är av stor betydelse för flickorna (Kopp, 2010).  

Signaler som pedagogerna i förskolan kan uppmärksammas på är de försiktiga och 

reserverade flickorna, de kan hamna utanför gruppen, stå bredvid i lek eller aktivitet 

(Nadeau, Littman & Quinn, 2018). De kan ha svårt att förflytta sig från en aktivitet till en 

annan då de lätt distraheras av det de möter på vägen och ligger ofta steget efter 

kompisarna. De kan gå helt upp i det de håller på med och vara omedveten om vad som 

sker runtomkring. Flickor kan upplevas bestämda, principfasta och ha svårt med vikarier 

och när rutiner ändras. Nadeau et al. (2018) menar att det är flickor som uppvisar mycket 

energi och rör sig mellan rummen, de stannar inte i en aktivitet eller lek någon längre 

stund. I stillasittande aktivitet ställer de sig upp ofta, i lek och samspel är de styrande och 

ger sig ofta in i aktiviteter som känns utmanande. De har svårt att följa gruppen, pratar 

ofta och mycket utan att ta hänsyn till andra (Nadeau et al., 2018).  

 

3.4 Förskolan en arena för tidig upptäckt  

Barn som väcker pedagogers oro i förskolan är, enligt Gerland & Aspeflo (2015), de barn 

som kan vara svåra att “nå”, de som leker repetitiva lekar för sig själv, har svårt att ta 

andras perspektiv, svårt att sitta still, rusar runt och “förstör” och inte upplevs lyssna på 
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vuxna. Barn som lever under psykiskt belastande förhållanden såsom psykosocialt 

relaterade påfrestningar, sjukdom i familjen eller omsorgsbrist kan visa på ett beteende 

och reaktionsmönster likt barn med NPF (Sandberg, 2014). Dåligt mående hos små barn 

uppmärksammas ofta som en beteendeproblematik, vilket möjliggör en tidig upptäckt, 

redan vid ett-års ålder (Gustafsson, 2018). Ett samband finns mellan lågt engagemang och 

sociala färdigheter, därmed är förskolans insatser viktiga i dessa barns mående. 

En förskola som erbjuder stimulerande lärmiljöer där barn får möjlighet att vara aktiva, 

delaktiga och engagerade i samspel med vuxna och andra barn där engagemang anses 

viktigt för barns psykiska hälsa (Persson & Larsson, 2012). Sjöman (2018) påtalar att ett 

barn som är engagerat i förskolan lär sig, utvecklas mer och mår bättre. Engagemang visar 

barnet genom t.ex. hur det på egen hand lägger pussel eller förhandlar med andra barn 

(Sjöman, 2018). Lyhörda pedagoger bemöter barn positivt och engagemang skapas av 

anpassning i lärmiljön vilket bjuder in barnet att stanna i en aktivitet och därmed 

begränsas beteendeproblematiken. I förskolor där pedagoger lägger fokus på det som inte 

fungerar riskerar situationen bli den motsatta med en negativ spiral som kan leda till 

utredning och en eventuell diagnos, vilket inte är ett mål i sig (Sjöman, 2018). 

Genom att förbättra förståelsen för barn med beteendeproblematik och dess orsak har 

metoder utvecklats. En utarbetad metod är Collaborative and Proactive Solutions (CPS) 

(Greene, 2009) där diagnoser eller pedagogens eventuella bristande förmåga inte påtalas 

utan förutsättningar skapas utifrån ett problemlösande samarbetsbaserat arbetssätt. 

Hejlskov & Edfelts (2017) metod baseras främst på kravanpassning, lågaffektivt 

bemötande samt avledning. Både Greene (2009) och Hejlskov & Edfelt (2017) betonar 

vikten av att inte skuldbelägga barnet utan att det är omgivningen som är ansvarig för 

barnets reaktioner och beteende.   

I denna del presenterades tidigare forskning inom det studerade området. Få studier har 

gjorts gällande flickor i förskoleåldern med ADHD och än mindre om flickor med autism 

och deras problematik och därmed är forskningen begränsad. 

 

3.5 Specialpedagogiska synsätt 

Specialpedagogiken är tvärvetenskaplig och hämtas från flera områden som pedagogik, 

psykologi, sociologi, filosofi, ämnesområdet blir därmed svårdefinierat (Palla, 2009). 

Specialpedagogik i Sverige framhäver inkludering och en relationell syn på barns 
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olikheter, med det menas att svårigheter uppkommer i relation mellan miljö och de 

individuella förutsättningar barnet har med sig i mötet med miljön (Lutz, 2013). 

Specialpedagogik är tänkt att sättas in när den vanliga pedagogiken inte räcker till (Asp-

Onsjö, 2017). I goda lärmiljöer finns mindre behov av specialpedagogiskt stöd då lärarna 

i högre grad anpassar undervisningen till att möta alla barn (Ahlberg, 2013). Varje individ 

är viktig och unik och kan bidra till gruppen menar Palla (2009), och beskriver 

specialpedagogik som möjligheternas pedagogik. Här finns en koppling till 

specialpedagogens uppdrag i förskolan, som nämns i studiens resultat. 

Inom specialpedagogiken finns två ledande perspektiv av betydelse för vår studie. 

Kategoriska perspektivet, det perspektiv som psykologin använder, anser att svårigheten 

finns hos barnet och barnet urskiljs från gruppen (Göransson, Lindqvist, Klang, 

Magnusson & Nilholm, 2015). Perspektivet förordar diagnos och stödet är relaterat till 

det. 

Det relationella perspektivet betonar att förutsättningarna för skolans arbete ska utgå från 

barnens olikheter och stöd ges till barnet i gruppen (Göransson et al., 2015). Professionellt 

stöd sätts in för att anpassa undervisningen till att nå alla barn, svårigheterna finns i 

undervisningssituationen och inte hos det enskilda barnet. Perspektivet ser enligt Björklid 

& Fishbein (2011) svårigheter som något som uppstår när omgivningens krav inte 

motsvarar individens förutsättningar Det relationella perspektivet ser barnet befinna sig 

i svårigheter och förändringar görs i lärmiljön vilket påverkar barnets möjligheter till 

lärande, skolan och förskolans uppgift blir att se till hela lärandesituationen (Göransson 

et al., 2015). 

Synen på barn i svårigheter har förändrats genom åren och synsättet som leder är det med 

störst påverkan i de statliga dokument som styr förskolan och skolan (Lutz 2013).  

Idag styr psykologisk-medicinska disciplinen, det syns genom fokus på diagnoser och det 

är området där mest forskning sker. I de flesta styrdokument nämns inte specialpedagogik 

som ett alternativ till medicinska och psykologiska behandlingar (Lutz, 2013). 

En stor del av den forskning som bedrivs mot förskolan inom det specialpedagogiska 

området inriktar sig mot hur urskiljning sker med hänsyn till särskilt stöd (Lutz, 2013). 

Forskning på vilken kvalitet stödet har och dess betydelse i framtiden är liten. Förskolan 

är den första skolformen och har ett kunskaps- och lärandeuppdrag, förväntningarna på 

förskolan som förebyggande, utjämnande och tidig insats till stöd för barns utveckling och 
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lärande har utökats, därmed behöver även forskningsfältet utvecklas (Vetenskapsrådet 

2015).  

4. Teori 

Med hjälp av det sociokulturella perspektivet har vi lyft fram några teman som vi vill 

undersöka i studien, hur leken och lärmiljön används i det pedagogiska arbetet med 

flickor i svårigheter, vilka verktyg som blir tillgängliga för flickorna och pedagogernas syn 

på barn i svårigheter. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv är ett samlingsbegrepp för teorier som grundas i Vygotskijs 

kulturhistoriska psykologi (Lutz, 2013). Vygotskij lyfter fram ett begrepp kring lärande 

som handlar om den närmaste utvecklingszonen, området mellan det som barnet klarar 

själv och det som den kan klara med hjälp av andra barn i lärmiljön (Ahlberg, 2013). Lutz 

(2013) hävdar enligt detta synsätt blir leken en central funktion, genom leken lär och 

utvecklas barn, utvecklingszonen kan uppnås genom lek och barnets tänkande kan 

utvecklas. Det visar på vikten av att undersöka hur specialpedagoger ser på lärmiljöns 

betydelse i arbetet med flickor i svårigheter och hur lärmiljön anpassas efter barnens 

förmåga till samspel. (Lutz, 2013). 

Ahlberg (2013) beskriver att inom den sociokulturella traditionen finns möjlighet att 

undersöka lärande inom flera områden. Kunskapande ses avhängt förmågan att använda 

verktyg i olika sammanhang och det stöd som erbjuds för att hantera dem (Ahlberg, 2013). 

Därmed finns det ett värde i att undersöka vilka verktyg specialpedagoger i förskolan 

använder och på vilket sätt. De verktyg som används i förskolan kan också benämnas som 

insatser och anpassningar. 

Säljö (2014) menar att det sociokulturella perspektivet förstås individens beteende i det 

sammanhang som barnet befinner sig och placerar social gemenskap i centrum. Barnet 

handlar med utgångspunkt i egen kunskap, erfarenhet och vad barnet medvetet eller 

omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss situation 

(Säljö, 2014). De flesta psykologiska teorier handlar om människan som individ. Det 

sociokulturella perspektivet menar Säljö (2014) är att människor aldrig bara är individer 
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utan är individer i grupper och sociala sammanhang och även om alla är delar av ett socialt 

sammanhang har alla egna erfarenheter. När individer agerar gör vi det med 

utgångspunkt från de egna kunskaperna. Det innebär att fokus läggs på relationen mellan 

grupp och individ det som benämns kulturella redskap och hur de används i sociala 

praktiker (Säljö, 2014). Som nämnts tidigare anses barn utifrån ett relationellt perspektiv 

vara i svårigheter, det betyder att förhållningssätt och anpassningar i lärmiljön påverkar i 

vilken grad dessa svårigheter visar sig (Ahlberg, 2013). Med utgångspunkt i dessa synsätt 

blir det därför värdefullt att undersöka vilket perspektiv som pedagogerna utgår ifrån när 

de ser på barn i svårigheter och hur de ser på interaktionen i gruppen som en del i lärandet. 

5. Metod 

I metodavsnittet beskrivs urval och deltagare, val av metod, intervjuprocedur och avslutas 

med etiska övervägande och analys. 

5.1 Urval och deltagare 

I studien intervjuades sju utbildade specialpedagoger och en specialpedagogstudent. Fem 

av dessa specialpedagoger arbetar enbart i förskolan och tre arbetar även i skolan. Av 

studiens specialpedagoger arbetar Anna, Bodil, Cecilia och Denise i en kommun med cirka 

60 000 invånare i södra Sverige som benämns kommun ett. Eva, Frida, Gunilla och Hanna 

arbetar i en mellansvensk kommun med liknande invånarantal och benämns kommun 

två.  

Specialpedagogerna valdes ut genom mailkontakt och via professionella kontakter. Att gå 

via professionella kontakter kan ses som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018). I denna 

studie kan det också ses som att ett målinriktat urval använts, då vi vänt oss till en specifik 

arbetsgrupp, då alla de tillfrågade arbetar som specialpedagoger i förskolan. Beskrivning 

av specialpedagogerna i tabell nedan. 

 

 

 

Tabell: 

Specialpedagog Grundutbildning/år Fysisk placering Specialpedagog sedan  
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Anna Förskollärare 
1990 

Skola 2000 

Bodil Förskollärare 
1980 
 

Förskola 1994 

Cecilia Grundskollärare 1995 Skola 2008 

Denise Förskollärare  
1992 

Skola 2012 

Eva Fritidspedagog 
1978 

Förskola 2005 

Frida Förskollärare 
1993 

Centralt 2003 

Gunilla Förskollärare 
1986 

Centralt 2004 

Hanna Förskollärare 
2010 

Centralt 2019 
Student 

 

5.2 Val av metod  

Denna studie syftar till att ta reda på hur specialpedagoger i förskolan beskriver arbetet 

med upptäckt av flickor med svårigheter som tyder på autism och ADHD utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes 

kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. När 

individers beskrivning eller uppfattning undersöks anses kvalitativ metod vara lämplig 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

Semistrukturerade intervjuer innefattar öppna frågor vilket ger forskningspersonerna 

möjlighet att utveckla svaret och det finns både struktur och flexibilitet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Struktur krävs för likvärdighet i intervjuer och flexibiliteten ger 

möjlighet att ändra ordning på frågorna löpande under intervjun och följdfrågor kan 

tillkomma för ett djupare svar (Bryman, 2018). Strukturerade intervjuer valdes bort då de 

inte lämnar utrymme för följdfrågor. 

5.3 Intervjuprocedur 

Sju av specialpedagogerna kontaktades initialt via e-post med en förfrågan om deras 

intresse att delta i en intervju som en del av en studie i ett examensarbete. En första 
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mailkontakt gav specialpedagogerna större utrymme att tacka nej om de inte hade 

möjlighet eller ville delta i studien (Bryman, 2018). Information som gavs i detta e-post 

var att studien handlar om flickor i förskolan med svårigheter som kan tyda på autism och 

ADHD, de delgavs även information om intervjuns tidsåtgång och att inspelning skulle 

ske. En av specialpedagogerna tillfrågades vid en specialpedagogisk nätverksträff där hon 

fick en kortfattad muntlig genomgång av studiens syfte och genomförande. Hon fick sedan 

en ytterligare förfrågan via e-post där hon ombads återkomma om vald tid och plats. Fyra 

intervjuer genomfördes i respektive kommun jämnt fördelat mellan författarna av 

studien. 

Specialpedagogerna fick ta del av intervjuguidens (bilaga 1) tema vid intervjutillfället. De 

fick även ta del av en samtyckesblankett (bilaga 2), där de gav sitt medgivande till att 

uppgifterna behandlas utifrån de forskningsetiska principerna, information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2017).  

Intervjuerna genomfördes på specialpedagogernas valda tid och plats och inleddes med 

en kort information om studiens syfte. Intervjuerna skedde i ett tyst, lugnt rum för att 

miljön skulle påverka så lite som möjligt och varje intervju varade 30-60 minuter. Två 

intervjuer avbröts på grund av en telefon som ringde och av en brandövning, båda 

intervjuerna återupptogs. Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide 

med frågor utifrån fyra teman som byggde på studiens frågeställningar: upptäckt, 

insatser, verktyg och kompetens. I intervjuerna fanns utrymme till följdfrågor för att få så 

utförliga svar som möjligt där specialpedagogernas egna ord och tankar framkom 

(Bryman, 2018). De gavs därmed möjlighet att svara, utveckla och förtydliga utifrån egna 

erfarenheter och uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon för att stödja transkriberingen. Stödanteckningar fördes under några 

intervjuer för att underlätta vid följdfrågor och som minnesanteckningar. Varje intervju 

avslutades med en summering av intervjun och specialpedagogen tillfrågades om hon 

hade något att tillägga. En intervju är ett samspel mellan parterna, där kunskap 

konstrueras i samspelet (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

5.4 Etiska överväganden 

För att styrka vår studies tillförlitlighet ges i metodavsnittet en beskrivning av 

tillvägagångssätt för datainsamling och analysarbete där processen kan följas. Detta har 
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betydelse om en liknande studie ska genomföras (Bryman, 2018). Inom kvalitativ 

forskning används ofta tillförlitlighet och trovärdighet, istället för reliabilitet och validitet 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2018) och handlar om att styrka riktigheten och 

äktheten i studien. Studien utgår från Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer när 

det gäller de forskningsetiska principerna. Detta innefattar kraven gällande information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2017). Studien förhåller sig 

även till dataskyddslagen GDPR (Europaparlamentet, 2016). Det betyder att svar och 

resultat kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt.  

I samband med den skriftliga förfrågan gavs information om att deltagandet sker frivilligt, 

anonymt och att svaren endast hanteras av oss studenter och vår handledare samt att 

inspelningarna och transkriberingarna raderas när rapporten är godkänd. Resultatet 

redovisas i studien och specialpedagogerna benämns med fingerade namn. Information 

gavs om att deras arbetsplatser inte uppges och att de när som helst kan avsluta sitt 

deltagande. Denna information gavs även innan varje intervju, då specialpedagogerna 

även fick skriva under samtyckesblanketten (bilaga 2) där de gav sitt medgivande till att 

uppgifterna behandlas utifrån de forskningsetiska principerna. Syfte och frågeställningar 

var närvarande under hela studien för att säkerställa att rätt frågor undersöktes. 

 

5.5 Analys 

Redan under intervjuerna startade arbetet med analysen, ett tidskrävande och ofta svårt 

arbete (Bryman, 2018). Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till varje 

intervjutillfälle, för att främja transkriberingens exakthet (Bryman, 2018). 

Analysprocessen fortsatte under transkriberingen av intervjuerna och när de färdigställts 

sammanställdes intervjuerna utifrån intervjuguidens teman. Egna värderingar och tankar 

lades åt sidan för att söka specialpedagogernas beskrivningar och uppfattningar i 

intervjuerna. En hjälp i analysprocessen var att utgå från intervjuguidens tema och de 

exakta formuleringarna i transkriberingarna för att förenkla sökandet efter likheter och 

skillnader i specialpedagogernas beskrivningar. Svar som skiljer ut sig kan enligt Bryman 

(2018) vara användbara i resultatet och det hade vi med oss i kategoriseringen och 

sammanställningen. Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att säkerställa att 

specialpedagogerna beskrivningar uppfattats korrekt. Färgkodning användes för att söka 

mönster i svar under respektive tema. Efter första kategoriseringen gjorts utifrån 
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intervjuguidens teman, sammanställdes den enskilde specialpedagogens svar efter varje 

fråga i intervjuguiden för att säkerställa att inget missats eller missförståtts. Efter dessa 

kategoriseringar, samt ytterligare genomläsning framträdde tre tema: Leken - ett sätt att 

förstå flickors svårigheter, Social gemenskap - en del av förskolans lärmiljö och 

Pedagogers varierande kunskap - en utmaning.  

6. Resultat 

I det här avsnittet redogörs studiens resultat utifrån de tre meningsbärande teman som 

utkristalliserades i analysen, de presenteras i rubrikform nedan. 

6.1 Leken - ett sätt att upptäcka och förstå flickors svårigheter 

Förskolan missar många flickor i svårigheter inom autism och ADHD för att de är mer 

följsamma än pojkar, det ser ut som att de är med och leker, men vid närmare iakttagande 

så härmar de eller leker bredvid. Specialpedagogerna i studien lyfter att flickorna upplevs 

iaktta och på så vis lär sig leken och hur de ska samspela. Några specialpedagoger upplever 

därför att flickor som upplevs i svårigheter inom autism och ADHD inte blir synlig i 

förskolan, utan först när de blir äldre. ”Flickan däremot ser man att det är nånting på, det 

är någonting som inte stämmer, men hon följer ju den där förskolans rytm på ett helt 

annat sätt och då blir det inte lika akut” (Hanna). 

Flickorna upplevs förstå instruktioner och aktiviteter då de härmar och följer andra mer 

än vad pojkar med samma svårigheter gör. Specialpedagogerna upplever att pojkar i 

liknande svårigheter lyfts oftare för att de stör verksamheten, medan flickor inte gör något 

väsen av sig och därför inte uppmärksammas. ”De utåtagerande barnen tar mer plats och 

kanske en hel vuxen även om det inte är någon avsatt för det. Vi ser inte flickorna eller de 

lugna lika ofta” (Bodil). Andra beteenden som beskrivs av specialpedagogerna är att 

flickorna är lugna och tysta, att de kanske går för sig själv, dessa signaler är vaga och kan 

lätt missas. De kan ha ett annorlunda språk eller svårigheter att kommunicera, men det 

är inte alltid tydligt. ”Vi ser inte flickorna lika ofta eftersom deras pillande kanske inte 

alltid uppfattas som något oroande” (Cecilia). 

Några specialpedagoger nämner att forskning visar att flickor med svårigheter inom 

autism och ADHD blir bra på att läsa av det sociala spelet, var de ska stå, gå och vara i 

leken. Flertalet specialpedagoger beskriver också att det är mer tillåtet att vara tyst som 

flicka än som pojke och därför reagerar förskolan inte lika snabbt på en flicka som är lite 
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tystare. ”Vi har blivit bättre på att uppmärksamma flickorna men vi missar fortfarande 

många” (Anna). 

Barnhälsomöten (BHT) som sker två gånger per år, lyfts som ett forum där 

förskolepedagogerna kan lyfta barn som väcker funderingar inom olika områden bland 

annat socialt samspel, specialpedagogerna betonar att det inte räcker med att kartlägga 

barngruppen två gånger om året. Det är viktigt att pedagogerna får dryfta det som gör dem 

fundersamma och flera specialpedagoger anser att en viktig del i deras arbete på 

förskolorna är att finnas till för pedagogernas funderingar. Handledning med arbetslagen 

eller med enskilda pedagoger anser samtliga specialpedagoger vara mycket viktigt i 

arbetet med att uppmärksamma flickor. Pedagogerna erbjuds att ”ta upp” ett barn eller en 

situation som gör dem fundersamma.  

Handledning genom att ställa frågor till pedagogerna som väcker deras intresse och i 

förlängningen ökar deras kunskap anses av specialpedagogerna som en av de viktigaste 

arbetsuppgifterna. Tillvägagångssättet vid kontakt med specialpedagog ser lite varierande 

ut på de olika förskolorna. Flera specialpedagoger beskriver sitt arbetssätt, att regelbundet 

vara i verksamheten, gör att de uppmärksammar barn i svårigheter. Några 

specialpedagoger beskriver att kontakt går först via rektorn, andra beskriver att rektorn 

informeras men det kan vara i ett senare skede. Vanligt är att pedagogerna kontaktar 

specialpedagogen när de har funderingar kring ett barn eller behöver handledning 

angående en situation. Kontakten kan även initieras av vårdnadshavare eller 

Barnhälsovården (BHV). Specialpedagogerna säger att de endast gör observationer på 

förskolan om de kontaktats av rektor, pedagoger, vårdnadshavare eller BHV. När 

observationer görs blir det lättare att lyfta vissa frågor till arbetslagen och på BHT, 

samtliga säger att de aldrig gör observation utan vårdnadshavares vetskap och hänvisar 

till att samverkan med hemmet ses som en viktig parameter i att lyckas med arbetet kring 

barnet. Flera specialpedagoger nämner att de idag kontaktas oftare av BHV. Några 

specialpedagoger nämner att då barnen är mellan ett år och tre år inte är några BHV besök 

som rutin och anser därför att förskolans samarbete med föräldrarna och BHV är extra 

viktigt när det gäller barn som avviker från jämnåriga. Efter besök på förskolan görs oftast 

en pedagogisk kartläggning. I de flesta fall görs kartläggningarna av pedagogerna med 

stöd av specialpedagogen, i något fall är det enbart specialpedagogen som genomför den. 

I nästa skede skrivs en handlingsplan där vårdnadshavare har möjlighet att delta i 
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utformningen. Samtliga specialpedagoger betonar vikten av att ha en god dialog och 

förståelse för vårdnadshavares situation. 

6.2 Social gemenskap - en del av förskolans lärmiljö 

Lärmiljön lyfts av specialpedagogerna som viktig, den bör bjuda in till samspel och 

kommunikation i olika former. Specialpedagogerna betonar att förskolan bygger på lek, 

samspel och kommunikation och att förskolan har alla möjligheter att bygga upp en 

verksamhet där det finns möjlighet till träning, fast det fortfarande är lek. Det är i leken, 

menar flera specialpedagoger, barnet kan träna hur det kommunicerar, agerar i olika 

situationer, delar med sig, ger och tar, flertalet påtalar att det är i leken barnet kan träna 

på det som är svårt. Leken betonas även av flera specialpedagoger som en viktig insats för 

att inte hamna utanför det sociala samspelet. ”För de som Birgitta Knutsdotter säger, 

lekforskaren, gamla tanten, att få va i flow, att få va i lek, det också gynnar hälsan. Det är 

nyttigt” (Gunilla). Det kan innebära strukturerad lekträning, att som pedagog att bjuda in 

till lek, organiserade lekgrupper eller att barnet får leka en lek först med en pedagog för 

att sedan kunna delta i en liten grupp. Flera specialpedagoger lyfter vikten av att 

pedagogerna finns med i leken, så att de kan stötta flickor i svårighet direkt. Pedagogen 

blir då ett “hjälpjag”. ”I lek och vid övergångssituationer där det inte är uttalat vad som 

ska hända” (Bodil). En specialpedagog betonar att förskolan behöver hjälpa flickorna att 

bli samhällsmedborgare, även om de är nöjda med att vara ensamma. Förskolans roll blir 

att bjuda in till samvaro med andra och träna dem på att vara en del i gemenskapen.  

Lärmiljön är både den fysiska och den pedagogiska miljön. Specialpedagogerna nämner 

alla delar av den pedagogiska lärmiljön som viktiga. Några specialpedagoger beskriver hur 

man kan ge barn tillgång till flera andra uttryckssätt utöver tal, genom dans, drama, 

skapande, tecken, bilder utökas möjligheten till kommunikation. Tecken som Alternativ 

och Kompletterande Kommunikation (TAKK), betonas av flera specialpedagoger som ett 

viktigt stöd som förstärkning till talet och detta anses vara något som gynnar alla barn. ”Vi 

måste se till att det som autism och ADHD barn behöver är bra för alla och erfarna 

pedagoger ser direkt och då kallar de på mig” (Bodil). Några specialpedagoger betonar att 

anpassningar bör göras för hela barngruppen, det gynnar alla barn och ingen blir utpekad. 

Det kan vara anpassningar i form av bildstöd i vissa situationer till att använda bildstöd i 

en aktivitet, de lyfter tydliggörande pedagogik som betydande i alla situationer i förskolan. 

Vila, återhämtning och att minska stresspåslag nämns också av flera specialpedagoger 
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som viktigt i arbetet med stöd och anpassningar för flickor i svårigheter som autism och 

ADHD. 

Samtliga specialpedagoger lyfter barngruppernas storlek, lokalernas utformning och 

indelning i smågrupper i någon mån och påtalar möjligheterna att utföra ett bättre arbete 

kring dessa flickor än vad som görs idag. Vidare påtalas att med färre barn i grupperna 

och med fler och utbildade pedagoger skulle barngrupperna kunna delas ytterligare och 

mer tid frigöras för undervisning med fler tillfällen till strukturerad lek och lärande. 

Vikten av att dokumentera kartläggning och handlingsplan påtalar flera som viktigt vid 

övergång till förskoleklass för att kunna påvisa vilka insatser och som gjorts under 

förskoletiden. För att skolan ska kunna ta vid är det av yttersta vikt att detta sker menar 

flera specialpedagoger för att flickorna ska få stöd och anpassningar i lärmiljön direkt vid 

skolstarten. 

6.3 Pedagogers varierande kunskap - en utmaning 

Specialpedagogerna anser att de besitter kunskapen om hur flickors svårigheter inom 

autism och ADHD visar sig. Vetskapen om att flickor kan uppvisa sina svårigheter på ett 

annat sätt än pojkar finns. Genom handledning och frågor till pedagogerna vill 

specialpedagogerna bidra med kunskap om hur barn som visar ett annorlunda beteende 

kan uppmärksammas och stärkas.  

Vid frågan om specialpedagogerna anser att den kunskap som finns på förskolorna idag 

är tillräcklig så svarar alla att den inte är det. ” ...jag tror att det (tystnad)… att det är, det 

ser man ju på ansökningar om tilläggsbelopp, att det är en sån otrolig övervikt på pojkar… 

” (Frida). Flertalet menar ändå att det finns förskollärare och även andra pedagoger med 

god kunskap. De som arbetat länge upplevs besitta mer kunskap, och några 

specialpedagoger menar att kunskapen generellt har ökat, framför allt lyfts det i kommun 

ett. I kommun två anser specialpedagogerna att deras största bekymmer är att det saknas 

utbildade förskollärare på alla tjänster, vilket de tidigare haft. Många som arbetar i 

förskolorna har barnskötarutbildning eller saknar pedagogisk utbildning. 

Specialpedagogerna anser att dessa pedagoger utifrån kunskapsbrist i barns utveckling 

betraktar barnet som problemet och inte ser brister i det egna arbetet eller i lärmiljön 

vilket innebär att de oftare lyfter de barn som stör och anser barnen ouppfostrade och 

lägger problematiken på barnet och vårdnadshavarna. Någon beskriver att de som arbetat 

länge och har pedagogisk utbildning även ser och lyfter tysta försiktiga barn. 
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... man har inte den kunskapen, pratar utifrån att det är barnens fel och att dom är 

ouppfostrade, man ser inte att de liksom, till att det här barnet är faktiskt helt 

stressat, helt förtvivlat egentligen, för att dom förstår inte vad som förväntas av 

dom, ja så att det är en pågående dialog (Eva). 

Pedagogerna önskar oftare sätta in extra anpassningar när barn stör verksamheten, detta 

gäller båda kommunerna. Specialpedagogerna belyser att de gemensamt med rektorerna 

har ett stort ansvar för att genom handledning och kompetensutveckling utbilda både 

pedagoger och outbildade.  

Samtliga specialpedagoger betonar att insatser tidigt i förskolan är viktiga och att 

insatserna bör sättas in omgående när pedagogerna uppmärksammat ett barn i 

svårigheter. Flertalet påtalar att “vänta och se” inte gynnar barnet utan allt stöd som sätts 

in direkt ger en snabbare utveckling. De menar att det har skett en förändring i tänket 

kring vänta och se mentaliteten inom förskolan och att pedagogerna agerar snabbare.  

Mer förr att man tänkte så och det kanske speglar sig ute på förskolorna idag att 

man ska vänta och det kanske har att göra med vilken erfarenhet man har i 

arbetslaget. Hur man ser på barnsyn och vad man tror på. De börjar förstå att om 

vi lyfter det här, allt vi funderar på. Behöver vi liksom göra en insats nu så att det 

inte ska bli ett stort problem längre fram (Bodil). 

I den här frågan skiljde specialpedagogernas uppfattning åt. En specialpedagog betonar 

att det är precis tvärtom, när det gäller flickor är det vanligare att pedagogerna uppfattar 

att något är annorlunda, men de vill vänta och se vad som händer. 

En diagnos är inte viktig vad gäller tidiga insatser menar specialpedagogerna, förskolan 

kan göra anpassningar utifrån barnets behov oavsett en diagnos eller inte. Flera uttrycker 

att det är svårt att ställa en diagnos tidigt, och det är sällan flickor får en diagnos i 

förskoleåldern. Det upplevs att fokus ibland hamnar på förväntningarna av vad beteendet 

antas vara med hänsyn till diagnosen istället för att fokus läggs på barnets styrkor och att 

lyfta och stödja barnet i de situationer där problematik uppstår. 

Det är viktigt att ha kunskap om barns utveckling utifrån vad som anses vara inom det 

förväntade i en viss ålder menar specialpedagogerna. Lika viktigt anses det vara att ha 

kunskap om vilken problematik neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan innebära. 

Flera specialpedagoger lyfter också att diagnoskriterierna är gjorda på pojkar och att alla 

pedagoger inte har kunskapen om hur svårigheter inom autism och ADHD visar sig för 

flickor.  
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Denise beskriver det som att ”Diagnostisering tidigt behöver inte alltid vara nödvändigt 

utan snarare att man får förklaringsmodeller. Viktigt att man gör kartläggningar och 

ringar in. Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi jobba med miljön? Vårt förhållningssätt? Vad 

behöver vi för strategier?” 

Barn som går igenom hela skoltiden utan att få en diagnos eller anpassningar utifrån sina 

behov gör att de ofta misslyckas, bemötandet och förhållningssättet mot dem blir sämre 

då kravbilden inte stämmer med deras förmåga anser flera specialpedagoger. Det gör 

självbilden låg och flickorna kan må psykiskt dåligt. Några specialpedagoger betonar 

vikten av att få en förklaring tidigt till varför barnet är annorlunda och vad det annorlunda 

barnet behöver. Förståelsen har stor inverkan på barnet och hela familjen psykiska hälsa.  

Vidare har samtliga specialpedagoger uppfattningen om att flickornas beteende många 

gånger ser olika ut på förskolan och i hemmet och detta beror på de ansträngningar 

flickorna utsätter sig för i kampen att försöka anpassa sig till förskolans verksamhet och 

krav. Flera nämner att det allt mer sällan pratas om dålig uppfostran och avsaknad av 

gränser som skäl för att hämningarna släpper i hemmiljön. Detta kan dels bero på synen 

och kulturen i samhället och i förskolan förändras i takt med att kunskapen kring 

svårigheter med neuropsykiatriska funktionshinder ökar menar några specialpedagoger. 

Att handlingsplanen utformas individuellt utifrån varje enskild flickas behov är något som 

flertalet specialpedagoger betonar som mycket viktigt, både utifrån flickans bästa men 

även utifrån vad läroplan och skollag säger.  

Samtliga intervjuade specialpedagoger tror att de insatser som görs i förskolan kan 

förhindra psykisk ohälsa, men de har ingen egen erfarenhet av att ha följt något barn från 

förskolan till tonåren och har inte tagit del av forskning som bevisar det och detta 

sammanfattar Hanna på följande sätt: ”Jag tror, jag kan ju inte veta”. 

Studiens resultat visar specialpedagogernas uppfattningar och erfarenheter kring 

specialpedagogers arbete med tidiga insatser i förskolan, samt deras uppfattning om hur 

flickor i svårigheter inom autism och ADHD uppmärksammas av pedagogerna i förskolan 

och deras kunskap kring flickornas signaler och behov.  
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7. Diskussion 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur flickor i svårigheter 

uppmärksammas i förskolan och vilka pedagogiska metoder och anpassningar som 

används för flickor i svårighet som kan tyda på autism och ADHD. Diskussionsdelen 

omfattar resultatdiskussion och metoddiskussion. Resultatet från intervjuerna med 

specialpedagogerna kommer att diskuteras i relation till tidigare forskning och i 

metoddiskussionen ligger fokus på metodvalet och vald forskningsansats och dess 

påverkan av studien. Slutligen kommer vidare forskning att belysas. 

 

7.1 Att uppmärksamma flickor i svårigheter kan vara ett 
utmanande uppdrag 
Flickors psykiska ohälsa lyfts av Kopp (2018) och Sonnby (2014) som menar att det hör 

ihop med en missad autism och/eller ADHD diagnos. Flickor uppvisar ofta ett annat 

beteende än pojkar, de stör inte och uppmärksammas inte på samma sätt. 

Specialpedagogerna bekräftar att flickor med den här problematiken upplevs som 

följsamma och svåra att upptäcka, men med en genuin nyfikenhet på alla barn öppnar upp 

för att upptäcka när barns beteende avviker. Det handlar om att undersöka om barnet är 

blygt och behöver stöttning för att våga mer eller om det rör sig om något annat. Enligt 

Sandberg, (2014) kan barn som lever under psykiskt belastande förhållanden såsom 

psykosocialt relaterade påfrestningar, sjukdom i familjen eller omsorgsbrist kan visa på 

ett beteende och reaktionsmönster likt barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Detta är något vi sett och har erfarenhet av från åren som 

förskollärare och anser det vara en mycket viktigt aspekt att ha i åtanke när barns 

beteendeproblematik diskuteras, anledningen till barnets beteendeproblematik kan ha 

andra orsaker än NPF. Förskolans sätt att bemöta och arbeta med dessa barn ska inte 

utgöra någon skillnad i praktiken, då det är beteendet som ska vara i fokus och inte 

orsaken. Lika viktigt anser vi det vara att ha en god och öppen dialog med vårdnadshavare 

i samarbete med BHV. Målet är oavsett att öka barnets psykiska hälsa och välbefinnande. 

Studien fokuserar inte på diagnos utan på anpassningar som görs i hela barngruppen 

utifrån de behov som finns, något som belyses av både Gillberg (2018) och Sjöman (2018). 

Liksom Skollagen (SFS 2010:800) betonar vi vikten av att inte invänta en eventuell 

diagnos utan agera snabbt och möta varje flicka utifrån hennes behov. Vi anser att det 
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pedagogiska förhållningssättet är viktigt i bemötandet av flickorna och deras familjer för 

att reducera stress och undvika psykisk ohälsa. 

Det sociokulturella perspektivet menar att individen är en del av gruppen och det sociala 

sammanhanget och utifrån det synsättet så kan det tolkas som att det är detta flickorna i 

svårigheter gör, de anpassar sig för att passa in i gruppen genom att följa kompisar och 

pedagoger, allt för att inte utmärka sig. Tecknen finns där om vi vet vad vi ska titta efter 

(Sonnby, 2014). Vi menar att pedagoger i förskolan behöver ha kunskap om dessa tecken 

och använda rätt glasögon så att flickor upptäcks, för trots att flickor är svåra att upptäcka, 

anser vi det möjligt. Specialpedagogerna använder BHT- möten som ett forum för 

pedagogerna att lyfta barn som de funderar över, det behövs även andra arbetssätt i 

förskolan för att upptäcka flickor. Kopp (2010) visar i sin studie att det fortfarande är 

pojkar som tar mest resurser i anspråk. Vi menar att förskolan behöver ha utarbetade 

metoder där lika mycket fokus läggs på barn som inte stör. Specialpedagogen bör leda det 

förebyggande arbetet och driva verksamhetsutveckling då det ingår i deras 

specialpedagogiska uppdrag. 

  

7.2 Främjande insatser 
Vygotskij och det sociokulturella perspektivet framhåller lekens betydelse för lärandet 

(Lutz, 2013), det är i leken barn lär sig, utvecklas och tränas i det sociala samspelet. I 

studien betonas leken i specialpedagogernas beskrivning av sitt arbetssätt med flickor i 

svårighet som tyder på autism och ADHD och lyfts som ett av de viktigaste verktygen för 

att stötta dessa flickor. Den forskning som Kopp (2010) och Sonnby (2014) gjort visar att 

det är med sociala regler och i samspel flickorna har det svårt, även andra forskare belyser 

detta (Läkartidningen 11/2017), det tolkar vi som att leken är ett verktyg att arbeta med 

som kan underlätta och begränsa flickornas problematik i framtiden.  

Tydlighet och alternativ kompletterande kommunikation (AKK), som tecken som stöd, 

bildstöd, dagsschema, är andra tidiga insatser som underlättar för förståelsen och för att 

kunna kommunicera med andra (Kopp, 2010, Sonnby, 2014). Studiens specialpedagoger 

nämner många verktyg för att anpassa verksamheten, dessa verktyg stämmer väl överens 

med vad Gillberg (2018) betonar, liknande insatser nämns även av Nadeau et al., (2018). 

Studien visar på att kunskapen och metoderna finns hos specialpedagogerna, men om 

anpassningarna implementeras på förskolorna, synliggörs inte i studien. Vi anser att det 
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borde vara ett grundutbud i förskolan med tidiga insatser och breda anpassningar då 

verksamheten ska möta alla barns olika behov och förutsättningar, det skulle göra att det 

inte behövs särskilda anpassningar för flickor med svårigheter inom autism och ADHD. 

Studien visar inte direkt men indirekt, hur förskolan fångar flickornas engagemang, något 

som Sjöman (2018) menar är viktigt för lärandet och för barnen ska ta till sig 

verksamheten. I en förskola med kvalitet finns engagerade barn något som anses verka 

positivt för barns hälsa (Sjöman, 2018). Tolkningen vi gör är att specialpedagogerna 

menar att leken används för att fånga barns motivation och lust då de säger att det är i 

leken som svårigheter kan tränas utan att det upplevs som träning. Flera specialpedagoger 

lyfter även lärmiljön, både den fysiska och den pedagogiska, de menar att den ska vara 

anpassad till alla barns behov och att det ska finnas möjlighet till många olika uttryckssätt, 

som drama, dans, skapande. Det kan tolkas som att lärmiljön ska utvecklas för att 

uppmuntra barns engagemang och motivation. Förskolan är en tillåtande miljö där 

anpassningar görs i gruppen för alla barn och studien betonar att leken är viktig i 

utveckling och lärande. En fundering som väcks är om insatser som görs för att stötta 

flickorna i deras sociala samspel kan innebära att deras problematik blir ännu svårare att 

upptäcka och därför fortsatt missas och upptäckt sker i tonåren då det sociala samspelet 

är mer subtilt, med miner, gester och blickar, något som kan vara svårt att tolka och förstå.  

När det talas om tidiga insatser åsyftas i de flesta fall grundskolans tidiga år. En 

uppfattning flera specialpedagoger delar är att många vårdnadshavare upplever en känsla 

av att något inte stämmer långt tidigare än så. Samverkan med vårdnadshavare kring 

barnet ses som ett mycket viktigt redskap i att upptäcka flickor i svårighet tidigt. Studien 

visar att specialpedagogerna anser att tidig identifiering kan ske redan vid tre-års ålder 

och att insatser kan sättas och sätts in i förskoleåldern för att på så vis skapa bättre 

förutsättningar för barn som är i behov av stöd. 

Samarbetet mellan vården, vårdnadshavare och förskola/skola lyfts som mycket viktigt i 

att upptäcka och stötta dessa flickor (Kopp, 2010; Sonnby, 2014). Vårdnadshavarna är 

ofta de som först upptäcker att något inte stämmer, många flickor ”biter ihop” på 

förskolan för att hemma rasera helt, med många utbrott som följd. Vikten av samarbete 

lyfts av specialpedagogerna i studien med en liknande beskrivning. Behovet av samarbete 

betonas för att tidigt upptäcka flickorna och för att förskolan ska kunna sätta in rätt stöd 

tidigt. Även vi anser att samarbete med vårdnadshavare och vården är en mycket viktig 

faktor i att fånga upp flickorna. Det är viktigt att få en helhetsbild och ta vårdnadshavarnas 
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oro på allvar, det görs bäst när det finns en öppen fungerande dialog mellan förskola och 

hem. Förskolans utvecklingssamtal kan vara ytterligare en plattform där samverkan med 

vårdnadshavare kan utvecklas. 

Specialpedagogerna i studien anser sig besitta den kunskap som krävs för att upptäcka 

flickorna, trots det får flickor sällan de resurser och anpassningar de behöver. Studien 

visar att det kan bero på bristande kunskap hos pedagogerna och att åtgärder sätts in först 

när beteendeavvikelse påverkar barngruppen. Detta stämmer väl med det Kopp (2010) 

belyser i sin studie, att ett stort och viktigt arbete för specialpedagogerna och dess chefer 

är att utbilda pedagogerna inom området. Studiens intervjusvar genomsyras av ett 

relationellt synsätt (Göransson et al., 2015, Björklid & Fischbein, 2011), lärmiljön och 

pedagogiken lyfts som viktig att anpassa efter flickornas behov. Studien visar på att ett 

kategoriskt synsätt kvarstår hos ett antal anställda i förskolan främst hos de outbildade, 

enligt studiens resultat anser de barnet och familjen äga problemet. Specialpedagogerna i 

studien är medvetna om pedagogernas varierade kunskaper och anser handledning och 

kompetensutveckling vara en förebyggande, insats, en uppfattning vi delar. 

Specialpedagoger bör även vägleda pedagogerna i arbetet och visa vikten av att 

uppmärksamma problematik tidigt och tillgodose varje barns behov, ett exempel kan vara 

att gemensamt utföra regelbundna kartläggningar av lärmiljön som ett sätt att upptäcka 

barn i svårigheter.  

Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) slår fast att alla barn ska få de anpassningar de 

behöver och att ett relationellt förhållningssätt ska genomsyra förskolans verksamhet. Det 

är tveksamt om det uppfylls utifrån den här studiens resultat då bristen på utbildade 

pedagoger sträcker sig över landet och samtliga specialpedagoger betonar gruppernas 

ökning i storlek. En farhåga är att brist på kompetens och stora barngrupper kan vara 

bidragande faktorer till att flickor i svårighet inte synliggörs i förskolan och därmed saknar 

adekvat stöd under förskole- och skoltiden vilket i sin tur skulle kunna föranleda psykisk 

ohälsa. 

Forskning har pågått sen 70-80-talet (Wing, 1981), det borde betyda att kunskap finns om 

hur flickor uppvisar sina svårigheter och hur förskolan och skolan kan stötta dem i lärande 

och socialt samspel. Ändå visar både nyare forskning (Kopp, 2018; Sonnby, 2014) och vår 

studie på att vi ändå missar flickors svårigheter. Vi ställer oss frågande kring detta, vad är 

det som gör att vi fortfarande har svårt att upptäcka flickor och varför sätts inte 

anpassningar och stöd de är i behov av in? Det skulle kunna bero på att kunskapen inte 
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når ut till de pedagoger som arbetar närmast barnen eller att flickor inte prioriteras då de 

inte stör eller agerar utåt. Vi anser att i utbildningen till lärare behöver de blivande 

förskollärarna ges kunskap om de signaler och tecken som flickorna uppvisar, samt vilka 

metoder som fungerar i bemötandet av dem, det räcker inte med att specialpedagoger 

besitter kunskapen, de som möter flickorna dagligen behöver också vara insatta i området. 

 

 

7.3 Metoddiskussion 

Studien är gjord med en kvalitativ metod utifrån ett sociokulturellt perspektiv, insamling 

av empiri skedde genom semistrukturerade intervjuer. En intervju är känslig för yttre 

påverkan (Kvale & Brinkmann, 2014) och vi är medvetna om att vi kan ha påverkat 

intervjusvaren bland annat genom vårt sätt att ställa frågor. Vid två tillfällen stördes 

intervjuerna, detta kan också ha påverkat intervjusvaren. Intervjuerna har genomförts av 

två personer som också kan ha påverkat svaren, både genom hur frågorna ställts och 

skillnad i personlighet som kan ha haft inverkan på svaren. Vi har utgått ifrån samma 

temaindelade intervjuguide samt haft en tät kontakt mellan intervjuerna anser vi bidragit 

till att trovärdigheten stärkts i studien. Även i efterarbetet med kodning och val av tema 

har samarbetet varit nära. Vi har använt oss av delade dokument och tagit del av varandras 

anteckningar, sammanställningar och funderingar och genomgående samskrivit studien. 

Vid intervjuernas genomförande upptäcktes det att några frågor blev slutna och därför 

inte gav uttömmande svar, dessa följdes upp med ytterligare frågor. Detta hade kunnat 

undvikas om vi genomfört en provintervju, men tidsbristen gjorde att vi avstod från detta. 

Möjligheten till följdfrågor gjorde att frågorna ändå upplevdes som öppna och svaren gav 

tillräckligt med information för studiens syfte.  

Då deltagandet i studien utgått från de som anmält intresse finns det en risk att de med 

mer kännedom om ämnet anmält sig till studien, det kan ha påverkat resultatet som visar 

på specialpedagogerna anser sig ha goda kunskaper. Det är möjligt att resultatet blivit 

annorlunda om deltagandet i studien varit mer slumpartat eller förutbestämt utifrån det 

område respektive specialpedagog arbetar. Då områden med olika förutsättningar kunnat 

ingå. 

Studiens urval är litet vilket innebär att vi inte kan dra några generella slutsatser. Vi menar 

ändå att resultat kan ses som en fingervisning. Studien är gjord i två olika kommuner och 
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visar på liknande resultat. Ett större underlag i fler kommuner skulle kunna visa på om 

detta stämmer generellt. Studien kunde ha genomförts med en enkätstudie, dessa svar 

hade inte blivit lika utförliga (Bryman, 2018). Däremot skulle urvalet kunnat bli betydligt 

större och visat ett mer generellt resultat. 

Studien har fokuserat på specialpedagogernas kunskaper och uppfattningar, det är inte 

tydligt hur väl deras bild stämmer med förskolans faktiska verksamhet. För att få veta mer 

exakt hur det ser ut på förskolorna skulle kanske en studie riktat till pedagogerna givit mer 

kunskap om den dagliga verksamheten, vilka insatser som verkligen görs och vilken 

kunskap pedagogerna besitter kring flickor med autism och ADHD. Vi är medvetna om 

att arbetet hade kunnat vara mer utförligt ur ett specialpedagogiskt perspektiv men 

svårigheter att finna forskning inom området med förskolan som kontext visade sig vara 

en större utmaning än vi anat. 

 

7.4 Avslutande reflektion 

I kommun ett är samtliga specialpedagoger placerade i verksamheten. Det innebär att de 

har sina kontor antingen på en förskola eller en skola. Alla betonade vikten av att vara i 

verksamheten, någon nämnde även att hen kunde se fördelar i att vara centralt placerad 

för att få en mer övergripande syn. Dessa fyra specialpedagoger har beskrivit hur de 

upplever befinna sig i verksamheten med närhet till rektor, skolans specialpedagoger, 

pedagoger och barn vilket de anser underlättar samarbetet. De har inte i lika stor 

utsträckning påtalat kunskapsbristen hos pedagogerna ej heller uttryckt oro på samma vis 

beträffande outbildade i verksamheten som specialpedagogerna i kommun två. I den här 

studien deltog specialpedagoger som genom förfrågan via e-post anmälde intresse att 

delta möjligheten finns att uppgifterna sett annorlunda ut om specialpedagoger från 

andra delar av kommun ett deltagit där rekrytering av utbildade förskollärare och 

barnskötare är svårare och andelen outbildade högre. 

Studien har belyst arbetet kring flickor med svårigheter inom autism och ADHD. Det 

pågår diskussioner kring NPF och dess diagnoser både i Sverige och andra delar av världen 

och kritik riktas. Frågor som huruvida barn överdiagnostiseras eller ej, övermedicinering 

eller inte, läkemedelsföretagens förtjänster, forskningens finansiering samt 

diagnostiseras enbart de barn och elever som misslyckas i skolan osv. Vi följer debatten 

och är medvetna om komplexiteten och kommer även fortsättningsvis följa forskningen 
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och ytterligare söka kunskap inom området med så vid blick som möjligt för att på bästa 

sätt möta barn i svårigheter och beteendeproblematik även i framtiden. Förskolan har 

lyfts fram både som en miljö i vilken barns psykiska ohälsa tidigt kan upptäckas men också 

som en miljö där tidiga insatser kan främja god psykisk hälsa och skydda mot ohälsa 

(Gustafsson, 2018). 

Det finns pojkar som visar liknande beteende som de flickor vi valt att fokusera på i 

studien. Vi är medvetna om att pojkar också kan vara tysta och hålla sig i bakgrunden, de 

behöver inte ha ett utåtagerande beteende för att ha svårigheter inom autism och ADHD. 

Specialpedagogerna i studien har lyft dessa pojkar och det tolkar vi som att 

medvetenheten finns bland specialpedagogerna. Studien har haft sitt fokus på flickor och 

därmed valde vi att inte lyfta pojkar. Vi tror dock att om förskolan blir bättre på att 

uppmärksamma flickor som försöker dölja sina svårigheter kommer detta även att gynna 

pojkar med liknande beteende. 

 

7.4.1 Framtida forskning 

I vår studie valde vi specialpedagoger som intervjuunderlag för att undersöka hur flickor 

i förskolan med svårigheter som kan tyda på autism och ADHD uppmärksammas, vilka 

insatser som görs och vilken kunskap specialpedagogerna har. Det hade varit intressant 

att göra en liknande studie riktat till pedagogerna i förskolan för att undersöka deras 

kompetens och insatser som görs på förskolorna. Ytterligare område som vore intressant 

att utforska är kvaliteten på de insatser och anpassningar som görs i förskolan, samt göra 

en uppföljningsstudie för att se vad de tidiga insatserna gjort för flickornas framtida hälsa. 

Arbetet under studien har visat på brister i forskning riktad mot förskolan, det finns 

begränsad forskning på kvaliteten på det stöd som ges, samt vilka pedagogiska metoder 

som används i förskolan. Det lämnar utrymme för vidare forskning som kan leda till att 

fylla denna kunskapslucka.  

8. Författardeklaration 

I den här studien har vi tagit lika mycket ansvar över delarna i studien, genom att vi haft 

delade dokument har vi kunnat skriva i samma dokument. En av oss har börjat skriva ett 

stycke och den andra har lagt till delar i det stycket och gjort ändringar, i ett annat stycke 

har den andre av oss börjat skriva och den förste har lagt till och gjort ändringar. Vi har 
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alltså skrivit olika delar inom samma område och tillsammans tagit ansvar för den röda 

tråden genom hela arbetet, även vi delade upp arbetet mellan oss och fokuserade på olika 

delar. Delarna kring tidigare forskning har Vi valde att dela upp ansvaret för tidigare 

forskning och metoddelen, där en ansvarade för tidigare forskning och den andre för 

metoddelen, i övrigt har det andra materialet delats som tidigare beskrivits. Vi har 

genomfört fyra intervjuer och transkriberade fyra intervjuer var samt tillsammans 

genomfört analysprocessen genom att söka efter meningsbärande teman och 

sammanställt samtliga intervjuer.  
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Bilaga 1  

Information och samtycke 
 

Flickor med ADHD och autism i förskolan. 

 
Vi heter Sara Ströberg och Christina Sandelius och läser sista terminen på 

Specialpedagogprogrammet vid Umeå Universitet. Under hösten 2019 skriver vi vårt 

examensarbete om flickor i förskolan med svårigheter inom ADHD och autism området och 

hur specialpedagoger i förskolan arbetar med tidig upptäckt. 

 

Av det skälet önskar vi intervjua specialpedagoger i förskolan. Vi vill med ett antal intervjuer 

undersöka arbetssätt och metoder för att lyfta fram det som kan underlätta för dessa flickor 

genom förskole- och skolåren. 

 

Intervjuerna kommer att ta ca 30-60 min och spelas in med mobiltelefon. Dessa kommer att 

transkriberas och användas som underlag för vår analys och vårt resultat. Inspelningarna 

och transkriberingarna kommer bara att hanteras av behöriga, oss båda och vår handledare. 

När rapporten är godkänd kommer ljudfilerna och transkriberingen att förstöras. Om du 

önskar så kommer du att få läsa igenom transkriberingen och ändra om du anser att vi 

missförstått dig i intervjun. 

 

Alla uppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Det betyder 

att svar och resultat kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Inga namn 

kommer att nämnas, arbetsplatser kommer inte heller att uppges och när som helst kan 

intervjun avslutas om så önskas. Vid ett samtycke till att delta i studien, godkänns också att 

intervjuerna spelas in. 

 

Tack för att du vill delta i vår studie. 

 

Härmed samtycker jag till att medverka i ovanstående studie. Jag har fått information om 

att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att 

behöva ange någon speciell orsak. 

  

  

Ort och datum 

  

Underskrift samtycke 

  

  

Sara Ströberg                                                                                  Christina Sandelius 

sara.stroberg@gapps.umu.se.                       christina.sandelius@gapps.umu.se 

    

 

Handledare 

Gerd Pettersson 

gerd.pettersson@umu.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide: 

Bakgrund - yrke 

- Berätta om din yrkesbakgrund. Hur länge har du arbetat som 

specialpedagog? 

- Hur länge har du arbetat som specialpedagog  i förskolan? 

- Hur ser din arbetsbeskrivning ut? 

- Var är din fysiska arbetsplats placerad och förskolorna du arbetar med? 

 

Upptäckt: 

- Beskriv hur ditt arbete på förskolorna ser ut?  

- Tycker du att alla barn synliggörs i förskolan? Beskriv hur/vad du menar 

med det. 

 

Tidiga insatser: 

- Vad innebär begreppet tidig upptäckt för dig?  

- Hur arbetar du med tidig upptäckt i förskolan? 

- Hur tänker du kring förskolans möjligheter till att uppmärksamma, stötta 

och anpassa verksamheten utifrån flickor med de här svårigheterna? 

- Hur tänker du som specialpedagog kring möjligheten att upptäcka ADHD 

och autism redan i förskolan? 

- Vad tror du om det förebyggande arbetet som görs i förskolan, kan det 

förhindra psykisk ohälsa? 

Vilka verktyg används: 

- Berätta om hur du arbetar med att kartlägga alla barns behov. 

- Upplever du att flickor utifrån sina behov uppmärksammas lika mycket som 

pojkar? Beskriv hur/vad du menar. 

- Utifrån din erfarenhet, vilka barn är det som pedagogerna lyfter till dig? 

Lyfts tysta och försiktiga barn eller utåtagerande barn? 

- Tror du att förskolan skulle kunna arbeta på något annat sätt för att stötta 

dessa flickor? Beskriv hur du tänker. 

- Hur arbetar du med specialpedagogisk handledning, (och när kan det bli 

aktuellt)? 

 

Specialpedagogernas kompetens: 

- Vad är din erfarenhet av flickor med autism och ADHD i förskolan? 

- Kan du berätta om din upplevelse/uppfattning kring den kunskap som finns 

i förskolan för att uppmärksamma dessa flickor?  

- Om du tänker på den erfarenhet/kunskap du har, kan du berätta hur du 

tänker kring den kunskapens omfattning? (Är den tillräcklig eller behövs 

mer kunskap?)  

 


