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Syftet med den här studien är att synliggöra hur BTI-metoden används i förskolans och 

förskoleklassens pedagogiska verksamhet och sätta det i relation till förskolans och 

förskoleklassens läroplan och gällande skollag. Syftet är också att få en förståelse för hur en 

pedagogisk interventionsteknisk metod riktad mot en individ, kan påverka förskolans och 

förskoleklassens pedagogiska verksamhet. Vi har tittat på tidigare studier som gjorts kring 

användandet av BTI men det finns väldigt lite forskning på det här området. De teoretiska 

utgångspunkterna består av Skinners teori operant betingning som kommer från 

behaviorismen och den sätter vi i relation till ett sociokulturellt perspektiv och ett 

hälsoperspektiv. I analysen problematiserar vi kring de konsekvenser en pedagogisk 

interventionsteknisk metod kan få för förskolans och förskoleklassens verksamhet med hjälp 

av dessa teorier och vår empiri. Studien är av kvalitativ art med en hermeneutisk ansats och 

kvalitativa intervjuer har valts som forskningsmetod. Vi intervjuade 1 kommunal samordnare, 

1 grundskollärare och 6 förskollärare. Resultatet visar på att det finns både inre och yttre 

faktorer som påverkar hur användandet av BTI ser ut i den ordinarie verksamheten. Både 

hinder och möjligheter för att involvera BTI kopplat till uppdraget och med avseende på alla 

barn har identifierats på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Intervjuerna gjordes på 

gruppnivå och organisationsnivå men analyserades utifrån samtliga nivåer d.v.s. individ-, 

grupp- och organisation. 
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Förord 

Vi har nu snart avslutat den professionsutbildning till specialpedagog som vi går vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Kommunikation och social interaktion har under utbildningens 

gång gått som en röd tråd genom våra gemensamma arbeten. Då vi nu åter går ihop för att 

tillsammans skriva examensarbetet vilar detta vårt gemensamma intresse som en bas i de 

forskningsfrågor vi ställer. 

Att gå en professionsutbildning samtidigt som man är yrkesarbetande och parallellt med det 

förälder innebär en kraftansträngning utöver det vanliga. Vi vill tacka våra respektive familjer 

för det stöd ni gett oss under resans gång. Utan detta stöd hade vi nog fortfarande varit ute på 

djupt vatten. 

Hösten 2011 gick vi den intensivutbildning som habiliteringen i X-kommun ger de pedagoger 

och föräldrar som omfattas av ett beslut gällande BTI-metodens tilldelning. Vi fick där också 

fördjupa oss i hur BTI-metoden praktiskt fungerar dels genom observationer men också 

genom videofilmer och parallell handledning.  Stort tack till Er för den kunskapsbas ni 

tillsammans med oss la grunden till. 

Vi vill också tacka de respondenter som genom sitt deltagande möjliggjort denna studie. 

Slutligen vill vi lyfta fram vår handledare Ulla Gadler som på ett professionellt sätt 

uppmärksammat oss på väsentligheter i vårt arbete. Stort Tack till Dig!  

 

Kristina och Susanne 
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1 Inledning 

Pedagogiska metoder kommer och går och speglar den tid vi lever i. Ur kognitiv 

beteendeterapi som grundar sig på tankens kraft för hur en människa kan handla, har metoden 

BTI, beteende terapeutisk intensivträning, skapats. BTI är en metod som är anpassad till barn 

med autism och som tagits in utifrån in i förskolans och förskoleklassens pedagogiska 

verksamhet.  

På många Barn- och ungdomshabiliteringar runt om i Sverige idag erbjuds de barn med 

diagnoser inom autismspektrum som samtidigt har svårigheter inom områden som 

kommunikation och social interaktion en metod som kallas BTI, beteendeterapeutisk 

intensivträning. BTI är en strukturerad pedagogisk interventionsteknisk metod som går ut på 

att lära barnet kommunicera med sin omgivning. Genom att finna alternativa vägar till att 

etablera kommunikation vill även X-kommun erbjuda BTI-metoden till de barn i 

förskoleåldern som fått diagnosen autism och därigenom ge dessa barn och deras familjer ett 

värdigare liv i en inkluderad social livsmiljö. Då X-kommun erbjuder BTI-metoden är tanken 

att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för barnet att lära sig kommunicera och 

socialt interagera med sin omgivning så att barnet på sikt kan börja i den obligatoriska 

grundskolan. 

Hösten 2011 gick vi den intensivutbildning som habiliteringen i X-kommun riktar till de 

pedagoger och föräldrar som erbjudits BTI-metoden. Under denna utbildningsperiod fick vi 

också fördjupa oss i hur metoden praktiskt fungerar dels genom observationer, dels genom 

videofilmer och parallell handledning. Som blivande specialpedagoger vill vi nu förstå hur 

pedagoger kan arbeta enligt BTI-metoden i förskolans och förskoleklassens pedagogiska 

verksamhet och samtidigt förhålla sig till läroplaner och gällande skollag.  

Vårt uppdrag som specialpedagoger är att kunna bemöta varje barn utifrån dess 

förutsättningar och behov så att varje barn kan utvecklas så långt som möjligt. ”En skola för 

alla” kräver kunskap. ”Handikapp kan och skall minimeras genom förändringar och 

anpassningar av miljö och bemötande... insatserna ska vara icke segregerande.” (SOU 

1998:66, sid 15). Detta kräver specialpedagogisk kunskap om olika barns behov och 

förutsättningar på alla nivåer. Regeringskansliets proposition Hälsa, Lärande och trygghet 

(Prop. 2000/01:14) framhåller att det övergripande specialpedagogiska arbetet är att undanröja 

hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöerna (a.a).  

Genom vuxna som ser samspel och kommunikation som grund för barnets lärande ska 

förskolan och förskoleklassen lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling och på 

så vis lägga grunden till deras lärande. Barnen ska få möjlighet att utveckla såväl det svenska 

språket som sitt modersmål (Skollagen 8 kap. 9§, 2011). Värdegrunden som ska prägla det 

etiska förhållningssättet lyfts fram i förskolans och förskoleklassens läroplaner (Lpfö-98 & 

Lgr-11). Genom att skapa förståelse och sammanhang utifrån barnens egna erfarenheter ska 

barnen gynnas i sitt lärande och deras självkänsla stärkas. Förskoleklassens samarbete med 

elevhälsan och rätten till ett särskilt stöd betonas i Skollagen (2010:800, 2 kap., 25 §). 

Förskoleklassen talar om en verksamhet som ska ge överblick och sammanhang (Lgr-11, 

2011). Härmed intar elevhälsan tillsammans med verksamheterna ett tydligt hälsofokus.  

 

Pedagogerna har ett pedagogiskt uppdrag direkt kopplat till gällande Skollag 2010. Förskolan 

ska förmedla de demokratiska värderingar som vilar på de mänskliga rättigheterna, 

verksamheten ska anpassas till alla barn där barnens intressen, motivation och drivkraft tas till 

vara. Samarbete med hemmet ska främja barnets utveckling. 
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Barn som pga. särskilda skäl behöver särskilt stöd ska också ges det stöd som behoven kräver 

(Skollagen 8 kap 9§, 2011). Ansvaret ligger på förskolechefen och förskoleklassens rektor 

(a.a.). Barnets bästa ska vara utgångspunkten (skollagen 1 kap. 10§, 2011).  

 

 

 

 

 

 

2 Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra användandet av BTI-metoden i förskolans och 

förskoleklassens pedagogiska verksamhet i relation till läroplaner och gällande skollag. Vi vill 

också synliggöra hur en pedagogisk interventionsteknisk metod riktad mot en individ, kan 

påverka förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamhet. Syftet har mynnat ut i 

följande forskningsfrågor: 

Frågeställning 

1. Hur involveras BTI-metoden i verksamheten i relation till förskolans och förskolekassens 

uppdrag? 

2. Hur påverkar BTI-metoden den ordinarie verksamheten med avseende på alla barn? 
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3 Bakgrund 
Då BTI-metoden är en riktad metod till de barn som fått en autismdiagnos vill vi här först 

kortfattat beskriva funktionsnedsättningen för att öka förståelsen kring metodens upplägg för 

att sedan kunna sätta BTI-metoden i relation till förskolans och förskoleklassens uppdrag 

avseende alla barn. 

 

3.1 Autism  

 

3.1.1 Autism och diagnoskriterier 

Leo Kanner introducerade på 1940-talet vår tids betydelse av autism som en genomgripande 

störning i utvecklingen (www.autismforum.se). I DSM-IV-TR (2000) under rubriken ” 

Genomgripande störningar i utvecklingen” beskrivs diagnosen ”Autistiskt syndrom” med 

svårigheter inom språklig kommunikation, social interaktion samt repetitiva eller stereotypa 

beteenden, intressen och/eller aktiviteter (bilaga 1). Dessa svårigheter benämns sedan slutet av 

1970-talet för symtomtriaden efter Lorna Wing (Gillberg & Peeters, 2011). I 

diagnosmanualen ICD-10 (www.socialstyrelsen.se) är kriterierna de samma.  

 

Diagnosen autism ställs sällan på ett barn med begåvning över genomsnittet (Gillbergs & 

Peeters, 2011). Diagnos kan ställas från 2 års ålder (Bölte & Hallmayer, 2011) men utgör då 

här i Sverige oftast en ”arbetsdiagnos”. Enligt Bölte och Hallmayer (2011) har 30-180 på 

10.000 barn en diagnos inom autismspektrat varav autisitiskt syndrom står för 22 per 10.000 

barn. 

 

2013 kommer DSM-V att gälla. Förslag finns att diagnosen autismspectrum disorder eller 

autismspektrumtillstånd ska ersätta de nuvarande diagnoserna inom autismspektrat 

(www.habilitering.nu).  

 

3.1.2 Autism ur ett individperspektiv 

Lorna Wing, psykiater, forskare och lärare, har försökt beskriva olika typer av 

beteendemönster i sociala situationer hos barn med autism (www.habiliteringen.nu). Det är de 

avskärmade, de passiva, de aktiva men avvikande och de överdrivet formella (a.a.). Trots att 

Wings indelning inte är bekräftad via studier kan den synliggöra de stora olikheter som finns 

mellan människor som har autism (www.autismsussex.se). 

 

Förutom svårigheter som kommunikation och social interaktion har barn med autism, enligt 

Hans Asperger (Frith, 2011), även brister i ”theory of mind” vilket innebär att de har 

svårigheter med att förstå sig på andra barns tankar och känslor. Över 90 % av barnen med en 

autismproblematik förstår inte heller konsekvenserna av sitt handlande (Elvèn, 2011). Då 

deras generaliseringsförmåga är starkt nedsatt har de också svårigheter att ta lärdom av sina 

tidigare erfarenheter och översätta dessa till nya situationer.   

 

3.1.3 Aktuell forskning inom autism 
Diagnosen Autism fastställs idag utifrån en symtombild (se bilaga 1). Genom ett samarbete 

mellan svenska och utländska universitet har forskning bedrivits vid Linnéuniversitetet 

(Barometern, 2011-03-30). Resultatet av denna forskning visar på en möjlighet att i framtiden, 

via blodprov, kunna fastställa diagnosen autism (www.lnu.se). Forskningsresultaten visar på 

en olikhet i hur peptiderna (aminosyrakedjor) beter sig hos barn  

  

http://www.habiliteringen.nu/
http://www.lnu.se/
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med autism gentemot hur de beter sig hos friska barn. Naghi Mpmeni, projektets 

huvudforskare, menar att när man vet orsaken till sjukdomen tror man också sig i framtiden 

kunna bota den (Lokaltidning, 2011-03-30). 

 

3.2 BTI-metoden 

 
3.2.1  BTI – en strukturerad pedagogisk interventionsteknik 
En förutsättning för inlärning är motivation vilket barn inom autismspektrat ofta saknar då de 

har svårt för att förstå sambandet orsak – verkan. När barn med autism ska lära sig saker lär 

de sig på ett annat sätt och i fler steg. Barn med autism måste först lära sig att lära sig lära. 

Ett sätt att lära barn med autism är att använda sig av ett pedagogiskt arbetssätt där man lär sig 

stegvis enligt en viss struktur. BTI (Beteendeterapeutisk intensivträning) eller EIBI (Early 

Intensiv Behavioral Interverntion) är en strukturerad pedagogisk interventionsteknik som 

bygger på shaping, prompting och modellinlärning. Genom att använda modeller, förebilder, 

uppmuntran och ta vara på barnets initiativ hjälper man barnet att lyckas under träningen 

(Lyrén, 1998).  

 

Shaping innebär att man hjälper barnet att få motivation att lära sig lära genom att använda 

positiv förstärkning. Genom att använda sig av positiv förstärkning/belöning kan man träna 

sambandet orsak - verkan och därmed lära barnet motivation. Det är viktigt att belöningen är 

synlig och att drivkraften för inlärning kommer utifrån (Lyrén, 1998).  

 

Prompting innebär att pedagogen på olika sätt vägleder barnet för att kunna utföra olika 

instruktioner. Det kallas även för att prompta (Järvå, 2008). 

 

Modellinlärning innebär att man arbetar en – en och lär barnet nya färdigheter genom att  

pedagogen själv agerar som modell. Träningen sker sedan stegvis och länkas samman till 

långsiktiga mål (Lyrén, 1998). 

 

BTI-Metoden grundar sig på inlärningspsykologisk teori vilket innebär att man använder sig 

av vissa inlärningsstrategier som TBA (Tillämpad Beteende Analys) och tydliggörande 

pedagogik. Första steget är att etablera ett arbetssätt med tydlig struktur för att sedan börja 

följa en manual. Övningarna i manualen är sådant som barn vanligtvis lär sig på förskolan 

(Bromark, 2006). 

 

TBA (Tillämpad Beteende Analys) eller ABA (Applied Behavior Analysis) innebär att man 

noggrant analyserar ett oönskat beteende för att få veta vad som utlöser beteendet och vad  

individen vill uppnå med sitt beteende. Därefter analyseras i vilka situationer beteendet 

uppstår och vilka konsekvenser det får för att till sist förändra omgivningens sätt att bemöta 

barnet och se om det oönskade beteendet minskar (Järvå, 2008).  

 

Tydliggörande pedagogik innebär att inlärningssituationerna är noggrant pedagogiskt 

planerade i en starkt understödjande miljö. Pedagogen skall tydliggöra tid, rum, arbetsordning 

och tillrättaläggande av innehåll och material (Bohlin, 2011). 

 

Arbetssättet BTI präglas av att hela tiden fånga barnets hela uppmärksamhet vilket barn med  

autism ofta har svårt för. När man fått ögonkontakt med barnet och lärt barnet sitta stilla så  

kan man ge korta och tydliga uppmaningar. Fokus ligger på att träna barnets språkutveckling  

genom härmning som bör tränas både receptivt och expressivt. Barn med autism har svårt för  
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att generalisera det som de har lärt sig och därmed är det viktigt att de få öva samma sak med 

olika människor och i nya miljöer (Lyrén, 1998). 

 

Målsättningen med BTI är att öka barnets uppmärksamhet gentemot omgivningen, förbättra 

barnets språk med hjälp av AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation), öka barnets 

möjlighet att delta i lek och andra sociala aktiviteter, öka barnets möjlighet till att förstå hur 

andra människor tänker och känner och bilda ett nätverka kring barnet (Bromark, 2006). 

 

3.2.2 Bänkträningen i praktiken 

För att få en bättre förståelse för hur bänkträning går till gjorde vi ett besök på 

barnhabiliteringen och där observerade ett barn i en träningssituation. Vid detta 

träningstillfälle deltog en psykolog, en logoped, en specialpedagog, barnets förälder, barnets 

förskolepedagog och barnet självt. Efter att de vuxna hade samtalat kring hur träningen i 

hemmet och förskolan hade förlöpt övergick de till dagens aktuella träningsmoment. 

Träningsmomentet började med att förskolepedagogen sa till barnet att komma till bänken. 

Förskolepedagogen och barnet placerade sig mittemot varandra. Vid detta tillfälle arbetade de 

med olika färgkort i syfte att få barnet att benämna färger. Förskolepedagogen uppmanade 

barnet att etablera ögonkontakt och sedan lägga lika färg på lika färg. När barnet lyckades fick 

det positiv förstärkning i form av chips. Efter tio minuter fick barnet en lekpaus i fem minuter. 

Därefter återupptogs träningen med liknande övningar. Den totala träningstiden vid detta 

tillfälle uppgick till 45 minuter. Övriga vuxna hade under tiden observerat situationen och i 

lekpauserna gav barnhabiliteringsteamet feedback till förskolepedagogen. Därefter var det 

förälderns tur att genomföra bänkträning med sitt barn och samtidigt bli observerad av 

barnhabiliteringsteamet. 

 

3.2.3 Pedagogiska konsekvenser 
BTI bygger på hög intensitet vilket innebär att barnet skall tränas 25 timmar i veckan i 

systematiskt planerade inlärningsaktiviteter upplagda utifrån barnets ålder och förmåga.  

Gemensam faktor relaterad till effektivitet är tidig start dvs. barnet skall befinna sig i 

förskoleåldern eller yngre. Individualisering är en viktig faktor och dagsschema, den 

pedagogiska miljön och inlärningsstrategierna ska vara utformade efter varje barns 

förutsättningar. Det skall finnas en övergripande individuell plan för varje barn med uppsatta 

mål som kontinuerligt skall utvärderas. Andra viktiga faktorer är föräldrasamverkan, 

utbildning och universitetsanknytning, hög personaltäthet, planerad övergång från förskola till 

skola med prioriterade områden som kommunikation och socialt samspel (Bohlin, 2011).  

 

För att kunna genomföra ett mångsidigt intensivt program som BTI krävs planering på olika 

nivåer. På organisationsnivå handlar det om samverkan mellan landstingets 

specialistverksamhet och kommunen. På gruppnivå krävs en övergripande individuell plan där 

övergripande mål och ansvarsfördelning är formulerade. Denna övergripande plan skall tjäna 

som ett sammanhållande och administrativt instrument för att planera och genomföra barnets 

program och andra insatser. På individnivå krävs en individuell plan som innehåller 

detaljerade utvecklingsmål baserade på beteenden som kan observeras och mätas. Andra  

förutsättningar är att personal och föräldrar får möjlighet till utbildning och handledning och 

att barnet får möjlighet att vara tillsammans med normalutvecklade jämnåriga barn (Bohlin, 

2011). 
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3.2.4 Evidensbaserad metod 
BTI-metoden är evidensbaserad och bygger på aktuell forskning bl.a. till Torkel Klingbergs 

forskning i kognitiv neurovetenskap (Bromark, 2006). Klingberg (2007) har med hjälp av 

metoder som positronemissionstomografi, PET och funktionell magnetresonanstomografi, 

FMRI, kunnat avbilda aktivitet i hjärnan samtidigt som personer utför olika mentala uppgifter 

och därmed kunnat kartlägga hjärnans funktioner. Han menar att repetitiv träning med hög 

intensitet ger färdighet och orsaken är hjärnans formbarhet. Vidare menar han att arbetsminnet 

kan tränas upp och att de områden i hjärnan som ansvarar för att hålla informationen i 

arbetsminnet kan vara lika formbara som andra motoriska och sensoriska färdigheter. 

Arbetsminnet hjälper oss att hålla kvar information i hjärnan som t.ex. instruktioner men är  

även oerhört viktig för problemlösnings- och koncentrationsförmågan (a.a). För att metoden 

skall nå största möjliga effekt krävs tidig start och hög intensitet vilket innebär 25-30 timmars 

träning i veckan (Klingberg, 2011). Intensiteten bidrar till att det bildas mer nervceller och  

kopplingar som leder informationen i hjärnan och därmed är det just intensiteten i metoden 

som är den viktigaste faktorn för att nå framgång (a.a).  

 

3.2.5 Tidigare forskning 
En föregångare till beteendeintervention för barn inom autismspektrum var Dr Ivar Loovas  

som redan på 1960-talet började testa olika inlärningsprinciper på barn inom autismspektrat 

vilket så småningom ledde fram till en beteendeterapeutisk metod som kom att kallas för 

Loovasmetoden. I en artikel skriver Loovas (1987) om en studie där han har mätt effekten av 

metoden.  Loovas gav en grupp barn med autism intensivträning och jämförde sedan med en 

lika stor grupp som inte fick någon intensivträning. Behandlingsgruppen fick två års 

intensivträning motsvarande 40h/veckan medan kontrollgruppen fick samma insats eller 

annan intervention endast 10h/veckan. Detta resulterade i att 47 % av barnen i 

behandlingsgruppen uppnådde normal IQ nivå och kunde börja i den vanliga grundskolan 

medan endast 2 % i kontrollgruppen nådde detsamma (a.a).  

 

I en rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen i Uppsala län (2006), vars syfte var att 

följa upp barn med autism som fått beteendeterapeutisk intensivträning, framkommer att 

samtliga barn i undersökningen hade förbättrats i de förmågor som efterfrågades i 

enkätundersökningen. De specifika områden som barnen hade förbättrats i var förmåga till 

uppmärksamhet och imitation med leksaker, förmågan att benämna föremål och bilder och  

förmågan att sysselsätta sig själva korta stunder. Syftet med studien var även att studera om 

resultatet av intensivträningen kvarstod efter den avslutande behandlingen och om nätverket  

kring barnen hade behållit förhållningssätt, strategi och struktur från behandlingsmodellen 

som en integrerad del i barnens vardag och det visade sig att så var fallet (a.a.). 

 

3.3 Skollagen och verksamhetsuppdraget 

Läroplanerna anger utbildningens värdegrund och uppdrag (Skollagen 2010:800, 1 kap., 11 

§). Förskolans Lpfö-98 (1998) och förskoleklassens Lgr-11 (2011) lyder under skolagen. 

 

3.3.1 Vad skollagen säger om barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 
I Skollagen (2010:800, 3 kap., 3§) står det: 
 

 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

 personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

 som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

 uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  
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3.3.2 Vad skollagen säger om särskilt stöd i förskolan och förskoleklassen 

I Skollagen (2010:800, 2 kap., 25 §) beskrivs elevhälsans uppgifter.  
 
 25 § Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

 insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling  

 mot målen ska stödjas. 

 Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

 specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

 

I Skollagens 8 kap. 9 § anges det särskilda stöd som ska ges till de barn i förskolan som pga. 

av fysiska, psykiska eller andra skäl har speciella behov. Förskolechefen står som ansvarig för 

att sådant stöd ges. Dock omfattas förskolan enligt skollagens 3 kap 7 -12 §§ inte av utredning 

eller åtgärdsprogram. 
 

I Skollagens 8 kap. 3 § beskrivs på vilka grunder behovet av särskilt stöd ska utredas i 

förskoleklassen; om man befarar att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås eller om barnet uppvisar andra svårigheter. Vidare ska ett åtgärdsprogram 

upprättas där det ska framgå hur behoven ser ut, hur man ska tillgodose dessa och hur 

åtgärderna ska följas upp för att sedan kunna utvärderas (8 kap., 9 §). 

 

3.3.3 Vad skollagen säger om förskolans och förskoleklassens utbildningssyfte 

Förskolans utbildningssyfte skiljer sig inte så mycket ifrån förskoleklassens utbildningssyfte. 

Förskolans utbildningssyfte är enligt skollagens 8 kapitel följande: 

 
            2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 
 omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas  

 så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

 Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för  

 Fortsatt utbildning (Skollagen 2010:800, 8 kap. 2§). 

 
Förskoleklassens utbildningssyfte är enligt skollagens 9 kapitel följande: 

  
 2 § Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för 

 fortsatt utbildning. 
 Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevers behov. 

 Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap  

 (Skollagen, 2010:800, 9 kap., 2§). 

 

3.3.4 Vad skollagen säger om dokumentation och utvärdering 

 I skollagen 4 kap (2010:800) beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet dels på 

huvudmannanivå: 

 
 3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
 kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (Skollagen 2010:800, 4 kap., 3§). 

 
dels på enhetsnivå: 

 
 4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska 
 genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå (Skollagen 2010:800, 4 kap.,4§). 

 
Vidare kan man läsa att ”det systematiska kvalitetsarbetet enligt 4 kapitlet, 3 och 4 § ska 

dokumenteras (Skollagen 2010:800). 
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3.3.5 Förskolan, förskoleklassen och dokumentation  

Förskolans handlingsplan kan likställas med förskoleklassens åtgärdsprogram. I förskolans 

handlingsplan ska åtgärder utifrån barnets svårigheter eller avvikelser beskrivas på 

verksamhetsnivå. I förskoleklassens åtgärdsprogram ska insatser beskrivas på både individ 

och verksamhetsnivå. Gemensamt för de olika verksamheterna är samarbetet med föräldrarna 

då särskilda stödinsatser utformas eller då åtgärdsprogram upprättas.  

 

Pedagogisk kartläggning eller utredning är det dokument som föregår ett åtgärdsprogram i 

förskoleklassen. I X-kommun fattades ett beslut i januari 2012 att även förskolan skulle göra 

pedagogiska utredningar och att de skulle ligga till grund för de handlingsplaner förskolan 

sedan upprättar. 

 

3.3.6 Förskolans uppdrag 

Enligt Lpfö -98 är förskolans uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan 

skall stimulera barns utveckling och lärande på ett roligt, tryggt och lärorikt sätt och samtidigt 

erbjuda trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 

motivation och drivkraft och stimulera barnen att genom lek och socialt samspel söka och  

erövra kunskap. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla de grundläggande 

demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna vilket kräver att värderingarna tydliggörs i den dagliga verksamheten. 

Verksamheten skall anpassas till alla barn och utgå från en helhetssyn på barnet (a.a). 

 

 ”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra 

 ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar 

 så att de utvecklas så långt som möjligt” (Lpfö -98, sid.5). 

 

I Lpfö -98 står det vidare att förskolan skall sträva efter ett förtroendefullt samarbete mellan 

förskoleklassen, skolan och fritidshem och vid övergång till de nya verksamheterna ska 

särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särkskilt stöd. Förskolans arbete skall ske 

i nära samarbete med hemmen och all form av utvärdering ska utgå från ett tydligt 

barnperspektiv där både barn och föräldrar ska vara delaktiga (a.a.). 

 

3.3.7 Förskoleklassens uppdrag 

Läroplanerna anger utbildningens värdegrund och uppdrag (Skollagen 2010:800, 1 kap., 11 

§). Förskoleklassen följer Lgr-11 (2011). 

 

Förskoleklassens utbildning ska vila på demokratiska grunder och respekt för de mänskliga 

rättigheterna (Lgr-11). Förskoleklassens uppgift är att förmedla alla människors lika värde 

och solidaritet med de som är svaga. De ska låta varje barn utvecklas så långt de kan samtidigt 

som de ska låta varje barn finna sin unika egenart. Verksamheten ska ha den enskildes 

välbefinnande för ögonen och arbeta aktivt mot alla former av diskriminering. 

 

Samverkan ska ske med förskolan för att skapa förutsättningar för ett nära samarbete grundat 

på samsyn och förtroende (Lgr-11). Förskoleklassen ska ge barnen överblick och  

sammanhang.  Genom förskoleklassens samarbete med hemmet, genom omsorg, omtanke och 

generositet, ska barnets utveckling främjas och stöd till fostran ges. Detta förskoleklassens 

stöd till föräldrarna måste ske genom samarbete (a.a.). 
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Lgr -11 talar om identitetsutvecklingens nära samband med språk och lärande. Genom att 

utveckla möjligheter till kommunikation får barnet ökad tilltro till dess språkliga förmåga. 

Läroplanen talar också om leken och det skapande arbetet som grundläggande för lärandet. 

Genom uppmuntran till nyfikenhet och kreativitet främjas elevernas harmoniska utveckling. 

 
”Varje elev har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse 

som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lgr-11, sid 10). För att möjliggöra 

detta måste undervisningen tillsammans med elevhälsan utformas på ett sådant sätt att de barn 

som behöver särskilt stöd och hjälp också får det (Skolagen 2010:800, 2 kap., 25 §). 

 

4 Teoribakgrund 
 

Syftet med studien är att synliggöra användandet av BTI-metoden och dess strategier i 

förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamheter i relation till gällande läroplaner 

och skollag. Vi vill även synliggöra hur BTI-metoden påverkar den pedagogiska 

verksamheten med avseende på alla barn. I detta kapitel presenterar vi därmed Skinners teori 

som stämmer väl överrens med BTI-metoden och sätter den i relation till ett sociokulturellt 

perspektiv och ett hälsoperspektiv. Med hjälp av dessa teorier och vår empiri kommer vi att 

problematisera kring de konsekvenser en pedagogisk interventionsteknisk metod kan få för 

förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamheter. 

 

4.1 Behaviorismen och Skinners teori 

Behaviorismen är en psykologisk riktning som nöjer sig med att enbart registrera beteenden. 

För en sträng behaviorist finns det ingen skillnad mellan en människa och en försöksråtta 

(Thurén, 2004).  En viktig förespråkare för behaviorismen var Burrhus Frederic Skinner och 

han är den beteendepsykolog som har haft mest inflytande på beteendepsykologin i 

västvärlden. KBT (kognitiv beteendeterapi) eller TBA (tillämpad beteendeanalys) bygger på 

Skinners teori. Skinner grundade sin egna vetenskapliga filosofi inom beteendepsykologin 

som kom att kallas för radikal behaviorism. Denna teori bygger på att positiv förstärkning har 

betydelse för sambandet mellan stimuli och reaktioner. Skinner menar att orsaken till att 

människan utvecklas beror på hur vi samspelar med omgivningen (Jerlang, 2005). 

 

Skinners teori bygger på Ivan P Pavlovs teori vars utgångspunkt var att alla organismer har en 

medfödd behandlingsberedskap vilket innebär att vissa påverkningar eller stimuli utlöser 

ganska bestämda reaktioner. Ett djur kan exempelvis lära sig att fly med hjälp av signaler från 

andra djur vid fara. Det kom att kallas klassisk betingning eller signalinlärning. Skinner 

menar då att ett beteende kan ändras om man analyserar de betingelse som utlöste det. Med 

hjälp av positiv förstärkning bedrev Skinner forskning på att forma beteende och utvecklade 

därmed operant betingning. Operant betingning innebär att ett beteendemönster kan utvecklas 

eller förändras som en följd av de konsekvenser som beteendet medför dvs. när ett beteende 

följs åt av en positiv förstärkning så kommer individen förmodligen att återupprepa detta 

beteende. Denna beteendeformningsmetod kallas för Shaping. Enligt Skinner kan mer 

komplicerad inlärning läras genom att förstärka önskat beteende. Detta visar enligt Skinner att 

allt beteende går att kontrollera med hjälp av positiv förstärkning (Jerlang, 2005).  

 

Skinners syn på undervisning är att elever lär sig saker i sin naturliga miljö utan undervisning 

men om lärarna ordnar särskilda förstärkelsebetingelser så påskyndar de inlärningen och  
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uppkomsten av ett beteende. ”En organism förändras när den utsätts för  

förstärkningsbetingelser och lever vidare som en förändrad organism” (Skinner, 1969 s.165). 

Därmed anser Skinner att ett viktigt element i undervisningsplaneringen är ett effektivt 

utformat förstärkningsschema. Detta förstärkningsschema skall vara uppbyggt så att eleven i 

början ofta får förstärkning vid önskat beteende och sedan skall det sakta minska med syfte att 

bibehålla beteendet under mer sällan förekommande förstärkning. Detta kallas för 

programmerad undervisning vars syfte inte enbart är att framkalla nya beteende utan även att 

se till att beteenden bibehålls (Skinner, 1969). 

 

Att vänta på att ett önskat beteende skall uppstå så att det kan förstärkas är enligt Skinner helt 

ineffektivt. Det beteende som skall förstärkas måste framkallas av läraren som vägleder 

beteendet vilket kallas imitation. Läraren använder förstärkaren när elevens beteende liknar 

förebildens beteende vilket ofta är läraren själv. Detta kallas att prompta. Ett dilemma som  

kan uppstå är att vi fortsätter att vägleda ett redan inlärt beteende och det kan vara svårt att 

veta när vägledningen skall upphöra. Skinner menar att det handlar om att vägleda endast så  

mycket som behövs för att framkalla respons och vägledningen får inte upphöra för tidigt 

(Skinner, 1969). 

 
4.2 Motivationen och relationens betydelse för inlärning 

I motsats till Skinner anser Jenner (2004) att man bör fokusera på att stärka den inre 

motivationen istället för att ge yttre förstärkning. Beteende och handlingar som är 

målinriktade kan utlösas av en inre drivkraft som är grundad i individens behov, önskningar 

eller förväntningar. Motivationsprocessen kan ses ur tre olika aspekter. En aspekt är 

individens egen målsträvan och om målet är möjligt att uppnå. Den andra aspekten är 

uppnåendets värde dvs. är målet eftersträvansvärt. Den tredje aspekten är självförtroendet 

vilket beror på misslyckandets sannolikhet (a.a).  

Jenner (2004) menar att motivationen också beror på det pedagogiska mötet som består av 

dels relationen mellan pedagogen och eleven och dels av den vardagskultur,  

organisationskultur och de samhälliga värderingar som relationen är en del av. Relationen 

mellan pedagogen och eleven är grunden för det pedagogiska mötet och därmed är det viktigt  

att som professionell yrkesutövare ha tillägnat sig ett förhållningssätt som innefattar 

perspektivseende, kontextualisering, konstruktiv åtgärdsplanering, professionell hållning och 

etisk hållnig. För att ett möte skall ske måste den professionella yrkesutövaren förstå den 

andre utifrån dennes livssituation och upplevelser av världen och alltid sätta människovärdet i 

fokus (a.a).  Även Vygotskij såg lärandet som en social process vilket innebär att inget 

lärande kan ske utan att individen samspelar med den sociala omgivningen. Detta kallas för 

ett sociokulturellt perspektiv på lärandet (Imsen, 2005). 

 

Den sovjetiska teoretiken Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) var en av de mest 

väsentliga grundarna av modern psykologi. Enligt Vygotskijs teori går utvecklingen från den 

sociala och kollektiva handlingsformen till barnets inre dvs. barnets eget tänkande. Han menar 

att språket och det sociala samspelet har stor betydelse för inlärnings- och 

utvecklingsprocessen (Jerlang, 2005). När små barn börjar prata med sig själva internaliseras 

erfarenheter som tänkande och därmed bildar språket tänkandets byggstenar. Språket är enligt 

Vygotskij ett redskap för att bemästra omgivningen dvs. hur vi tillägnar oss kultur, 

gemensamma kunskaper och socialiseras till människor. Det som Vygotiskij gör till skillnad 

från Skinner är att han inför ett kognitivt redskap mellan stimulus och respons vilket kom att  
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kallas mediering. Medieringen är enligt detta synsätt grundläggande för alla högre psykiska  

funktioner. Därmed är språket tillsammans med handlingen en nödvändig förutsättning för 

den intellektuella utvecklingen vilket bidrar till att individen kan reflektera kring sig själv och 

sina egna handlingar (Imse, 2005). 

 

Ett nyckelbegrepp i Vygotskijs teori är den närmaste utvecklingszonen vilket innebär att den 

lärande- och utvecklingsmöjlighet som ligger i vad barnet kan göra idag tillsammans med 

läraren kan barnet imorgon göra själv och därmed är samspelet med omvärlden helt 

avgörande. Om man ser det ur Vygotskijs perspektiv så förskjuter han tyngdpunkten i 

individvärderingen från produkt, normer och kvantitet till process, kriterier och kvalitet 

(Jerlang, 2005). Teorin om den närmaste utvecklingszonen stödjer principen om anpassad 

undervisning och enligt Vygotskij ska undervisningen vara utmanande och ligga på en liten 

högre nivå än vad eleven behärskar. Han menar att läraren aldrig på förhand kan veta vad 

eleven egentligen kan lära sig och därmed finns det en gräns för hur mycket vi kan styra 

undervisningen med läroplaner och välstrukturerad undervisning (Imsen, 2005). 

 

4.3  Salutogenes - Ett hälsoperspektiv 
Patogenes, sjukdomens orsaker, är tydligt belyst i forskning men intresset för hälsans orsaker 

har inte tidigare varit föremål för lika stort intresse inom forskningen. Aaron Antonovsky 

(1923-1994), professor i medicinsk sociologi, har med sin forskning kring hälsans orsaker 

myntat begreppet salutogenes (Antonovsky, 2005). Antonovsky talar utifrån det  

salutogena synsättet om alternativa hypoteser, om att ställa annorlunda frågor och om att se på 

data på ett annorlunda sätt. Samtidigt som Antonovsky förvånar sig över det sjukdomsfokus  

som forskare har idag uppmanar han forskare att inta ett hälsofokus med inriktning på de 

hälsofrämjande psykologiska faktorerna. Antonovsky ser inte salutogenes och patogenes som 

i något slags motsatsförhållande utan vill belysa de olika synsätten som komplementära (a.a.). 

 

Antonovsky (2005) talar om att en Känsla Av SAMmanhang, KASAM, ger motståndskraft 

mot sjukdomar. Han beskriver människor med högt KASAM som människor som ser sin 

tillvaro som förutsägbar genom att den uppfattas som begriplig, hanterbar och meningsfull. 

De människor som upplever en stor känsla av sammanhang, kan uppleva påfrestningar som 

stimulerande utmaningar. Dessa människor har också god självkänsla, är aktiva i sin vardag 

och håller sig överlag friskare. De som tvärtom inte upplever sin värld omgiven av detta 

sammanhang, beskrivs av Antonovsky som människor som ser sin tillvaro som ohanterlig, 

svårbegriplig och icke meningsfull. Dessa människor har låg självkänsla, är passiva i sin 

vardag och faller oftare offer för sjukdomar (a.a.). 

 

Enligt Grace Baron (Elvén, 2011) är stresståligheten mindre hos barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder. Då svårigheter som förståelse av sammanhang, exekutiva svårigheter, 

bristande struktur, sinnesöverbelastning, för höga eller för många krav, utanförskap eller 

svårigheter på andra plan finns, utsätts barnet för hög stressnivå (a.a.). Här talar Baron om 

vikten av positiv förstärkning (a.a.) och Green (2011) om vikten av varaktiga och alternativa 

lösningar.  
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En person med en stark och fast identitet måste, för att må bra, befinna sig i ett sammanhang 

där den kulturella kontexten och den sociala strukturen är identitetsfrämjande (Antonovsky, 

2005). Men en stark identitet har också möjlighet att finna alternativa identiteter då yttre 

omständigheter gör det omöjligt att hålla sig kvar vid den förra identiteten. En person med en 

svag känsla av sammanhang kan tvärtom hänga sig fast vid sin identitet i syfte att lindra 

ångest då livet ter sig ohanterligt, svårgripbart och icke meningsfullt. Men Antonovsky talar 

också om livserfarenheter som ger ökad förståelse och en känsla av sammanhang och som i 

förlängningen kan stärka en person samtidigt som en persons grundläggande förståelse för sin 

omvärld är det som avgör om en livshändelse är hälsofrämjande, neutral eller rent av skadlig 

(a.a.). 

Begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet är nyckelorden även då Antonovsky talar om 

barnets KASAM.  Ett barn som uppfattar sin värld som begriplig är ett friskare barn 

(Antonovsky, 2005). Om beteenden och yttre och inre stimuli blir så välbekanta för ett barn så 

att dessa sedan utvecklas till rutiner kan världen runt barnet också bli mer begriplig. Om 

stimuliresponsen blir förutsägbar och gensvaret tillfredställande kan barnet känna 

meningsfullhet. Yttre krav från omgivningen i kombination med de egna inre kraven och 

kvalitén på det gensvar som barnet får skapar hos barnet en belastningsbalans. Om 

huvuddelen av de gensvar barnet får är kanaliserande (gör du så säger jag ja, gör du på det 

andra viset säger jag nej, inte nu, imorgon går bra) eller om de är uppmuntrande så undviks, 

enligt Antonovsky, såväl överbelastning som underbelastning och därmed kan barnet erfara en 

känsla av hanterbarhet (a.a.). 

Lennart Levi (2012) professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet, 

har kritiserat Antonovskys hälsoperspektiv. Psykosociala forskningsslutsatser baserade på det 

kreativa tänkandets kraft bör, enligt Lennart Levi, tolkas med försiktighet (a.a.). Men nya 

forskningsmodeller kring tankens kraft för hälsans bevarande kommer, alla med inslag av 

Aaron Antonovsky (www.lakartidningen.se). 

Omfattande forskning har bedrivits sedan Antonovskys teori kring Hälsans mysterium 

offentliggjordes (www.lakartidningen.se). Robert Karasek, Töres Theorell, Jeffrey Johnson 

och Ellen Hall har utarbetat krav-kontroll-stöd-modellen. Denna modell består av tre 

dimensioner; omgivningens krav, det egna inflytandet och det sociala stödet. Modellen vill 

visa på att höga krav i kombination med lågt inflytande och bristande socialt stöd kan ge 

skadlig stress. Då förhållandet är det omvända då kraven, det egna inflytandet och det sociala 

stödet ligger på en tillfredsställande nivå upplevs det som hälsofrämjande. Effort-reward-

imbalance (ERI) är den modellen som kompletterar krav-kontroll-stöd-modellen. ERI belyser 

insats kontra belöning och den stress som kan uppkomma då belöningen uteblir eller inte står i 

relation till de insatser som gjorts (a.a.). 

I en forskningsrapport vid Lunds Universitet presenterar professor Marianne Cederblad och 

professor Kjell Hansson (2008)) skyddande faktorerna på individnivå; god självkänsla, 

förmåga att kommunicera, social kompetens, intelligens, hög energinivå, 

problemlösningsförmåga, upplevelse av kontroll, intressen, kreativitet, empati och optimism. 

Skyddande faktorer i omgivningen visade sig vara familjerelaterade såsom regler, konsekvent 

gränssättning och tydliga roller (a.a.).      

 

 

 

  

http://www.lakartidningen.se/
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5 Forskningsmetod 
 

5.1 Val av forskningsansats 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats för att förstå hur 

pedagoger kan hantera BTI- metoden i förskolans pedagogiska verksamhet och samtidigt 

förhålla sig till förskolans läroplan och gällande skollag. Hermeneutiken är en kvalitativ 

forskningsstrategi och den ontologiska inriktningen är konstruktionism som går ut på att 

sociala företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar. Detta 

synsätt innebär även att sociala företeelser inte enbart skapas via socialt samspel utan också 

befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering (Bryman, 2011). Epistemologiskt innebär det 

att hermeneutiken har ett tolkningsperspektiv dvs. interpretativism. Meningen med 

interpretativismen är enligt Bryman (2011) att det behövs strategier som tar hänsyn till 

skillnaden mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt och som kan beskriva 

betydelsen av en social handling.  

Kvalitativa forskares huvudsakliga fokus är att tolka och reflektera över den sociala verklighet 

som vi lever i till skillnad från kvantitativa forskare som har ett mer naturvetenskapligt synsätt 

där fokus ligger på prövning av olika teorier och mätning av olika företeelser (Bryman, 2011). 

Vi anser att människors upplevelser och erfarenheter inte är mätbara och därmed har vi valt en 

kvalitativ ansats framför en kvantitativ. Rent ontologiskt ser vi, liksom Bryman (2011), 

sociala egenskaper som resultat av samspel människor emellan och inte av företeelser. Detta 

tänkande är konstruktionistiskt till sin art (a.a.). 

Precis som von Wright (2000) skriver i inledningen till sin bok att hennes syfte är att 

perspektivera och komplicera frågorna och inte lösa dem så vill även vi perspektivera och 

förstå hur BTI-metoden kan hanteras i en pedagogisk verksamhet men söker, liksom von 

Wright, inga lösningar eller korrekta svar. Det handlar dels om att förstå hur pedagoger 

förhåller sig till metoden i deras sociala verklighet, dels om att komma till insikt hur en 

pedagogisk metod kan påverka förskolans pedagogiska verksamhet som styrs av läroplan och 

gällande skollag.  

5.2 Val av forskningsmetod 

Utifrån den hermeneutiska ansatsen har kvalitativa intervjuer valts som vetenskaplig metod 

för att förstå hur arbetssättet BTI används i förskolans pedagogiska verksamhet. Genom 

intervjuer vill vi få en djupare förståelse för hur respondenterna resonerar kring sina egna 

uppfattningar och erfarenheter av BTI-metoden. Vi har valt semistrukturerade intervjuer 

framför ostrukturerade då vi anser att det krävs ett visst mått av struktur vid vår 

datainsamling, dels för att begränsa oss och kunna jämföra de olika intervjuerna med 

varandra, dels för att tydligt kunna hålla fokus på hur BTI- metoden hanteras i förskolans 

pedagogiska verksamhet. En semistrukturerad intervju innebär att man inriktar sig på ett 

specifikt tema där respondenterna fortfarande har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt 

(Bryman, 2011). 

Ur Kvales teoretiska perspektiv handlar kvalitativa intervjuer om en relation mellan den 

intervjuade och intervjuaren (Kvale, 1996).  Kvale delar in kvalitativa intervjustudier i sju 

olika stadier nämligen tematisering, design, intervjuandet, överförandet till bearbetningsbar  

form, bearbetning och analys, resultat och till sist rapportering. Kvale ser ur sitt 

interaktionistiska perspektiv det som sker mellan respondenten och intervjuaren som det  

väsentliga (a.a). 
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5.3 Urval och Tillvägagångssätt  

Utifrån våra formulerade forskningsfrågor har ett målstyrt urval gjorts av de individer, 

avdelningar och organisationer som vi ämnat intervjua. Då antalet barn som omgärdats av 

BTI-metoden inom X-kommun är begränsade till sitt antal blir per automatik också det antal 

pedagoger, enheter och organisationer som berörs av metoden begränsade. Då urvalet gjorts 

har vi samtidigt fått förhålla oss till denna begränsning. 

 

Vi började med att skriva ihop ett missivbrev till de tänkbara respondenter vi ville intervjua 

och mailade iväg dessa. Av 12 respondenter var det 8 stycken som tackade ja och ville ställa 

upp på en intervju. Respondenterna bestod av kommunens samordnare, 1 grundskollärare och 

6 förskollärare. De tillfrågade rektorerna avböjde intervjun då de inte ansåg sig ha någon 

kunskap om BTI-metoden. Intervjuerna tog 20-40 minuter och intervjuerna ägde rum i ett 

avskilt rum någonstans ute i de olika verksamheterna.  

 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och intervjuerna upplevdes som fria och 

härliga samtal. Intervjuerna styrdes av våra intervjuguider som bestod av 10 öppna frågor till 

pedagogerna och 11 till samordnaren. Följdfrågor ställdes efter behov under samtalets gång. 

Samtliga intervjuer spelades in och materialet transkriberades sedan ned för att kunna 

analyseras och tematiseras. Empirin grupperades sedan i följande 5 avsnitt: 

- BTI – ett specifikt arbetssätt in i en pedagogisk verksamhet 

- Utvärdering av arbetssättet 

- Beslut kring när BTI ska tas in i en verksamhet 

- Verksamheten och dess resurser  

- BTI, läroplaner och skollag 

 

5.4 Etiska överväganden  

Vi har valt att relatera våra etiska ställningstaganden till Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer nämligen, informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har uppfyllts genom att 

respondenterna blev väl informerade om syftet med studien och vad deras deltagande innebar  

både muntligt och skriftligt via brev. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att 

samtliga respondenter har noga har avidentifierats. Samtliga respondenter har blivit tillfrågade 

om de vill ställa upp på en intervju och blivit väl informerade om frivilligheten i deltagandet 

och därmed har även samtyckeskravet uppfyllts. Nyttjandekravet har blivit tillgodosett genom 

att samtliga respondenter har blivit informerade om att den insamlade empirin endast kommer 

att användas som forskningsändamål. Enligt nyttjandekravet får forskaren ej lägga in egna 

värderingar i resultatet vilket respondenterna blev väl informerade om vid intervjutillfället. 

 

I rapport 353 (2011) för Skolverket fram fyra principer som ska ligga till grund vid en etisk 

utvärdering; Principen att göra gott, Principen att inte göra skada, Autonomiprincipen och 

Rättviseprincipen. Utöver dessa principer är det viktigt att man talar om människors rätt till  

personlig integritet. Lena Carlsson (Linnéuniversitetet, 2012-01-26) betonade att ”det finns en 

etisk gräns för frågandet”. I vårt syfte att nå en djupare kunskap kring hur BTI- metoden 

används i förskolans och förskolekassens ordinarie verksamhet i relation till läroplan och 

gällande skollag, vill vi förhålla oss etiskt till denna gräns genom att på ett professionellt sätt 

bygga upp ett förtroende genom aktiva etiska avvägningar avseende frågornas relevans för 

studiens syfte.  
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5.5 Reliabilitet och Validitet 
Reliabiliteten och validiteten i arbetet bygger på hur intervjuer och skriftliga källor har 

hanterats och tolkats. Om vi ska se på denna forskningsmetod med kritiska ögon så kan 

forskningsresultatet bli annorlunda om vi väljer att intervjua andra pedagoger med andra 

upplevelser av metoden och därmed har resultatet inte så stor reliabilitet. Bryman (2011) 

menar att resultatet för ett litet antal individer i en viss organisation inte kan generaliseras till 

andra organisationer. 

 

Det finns ett dilemma med hermeneutiken då den bygger på tolkningar och tolkningarna 

påverkas av tolkarens värderingar, kontext och förförståelse som både kan ses som 

förkunskap men även som fördomar (Thurén, 2004). Studiens kvalité beror på hur våra 

tolkningar och etiska överväganden mellan de nedskrivna intervjuerna och redovisningen av 

resultat och analys stämmer överrens. 

 

Validitet är ett begrepp som främst handlar om att man undersöker det som är tänkt att 

undersökas (Bryman, 2011). Eftersom vi i vår studie inte har fokus på mätning av effekten av 

BTI-metoden har validitet inte någon direkt betydelse för vår studie. Extern validitet skulle 

dock i vårt fall kunna vara av intresse då det handlar om huruvida våra resultat eventuellt 

skulle kunna generaliseras till andra pedagogers, enheters eller organisationers förståelse för 

hur pedagoger kan arbeta enligt BTI-metoden i förskolans och förskoleklassens pedagogiska 

verksamhet och samtidigt förhålla sig till läroplan och gällande skollag och hur det i 

förlängningen kan påverka den pedagogiska verksamheten. Då vi har ett begränsat urval utgör 

en sådan extern validitet ett problem och blir därmed inte aktuell. 

 

Den interna validiteten innebär att ett forskarlag kommer överens om hur det insamlade 

materialet ska tolkas (Bryman, 2011). Då vi utifrån våra egna olika professioner, 

förskollärarens och lågstadielärarens, ser och tolkar olika vill vi inte begränsa oss i detta. Vi 

ser våra olika perspektivseenden som en styrka då vi analyserar vårt material. Olika ingångar 

ger en både bredare och djupare förståelse för hur pedagoger kan arbeta enligt BTI-metoden i 

förskolans pedagogiska verksamhet och samtidigt förhålla sig till förskolans läroplan och 

gällande skollag och hur det i förlängningen påverkar förskolans pedagogiska verksamhet. 
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6 Resultat  
Resultatet av våra intervjuer redovisas i två delar: I del 1 presenteras hur BTI-metoden 

involveras i förskolan och förskoleklassen i relation till verksamheternas uppdrag. I del två 

presenteras hur BTI-metoden påverkar den ordinarie verksamheten med avseende på alla 

barn. Till respektive resultatdel följer också en analys. 

 

Vi har valt att redovisa resultat och analys utifrån organisation-, grupp- och individnivå 

eftersom ansvaret, då en pedagogisk verksamhet tar in en metod utifrån initierad av 

Barnhabiliteringen på uppdrag av föräldrar, vilar på alla nivåer. På organisationsnivå finns 

kommunens samordnare, förskolans chef och förskoleklassens rektor. På gruppnivå finns 

verksamheternas pedagoger. På individnivå finns dels de barn som omfattas av BTI, dels de 

barn som ingår i verksamheterna. 

 

Resultat del 1 
 

6.1 Hur BTI-metoden involveras i förskolan och förskoleklassen i relation 

till verksamheternas uppdrag 
Här beskrivs dels hur BTI-metoden involveras i förskolans och förskoleklassens ordinarie 

verksamhet kopplat till verksamheternas uppdrag, dels hur verksamheterna dokumenterar, 

utvärderar och följer upp arbetet kring de barn som omgärdas av BTI-metoden. Resultatet 

redovisas på organisations-, grupp- och individnivå och följs slutligen av en sammanfattning. 

 

6.1.1 Tolkning av verksamheternas uppdrag på organisationsnivå 
Förskolan och förskoleklassen har sitt uppdrag riktat mot barnet medan habiliteringen arbetar 

på uppdrag av föräldrarna. Som kontaktperson mellan dessa verksamheter finns kommunens 

samordnare. Beslut om att förskolan eller förskoleklassen ska arbeta med BTI tas av 

enhetschefen för den aktuella verksamheten på uppdrag av föräldrarna. Då BTI-metoden ska 

tas in i verksamheten kan samordnaren föra barnets och föräldrarnas talan. 

 

Samordnaren betonar verksamheternas olika uppdrag; medan skolan har skoluppdraget, har 

förskolan förskoleuppdraget och habiliteringen föräldrauppdraget. Samordnaren betonar att 

skolan ska sätta in de insatser som barnet behöver för att lyckas med skoluppdraget, inte 

livsuppdraget eller omvårdnadsuppdraget. Vidare menar samordnaren att verksamheten får 

sätta tidsbegränsningar, pengabegränsningar och personalbegränsningar utifrån 

verksamhetens uppdrag. 

 

Pedagoger talar om drivande föräldrar där rektor senare fattat beslut om att personalen ska 

arbeta med BTI-metoden, en metod som habiliteringen i X-kommun förordar. En pedagog 

talar om ett beslut som fattats på chefsnivå och att det ur pedagogernas perspektiv inte funnits 

några valmöjligheter utan då det fattats ett beslut har pedagogerna det beslutet att förhålla sig 

till. 

 

En pedagog säger: 

 

 ”Vi blev tillfrågade av chefen om vi ville jobba med BTI för det var bestämt så 

 och det fanns väl inget val utan det skulle jobbas och då var det så”. 

 

 

  



 

  23 (50) 
 

En annan pedagog säger: 

 

 ”Föräldrarna blev ju erbjudna av barnhabiliteringen detta med BTI och så kom 

 väl jag med på tåget och de har säkert kontaktat min chef också så att det var 

 okej.” 

 

Samordnaren talar vidare om vikten av respekt för varandras professionalitet och tillit till 

varandras kunnande när han säger: 

 

 ”Kommer habiliteringen med önskemål, idéer så måste vi lyssna lika respektfullt 

 på dem som vi begär att de ska lyssna på oss och förutsätta faktiskt att 

 habiliteringen har fakta på fötterna och att de har barnets bästa i sitt tänk”. 

 

Samordnaren på kommunen uttrycker också att han hoppas att de pedagoger som får gå på 

barnhabiliteringens utbildning också berättar om vad BTI-träningen går ut på för sina 

arbetskollegor. 

 

6.1.2 Tolkning av dokumentationsuppdraget på organisationsnivå 

Samordnaren uttalar sig kring frågan om dokumentationskravet på följande vis: 

  

 ”Det står i lagen tydligt att man ska observera, dokumentera, följa barns  utveckling 

 och reagera om det inte följer det som man har tänkt. Runt de här barnen kan man 

 ju verkligen säga att här följer det inte som vi hade tänkt det.” 

 

Samordnaren uttalar sig även om de handlingsplaner som förskolan har att tillgå: 

 

 ”De barn som får detta ska ju ha ett beslut från förskolechefen, typ rektors 

  beslut och ett handlingsprogram eftersom dom får särskilda insatser som 

  arbetslaget inte annars har. Det är förskolechefens uppdrag att sätta det på papper  

            vad som är beslutat och det förutsätter jag att dom gör” 

 

Samordnaren talar även om förskolans dokumentationsmotstånd och den krock som blir 

mellan detta motstånd och det dokumentationskrav som BTI-metoden ställer. Samordnaren 

menar att pedagogerna på förskolan vill gömma sig bakom sin hårdare sekretess men att alla 

barn blir lidande pga. detta dokumentationsmotstånd.  

 
Kommunens samordnare berättar att det inte har gjorts någon utvärdering av BTI-metoden på 

central nivå utan att det är i samtalet med förskolecheferna som resultat och framgång 

presenteras. Samordnaren berättar vidare att de signaler som han/hon får från förskolechefer, 

rektorer, habilitering och föräldrar är att metoden genererar stora framgångar.  

 
Då samordnaren talar om vikten av dokumentation för att möjliggöra utvärdering hänvisar 

han samtidigt till lagtexten där det står att man ska observera, dokumentera, följa barns 

utveckling och reagera om det inte följer det som man har tänkt sig. Han tillägger: 

 

            ”Ska man någon gång kunna vända sig om och se om det här är bra eller dåligt så 

              måste man ju dokumentera.” 
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6.1.3 Tolkning av verksamheternas uppdrag på gruppnivå 

Verksamheterna lyder gemensamt under skollagen men styrs av olika läroplaner; förskolan av 

Lpfö-98 och förskoleklassen av Lgr-11. Barn som får BTI-träning i förskolan och där sedan 

träningen följer med barnet upp i förskoleklass får denna träning kopplat till två olika 

läroplaner. 

 

Vid intervjuerna bad vi pedagogerna ta ställning till om BTI:s inlärningsstrategier 

överensstämde eller ej med gällande skollag och läroplaner. Vi undrade också över vem som  

hade ansvaret för att BTI överensstämde med dessa styrdokument. Vi ville också veta 

pedagogernas upplevelse av hur BTI påverkade deras möjlighet att uppfylla sitt uppdrag. 

En förskolepedagog uttalar sig om BTI kontra läroplan: 

 

 ”Jag är inte så insatt. Visst ska det gå in i vartannat” 

 

En annan förskolepedagog svarar: 

 

 ”Det är ju vi förskollärare som ska ansvara för att BTI överrensstämmer med 

 läroplanen för vår chef vet inte riktigt vad BTI innebär.” 

 

I de flesta verksamheterna fick endast den ansvarande pedagogen gå barnhabiliteringens 

utbildning i BTI. Då övrig personal blev intervjuad kring sina kunskaper om BTI och dess 

relation till läroplan och skollag får vi följande svar: 

 

 ”Jag kan inte det. Jag har ingen aning. Vet inget om BTI. De frågorna är väldigt 

 svåra att besvara.” 

 

Eller 

 

 ”Vet inte så mycket. Jag hoppas det ingår.” 

 

 ”Jag är inte så insatt”. 

 

Förutom den nya skollagen från juli 2011 har förskoleklassen även en ny läroplan, Lgr-11, att 

förhålla sig till. En pedagog som uttalar sig om förskoleklassens läroplan Lgr-11 säger: 

 

 ”Kan du säga vad som gäller i den nya läroplanen? Jag har ringt till skolverket 

 och inte ens de kan säga. De sa att jag först skulle prata med förskolan. Nej, sa 

 jag, detta är förskoleklassen. Det var skolverket! I den nya Lgr står inte mycket, 

 i mån av om det passar. Vad är det för styrning? Vi har inte fått någon styrning 

 alls. Hejsan, hoppsan här var en klass vi glömde.” 

 

En annan förskoleklasspedagog uttalar sig på ett annat vis om Lgr-11: 

 

 ”Den är tydlig och mer detaljerad och uppstaplad tycker jag. Jättebra!” 

 

Förutom att känna till BTI måste pedagogerna också vara förtrogna med sitt uppdrag för att 

kunna svara på frågan vem som tar ansvar för att BTI överensstämmer med läroplanen. 

En pedagog säger, då hon uttalar sig om BTI kontra uppdragsansvaret: 
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 ”Jag vet inte om det är någon som tar det ansvaret. Som förskollärare har man 

 ju ansvar för att det som man gör överensstämmer med förskolans läroplan. Så 

 det ligger på förskollärarens ansvar och sen har jag ju en chef och hon har ju 

 ett ansvar och även om hon inte var så införstådd med vad metoden innebar så 

 var hon nog mest glad för att metoden var evidensbaserad.” 

 

6.1.4 Tolkning av dokumentationsuppdraget på gruppnivå 
Pedagoger uttrycker gemensamt att all dokumentation de gör efter varje övning lämnas till 

barnhabiliteringen var 14:e dag som sedan utvärderar arbetet med barnet. Habiliteringen talar 

sedan om hur de ska gå vidare och vilka övningar de ska gå vidare med och vilka som ska 

repeteras. En pedagog säger: 

 

 ”Jag gör den här dokumentationen och den lämnas på habiliteringen och sen 

 får jag nya uppgifter.” 

 

En annan pedagog säger: 

 

 ”Det var barnhabiliteringen som utvärderade BTI och gjorde tester på barnet i 

 början och slutet av varje termin.” 

 

En tredje pedagog säger: 

 

 ”Vi dokumenterar alltid vad vi gör efter varje övning och hur olika övningar 

 har gått osv.. och vi dokumenterar hur mycket tid vi har lagt på varje övning 

 och dessa papper tar vi ju alltid med till habiliteringen och sedan träffar vi 

 habiliteringen i slutet av varje termin och utvärderar hur det har gått”. 

 

6.1.5 Tolkning av verksamheternas uppdrag på individnivå 

Pedagogerna i verksamheten uttrycker en tilltro till de som fått utbildningen och en förlitan på 

att metoden överensstämmer med läroplaner och skollag. Barnhabiliteringen trycker på och 

uppmanar pedagogerna att träna mer. Två tredjedelar av träningstiden bör enligt 

barnhabiliteringen ligga på förskolan och resten på föräldrarna. 

 

En förskolepedagog säger: 

 

 ”Det är svårt att uppfylla sitt uppdrag för detta barn har ju dessa behov och 

 barnhabiliteringen är ju på oss hela tiden att ni jobbar för lite och det är ju 

 barnets behov och barnet borde ju få dessa behov tillgodosedda men som det ser ut i 

 dagsläget så går det helt enkelt inte fullt ut, utan vi gör så mycket det går och sen   

 måste det ju läggas på någon högre upp som kan sätta in resurser.” 

 

En annan pedagog säger: 

 

 ”Vi tar mycket tid från den andra barngruppen. Gör vi inte det så får han inte 

  sin tid Man kan inte nå upp till de mål och krav som ställs vad det gäller  BTI. Som 

 det känns nu borde det egentligen vara en resurs som går på det här barnet 

 som kan koncentrera sig på det här”. 
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6.1.6 Tolkning av dokumentationsuppdraget på individnivå 

Då frågan om pedagogisk kartläggning och handlingsplan kommer upp menar några 

pedagoger att de hoppat över dessa bitar eftersom barnet ”redan var inne i rullarna”. 

Pedagogisk kartläggning, menade en pedagog, var till för de barn som inte var inne i ”dessa 

rullar” och som kanske behövde exempelvis en psykologkontakt.  

 

Pedagogerna uttrycker ofta att BTI-uppdraget är initierat av föräldrarna och att också 

föräldrarna är med vid de möten som habiliteringen tillhandahåller var 14:e dag. De ser oftast 

inte någon rättssäkerhetsrisk med att lämna dokumentationen där då de menar att föräldrarna  

är med i det gemensamma arbetet kring barnet. Här uttrycker flera av pedagogerna att de inte 

tror att föräldrarna skulle kunna komma flera år efter och undra över vad de egentligen har 

gjort för barnet. På frågan om de ser någon fara med att inte ha fört någon dokumentation 

inom den egna verksamheten uttrycker en pedagog: 

 

 ”Med facit i hand skulle vi haft ett åtgärdsprogram”. 

 

På frågan om hur rutinerna är kring upprättandet av åtgärdsprogram inom förskoleklassen 

säger en pedagog: 

 

 ”Vi skriver det här och skickar sen hem det till föräldrarna så får de ändra 

 eller lägga till om de vill” 
 

6.1.7 Sammanfattning 

Pedagogerna talar om att beslutet att de ska arbeta med BTI kommer dels från föräldrarna, 

dels från verksamhetschefen eller dess rektor. Samordnaren har en roll som kontaktperson 

främst för verksamhetscheferna men även för föräldrar. 

 

Samordnaren på kommunen uttrycker att han hoppas att de pedagoger som får utbildningen 

till sig också berättar om vad BTI-träningen går ut på i sin egen verksamhet. Pedagogerna 

uttrycker också en tilltro till de som fått utbildningen och en förlitan på att metoden 

överensstämmer med läroplaner och skollag. Även samordnaren uttrycker vikten av att visa 

respekt och tilltro till varandras kunnande. De pedagoger som inte har gått BTI-utbildningen 

men som ändå ingår i den verksamhet där metoden används uttrycker svårigheter med att ha 

några åsikter huruvida metoden överensstämmer eller ej med gällande skollag och läroplaner. 

De uttrycker att detta ansvar ligger på enhetens chef eller dess rektor. De talar samtidigt om 

sina chefer och rektorer som mindre vetande om den metod som används i deras verksamhet. 

 

Förskoleklassens nya läroplan upplevs olika av pedagogerna. Någon talar om en detaljstyrd 

läroplan andra om ingen styrning alls och om en klass som blivit bortglömd. Då de  

pedagoger som inte gått BTI-utbildningen inte är insatta i BTI tycker de att frågorna kring 

huruvida BTI överensstämmer med läroplaner och skollag är svåra att besvara. 

 

Pedagogerna talar om svårigheterna att följa metodens föreskrifter att två tredjedelar av 

träningstiden ska förläggas på dagtid då barnet är i den aktuella verksamheten. Här betonas 

samtidigt från samordnaren att förskolan och förskoleklassen har sitt uppdrag och att 

verksamheten får sätta begränsningar utifrån dessa uppdrag och på så vis särskiljas från andra 

uppdrag. 
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Dokumentationen av arbetet med BTI förs på individnivå av pedagogerna och lämnas sedan 

över till habiliteringen som sedan utvärderar det hela. Samordnaren betonar vikten av att såväl 

förskolan som förskoleklassen själva dokumenterar sina barn och sin verksamhet. Vidare 

menar han/hon att dokumentation är en förutsättning för att utvärdering ska kunna göras. 

Samordnaren hänvisar till den lagtext som säger att man ska dokumentera barns utveckling 

och att man ska reagera om det är något barn som avviker. 

 

Vid intervjuerna framkommer att pedagogerna förlitar sig på den dokumentation som 

habiliteringen gör och att de inte ser någon rättssäkerhetsrisk med detta. Några uttrycker dock 

att de med facit i hand borde haft en handlingsplan eller ett åtgärdsprogram. Samtidigt som  

samordnaren förutsätter att förskolecheferna och rektorerna utför sitt dokumentationsuppdrag 

beskriver han/hon ett rådande dokumentationsmotstånd. 

 

Samordnaren talar vidare om utvärdering av arbetssättet med BTI som sker i samtal med 

förskolechefer och rektorer. Han/hon återkommer här till vikten av dokumentation för att 

arbetssättet ska kunna utvärderas. De verksamheter som talar om åtgärdsprogram och hur det 

går till när de upprättas säger att pedagogerna själva upprättar dessa utan föräldrarnas 

medverkan och att åtgärdsprogrammet sedan skickas hem till föräldrarna för justering. 

 

Analys del 1 
 

6.2 En analys av hur BTI-metoden involveras i förskolan och 

förskoleklassen i relation till verksamheternas uppdrag 
Analysen av verksamheternas uppdrag, på organisation-, grupp och individnivå, har gjorts 

dels utifrån resultatet av uppdraget i stort kopplat till skollag och läroplaner, dels utifrån 

resultatet av uppdraget kopplat till dokumentation och utvärdering.  

 

6.2.1 En analys av verksamheternas uppdrag på organisationsnivå 

En metod initierad av Barnhabiliteringen på uppdrag av föräldrar kommer in i förskolan och 

förskoleklassen. Med en okunskap kring metoden men med en tilltro till metodens 

evidensbasering inkluderas denna BTI-metod i verksamheterna. En verksamhet utan timplan 

har tagit in en metod med en timplan och samtidigt ska verksamheten förhålla sig till 

skollagen där det tydligt framhålls att verksamheterna ska utgå ifrån en helhetssyn på barnet 

och utifrån alla dess behov (Skollagen, 2010:800, 8 kap., 2 §). Skollagen gäller också alla 

barn i verksamheten och då ett barn tar mycket tid i anspråk riskerar andra barn att komma till 

korta. 

 

Samordnaren i X-kommun hänvisar till skollagen (2010:800, 1 kap., 11§) och betonar att 

förskolan och förskoleklassen ska sätta in de insatser som barnet behöver för att lyckas med 

förskoluppdraget respektive förskoleklassuppdraget. Han anser att man måste dra en tydlig 

gräns mellan dessa uppdrag och andra uppdrag som livsuppdraget och vårdnadsuppdraget.  

Här vill vi hänvisa till Antonovsky (2005) som menar att ett barn som uppfattar sin värld som 

begriplig, meningsfull och hanterbar också är ett friskare barn. Då verksamheterna intar ett 

hälsofokus tangerar de å ena sidan vårdnadsuppdraget men följer å andra sidan samtidigt 

Skollagen 2010 (2010:800) där elevhälsans främsta uppgift beskrivs som just förebyggande 

och hälsofrämjande (Skollagen 2010:800, 2 kap., 25 §).  
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Genom att verksamheterna sätter in tidsbegränsningar, pengabegränsningar och 

personalbegränsningar avgränsar verksamheterna sitt uppdrag gentemot andra uppdrag. 

Samtidigt menar Bohlin (2011) att viktiga förutsättningar för att BTI ska kunna fungera i en 

verksamhet är hög personaltäthet. Då habiliteringen önskar att två tredjedelar av 

träningstidens 20-30 timmar per vecka läggs på förskolan respektive förskoleklassen läggs ett 

ansvar på pedagoger och verksamheternas ledning att BTI-metoden överordnas uppdraget då 

uppdraget är avseende alla barn (Lpfö-98 & Lgr-11). De två intervjuade 

förskoleklassenheterna löser sina båda uppdrag genom att inte ha någon individuell 

bänkträning utan implementerar arbetssättet istället på hela barngruppen samtidigt som de 

beskriver stor okunskap om såväl BTI som Lgr-11 (2011). Antonovsky (2005) talar utifrån 

sitt hälsoperspektiv om KASAM, och begrepp som begriplig, hanterbar och meningsfull. Blir  

världen begriplig, hanterbar och meningsfull upplevs också en känsla av sammanhang (a.a.). 

Här sätts å ena sidan BTI in i ett sammanhang men å andra sidan riskerar metoden att bli 

obegriplig och icke hanterbar då den totala okunskapen kring BTI är mycket stor. 

 
Medan cheferna utan kunskap om själva BTI-metoden förlitar sig på Torkel Klingbergs 

(2007) forskning kring metoden, litar personalen på att cheferna tar sitt ansvar kring metodens 

överensstämmelse med verksamheternas uppdrag. Men utan kunskap om vad BTI metoden 

innebär för det enskilda barnet och verksamheten i stort, blir det svårt att förhålla sig kritiskt 

till denna metod. Att då sätta verksamhetens uppdrag kopplade till Lpfö-98 (1998) och Lgr-11 

(2011) emot BTI-metoden blir då i förlängningen en omöjlighet. 

 

Av undersökningen framgår att okunskapen kring arbetssättet med BTI är stor såväl bland 

verksamheternas övriga personalgrupp som bland de enhetschefer och rektorer som fattar 

beslut om att BTI ska tas in i verksamheten. Då okunskapen är stor finns också svårigheter 

med hur de ska förhålla sig till huruvida BTI är förenligt med uppdraget eller ej.  

 

6.2.2 En analys av dokumentationsuppdraget på organisationsnivå 

Verksamheternas utvärdering av metoden sker via samtal. Huruvida dessa samtal 

dokumenteras eller ej har inte framkommit vid intervjuerna. Metoden sägs vara baserad på 

forskning och samordnaren talar om vikten av tillit till denna evidens. Chefer och rektorer 

litar på samordnaren och habiliteringen. En obalans om vem som har kunskapsföreträde 

föreligger. I denna obalans väljer man att inte själv inhämta kunskap utan förlitar sig på 

andras kunskap. 

 

Ett mångsidigt intensivt program som BTI kräver planering på olika nivåer (Bohlin, 2011). På 

organisationsnivå krävs samverkan mellan landstingets specialistverksamhet och den aktuella 

kommunen (a.a.). Samordnaren talar om förskolechefens och rektorns uppdrag att säkerställa 

att dokumentation förs kring de barn som omgärdas av speciella insatser. Från och med 1 

januari 2012 ska även förskolan i X-kommun skriva pedagogisk kartläggning för de barn som 

uppvisar avvikelser eller svårigheter. Samordnaren i X-kommun talar om förskolans 

dokumentationsmotstånd och förskolans försök att gömma sig bakom sin sekretess. Han/hon 

trycker på vikten av att dokumentera för att kunna utvärdera de insatser som gjorts. Här har å 

ena sidan samordnaren stöd av Skollagen (2010:800) som är tydlig med sina krav på 

dokumentation men å andra sidan har X-kommun inte stöd för vad gäller pedagogisk 

kartläggning då förskolan enligt skollagens 3 kap 7 -12 §§ (Skollagen 2010:800) inte omfattas 

av utredning eller åtgärdsprogram. 
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I skollagen 4 kap (2010:800) beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet tydligt på 

huvudmannanivå. I 3 § kan man läsa att ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på 

huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen 

(Skollagen 2010:800, 4 kap., 3§). Även enheternas kvalitetsarbete tydliggörs på enhetsnivå 

med; Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska 

genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå (Skollagen 2010:800, 4 kap., 3-4 §). 

Vidare kan man läsa att ”det systematiska kvalitetsarbetet enligt 4 kapitlet, 3 och 4 § ska 

dokumenteras (Skollagen 2010:800). Barnhabiliteringens och förskolans dokumentationskrav 

går inte att likställa med varandra. Pedagogernas och verksamheternas dokumentationskrav 

blir då de tar in BTI-metoden dubbla. Dels ska dokumentation kring de träningsmoment som 

”ordinerats” föras och sedan lämnas på Barnhabiliteringen. Dels ska dokumentation föras 

kring de svårigheter och avvikelser barnet uppvisar inom den aktuella verksamheten och 

därefter arkiveras på den aktuella enheten. Det dokumentationsuppdrag förskolan då får av 

habiliteringen motsvarar inte det dokumentationsuppdrag förskolan har inom den egna 

verksamheten då Barnhabiliteringsuppdraget är ett riktat uppdrag där träningsmoment 

dokumenteras och utvärderas medan förskolans och förskoleklassens uppdrag består av 

pedagogisk kartläggning där svårigheter, avvikelser och styrkor på individnivå beskrivs. Visar 

sedan en pedagogisk kartläggning på behov av en handlingsplan eller ett åtgärdsprogram ska 

dessa dokument upprättas och insatserna ska beskrivas på verksamhetsnivå. Någonstans 

uppstår en krock mellan verksamheternas olika dokumentationskrav. Här litar de pedagogiska 

verksamheter på att dokumentationsuppdraget från habiliteringens räcker som dokumentation, 

trots att denna dokumentation inte kan likställas med den dokumentation som verksamheterna 

är ålagda att göra. Dessutom lyder Barnhabiliteringen under större sekretess än skolans 

verksamhet. Då dokumentation som borde göras på förskolan inte görs utan annan 

dokumentation skrivs och överlämnas åt habiliteringen, äventyras barnets rättssäkerhet 

samtidigt som förskolan och förskoleklassen gör sig skyldig till brott mot 

dokumentationskravet (Skollagen, 2010:800, 4 kap., 3-5 §§).  

 

Utan dokumentation uppstår svårigheter att utvärdera och följa upp de särskilda insatser som 

gjorts. Förutom att enheterna har tydliga brister inom den egna verksamhetens dokumentation 

stöter de också på problem då överlämning ska ske. Om dokumentationen enbart hamnar hos 

Barnhabiliteringen blir verksamheterna beroende av Barnhabiliteringen för att överlämna 

information om åtgärder, utvärdering och uppföljning av ett barn. Utan föräldrars medgivande 

till överlämning av Barnhabiliteringens dokumentation försvåras detta viktiga kvalitetsarbete 

och barnets rättssäkerhet sätts ur spel.  

 

Även utvärderingen sköts till största del av Barnhabiliteringen i X-kommun. Samordnaren 

talar om en muntlig utvärdering genom de samtal som förs med förskolecheferna och 

förskoleklassernas rektorer samtidigt som skollagen talar om det systematiska kvalitetsarbetet 

och dess dokumentationskrav (Skollagen 2010:800, 4kap., 3-5 §). De 2 tillfrågade rektorerna 

tackade nej till att medverka vid intervjuerna och de angav okunskap kring BTI som grund. 

Trots detta ska dessa rektorer via samtal utvärdera arbetssättet BTI och de resultat metoden 

gett. Här blir verksamheten på nytt, i de fall då den egna dokumentationen är bristfällig, 

beroende av Barnhabiliteringen och föräldrarna för att utvärdering ska kunna ske. 

Samordnaren talar om tillit till varandra och varandras professionalitet men denna respekt 

upphäver inte dokumentationskravet inom den egna verksamheten. Här har cheferna det 

yttersta ansvaret (Skollagen 2010:800, 4 kap., 7 §). Finns det brister i verksamheten ska 

huvudmännen se till att nödvändiga åtgärder vidtas (a.a.). 
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Såväl förskolan som förskoleklassen ska sträva efter ett förtroendefullt samarbete vid 

övergången från en verksamhet till en annan (Lpfö-1998 & Lgr-2011). Vid dessa övergångar 

ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Här talar Lpfö-98 

(1998) om de barn som behöver mer stöd och stimulans än andra och Lgr-11 (2011) om varje 

elevs rätt att utvecklas, göra framsteg och övervinna svårigheter samtidigt som skollagen 

(Skollagen 2010:800) talar om elevers rätt till särskilt stöd (2 kap., 25 §). Med en bristfällig 

dokumentation inom den egna verksamheten blir även dessa överlämningar av barn med 

behov av särskilt stöd bristfälliga. 

 
6.2.3 En analys av verksamheternas uppdrag på gruppnivå 

Pedagogernas uppdrag är ett uppdrag som är riktat mot alla barn. När en metod talar om att 

25-30 timmar per vecka ska läggas på ett barn måste detta tas i relation till verksamhetens 

hela barngrupp och de resurser pedagogerna behöver lägga där. Då verksamheterna får ökade 

resurser i form av personal lyckas de också på ett bättre sätt uppfylla sitt uppdrag avseende 

alla barn. De verksamheter som inte fått dessa resurser kan ej heller följa metoden men för att 

ändå göra lite av vad den förespråkar väljer pedagogerna att implementera den på hela 

barngruppen. Detta trots att detta inte är avsikten med metoden. Dessutom föreligger 

okunskap om själva metoden och osäkerhet kring huruvida metoden överensstämmer eller ej 

med läroplan och gällande skollag.  

 

I förskolans läroplan Lpfö-98 (1998) och i förskoleklassens läroplan Lgr-11 (2011) anges 

verksamheternas värdegrund och uppdrag (Skollagen 2010:800, 1 kap., 11§). Samtidigt som 

verksamheterna ska ha den enskildes välbefinnande för ögonen och låta varje barn utvecklas 

så långt som möjligt ska barnen stimuleras på ett sådant sätt att varje barn finner sin unika  

egenart (Skollagen 2010:800, 3 kap., 3§). Då ett uppdrag kommer utifrån som här från 

föräldrarna genom habiliteringen, möts enligt samordnaren, olika uppdrag; förskolans och 

förskoleklassens med vårdnadsuppdraget och livsuppdraget. Då kunskapen om BTI-metoden 

inom de olika verksamheterna var bristfällig hade pedagogerna svårt att ta ställning till 

huruvida metoden överensstämde eller ej med verksamheternas uppdrag. Förskoleklassens 

nya läroplan Lgr-11 (2011) upplevdes i en verksamhet som mycket otydlig och detta 

försvårade ytterligare att ta ställning till om BTI-metoden var förenlig med verksamhetens 

uppdrag. I en annan verksamhet upplevdes Lgr-11 (2011) mer tydlig och detaljerad än 

föregångaren Lpo-94 (1994) men eftersom personalens kunskap omkring arbetssättet med 

BTI var stor kunde de inte argumentera för eller emot huruvida metoden var förenlig eller ej 

med uppdraget.  

 

Förskolan och förskoleklassen ska utifrån en stimulerande, lärorik och trygg miljö lägga 

grunden för ett livslångt lärande samtidigt som de mänskliga rättigheterna ska förankras 

(Lpfö-98, 1998 & Lgr-11, 2011). Lgr -11 (2011) talar också om identitetsutvecklingens nära 

samband med språk och lärande. Här har förskolan och förskoleklassen, trots avsaknad av 

egen argumentation, stöd av sina läroplaner då de implementerade arbetssättet med BTI på 

hela barngruppen utifrån det enskilda barnets perspektiv. Men samtidigt som verksamheternas 

ska ha den enskildes välbefinnande för ögonen ska alla barn stimuleras på ett sådant sätt att 

varje barn finner sin unika egenart (Skollagen, 2010:800, 1 kap., 11 §). Med okunskap kring 

vad BTI-metoden innebär och en parallell upplevelse av läroplanen som otydlig blir det svårt 

att analysera till hur stor del förskoleklasserna hade arbetat enligt metoden. 
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6.2.4 En analys av dokumentationsuppdraget på gruppnivå 

Tillit kopplat till okunskap och evidensbasering, uppdrag kopplat till läroplaner och skollag  

och insatser till ett barn kopplat till alla barn – mycket kan gå fel på vägen. Förskolans och 

förskoleklassens dokumentationsuppdrag blir dubbla. En tilltro till att föräldrar aldrig kommer 

att ifrågasätta vad verksamheterna gjort och inte gjort skapar rättsosäkerhet då 

verksamheterna låter den egna dokumentationen komma till korta. Utan dokumentation ingen 

utvärdering och den så viktiga överlämningen mellan verksamheterna blir icke professionell 

då barnets bästa inte är dokumenterat inom den egna verksamheten. 

 

Då pedagogerna får handledning av habiliteringen var 14:e dag ser de detta som en möjlighet 

till utvärdering. Eftersom utvärdering görs av de övningar som habiliteringen utfärdat på 

individnivå missas utvärderingen på gruppnivå inom den egna verksamheten och därmed 

utvärderas inte arbetssättet avseende alla barn. På habiliteringens utvärdering följer också 

uppföljning i form av nya träningsmoment. Även denna uppföljning utför förskolan och 

förskoleklassen på uppdrag av habiliteringen. 

 

Arbetssättet med BTI har i samtliga fall initierats av habiliteringen på uppdrag av föräldrarna. 

En pedagog beskriver ett barn som att det redan var inne i rullarna med åtgärder så därför 

upprättade pedagogerna varken pedagogisk kartläggning eller åtgärdsprogram. I Skollagens 8 

kap. 9 § (Skollagen, 2010:800) anges det särskilda stöd som ska ges till barn i förskolan och 

att förskolechefen är ansvarig för att sådant stöd ges. Dock omfattas inte förskolan, till 

skillnad från förskoleklassen, av krav på utredning eller åtgärdsprogram (Skollagen, 3 kap., 7-

12 §) men de omfattas likväl av dokumentationskrav (Skollagen, 2010:800, 4 kap. 3-4 §). 

Arbetet med BTI kräver enligt Bolin (2011) att en övergripande individuell plan upprättas där 

övergripande mål och ansvarsfördelning är formulerade. Detta är till viss del förenligt med det 

dokumentationskrav som förskolan och förskoleklassen lyder under men då den övergripande  

planen är på individnivå blir det motsägelsefullt då förskolan enbart ska upprätta åtgärder på 

verksamhetsnivå. 

 

Samtliga pedagoger i de intervjuade verksamheterna talar om den dokumentation som görs 

och som sedan lämnas på Barnhabiliteringen i X-kommun. Barnhabiliteringen är också den 

instans som utvärderar och följer upp dokumentationen. På detta sätt finns all dokumentation 

samlad på samma plats vilket underlättar Barnhabiliteringens arbete och säkrar deras krav på 

dokumentation, utvärdering och uppföljning. För förskolans och för förskoleklassens del är 

detta inte rättssäkert eftersom pedagogerna då inte kan visa på vad som gjorts, hur arbetet 

utvärderats och hur det följts upp. För att pedagogernas dokumentationskrav enligt skollagen 

(2010:800, 4 kap., 3-4 §) och enligt de direktiv som X-kommun förordat ska uppfyllas måste 

pedagogerna i de aktuella verksamheterna göra parallell dokumentation med pedagogisk 

kartläggning och handlingsplan för förskolan och pedagogisk kartläggning och 

åtgärdsprogram för förskoleklassen.  

 

6.2.5 En analys av verksamhetens uppdrag på individnivå 

I Skollagen (2010:800, 2 kap., 25 §) beskrivs det så viktiga elevhälsoarbetet som ett 

förebyggande och hälsofrämjande arbete där eleverna ska stödjas på sin väg mot 

utbildningens mål och där specialpedagogiska insatser i mån av behov ska sättas in. Då 

verksamheterna tagit in metoden BTI har de satt in sådana specialpedagogiska insatser men 

huruvida metoden är hälsofrämjande eller ej framkommer inte av vår undersökning. BTI 

trycker på vikten av positiv förstärkning  (Bolin, 2011& Elvén, 2011). Elven (2011) menar 

vidare att skäll minskar tilliten, självkänslan och koncentrationsförmågan. Antonovsky (2005)  
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talar utifrån sitt hälsoperspektiv om att ett barn som uppfattar sin värld som begriplig, 

hanterbar och meningsfull också är ett friskare barn. Att då arbeta utifrån ett KASAM-

perspektiv skulle utifrån Antonovsky vara ett hälsofrämjande arbete. 

Såväl förskolan som förskoleklassen ska låta varje barn utvecklas så långt det kan, de ska ha 

den enskildes välbefinnande för ögonen samtidigt som den ska låta varje barn finna sin unika 

egenart (Lpfö-98 & Lgr-11). Elvén (2011) talar å sin sida om barn med en autismdiagnos som 

har svårigheter med att se sin tillvaro som hanterlig, begriplig och meningsfull (Elvén, 2011). 

Antonovsky (2005) talar å sin sida om just vikten av att göra barnets värld begriplig, 

meningsfull och hanterbar. Då pedagogerna arbetar enligt arbetssättet BTI kan de barn med en 

autismdiagnos gynnas genom att den enskilda bänkträningens övningar och resultat först 

används i den lilla barngruppen, sedan i den större barngruppen och därefter i barnens 

gemensamma lek. Vygotskijs (Imsen, 2005) teori om den närmaste utvecklingszonen stärker 

detta samband mellan träning och dess generalisering in i ett större sammanhang. Men 

samtidigt finns en risk att pedagogerna och föräldrarna i sin iver att hjälpa barnet inte 

stimulerar barnet på ett sådant sätt att barnet finner sin unika egenart vilket såväl Lpfö-98 

(198) som Lgr-11 (2011) förespråkar. Eftersom BTI grundar sig på behaviorismens 

psykologiska inriktning där individens beteenden registreras och belönas (Thurén, 2004), 

finns det risker att andra värden går förlorade. Detta står i klart motsatsförhållande till det 

etiska förhållningsätt som förskolans och förskoleklassens läroplaner (Lpfö-98, 1998 & Lgr-

11, 2011) förordar då lagen talar om de grundläggande demokratiska värderingarna och de  

mänskliga rättigheter som utbildningen ska utformas efter.  

 

6.2.6 En analys av dokumentationsuppdraget på individnivå 

Barnhabiliteringen i X-kommun dokumenterar de utredningar som ligger till grund för en 

autismdiagnos. Utifrån dessa utredningar upprättas ett individanpassat program baserat på  

BTI-metoden. Utifrån barnhabiliteringens dokumentationskrav där åtgärder beskrivs på 

individnivå ska programmet in i förskolans och förskoleklassens verksamhet där åtgärder ska 

beskrivas på verksamhetsnivå. 

 

Barn i förskolan och förskoleklassen som behöver mer stimulans och stöd än andra ska också 

få ett sådant stöd så att de kan utvecklas så långt som möjligt (Lpfö-1998 & Lgr-2011). 

Barnets bästa ska vara utgångspunkten (Skollagen 2010:800, 1 kap., 10 §). Såväl i Skollagen 

(2010:800, 2 kap., 25 §) som i Lgr-11 betonas även samarbetet med elevhälsan. Då BTI tagits 

in i den förskolans och förskoleklassen har barnets bästa varit utgångspunkten. 

  

När en pedagogisk kartläggning visar på sådana svårigheter att speciella insatser behöver 

vidtas ska en handlingsplan för förskolan (Lpfö-98) och ett åtgärdsprogram för 

förskoleklassen (Skollagen 2010:800, 3 kap., 9 §) upprättas. I de intervjuade verksamheterna 

talar man om ett uppdrag som kommit utifrån och insatser som redan var vidtagna av 

habiliteringen på föräldrarnas uppdrag. Några pedagoger ansåg därför inte att de behövde göra 

varken pedagogisk kartläggning, handlingsplan eller åtgärdsprogram. Här missar 

verksamheterna enheternas olika dokumentationsuppdrag; barnhabiliteringen på individnivå, 

förskolans på verksamhetsnivå och förskoleklassens på såväl individ som verksamhetsnivå. 

 

I Skollagens 8 kap. 9 § (Skollagen 2020:800) anges det särskilda stöd som ska ges till barn på 

förskolan som pga. fysiska, psykiska eller andra särskilda skäl har speciella behov. Däremot 

omfattas inte enligt Skollagen (Skollagen, 3 kap., 7 -12 §§) förskolan, till skillnad från 

förskoleklassen, av utredning eller av åtgärdsprogram men däremot enligt Lpfö-98 av  

dokumentationskrav. I X-kommun fattade man dock 2012-01 beslutet att även förskolan  
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skulle omfattas av pedagogisk utredning men att de insatser som skulle göras skulle beskrivas 

på verksamhetsnivå och inte på individnivå. I förskolans handlingsplan ska sedan framgå de 

förändringar som verksamheten på gruppnivå behöver göra för att skapa så gynnsamma 

förutsättningar som möjligt för barnet att på individnivå utvecklas så långt som möjligt.  

Kommunens policy med att även låta förskolan omfattas av pedagogisk kartläggning går hand 

i hand med kravet på den individuella plan med detaljerade individanpassade mål som BTI 

föreskriver (Bolin, 2011). Men den väsentliga skillnaden är att Barnhabiliteringen upprättar 

åtgärder utifrån ett individperspektiv medan de åtgärder som förskolan och förskoleklassen 

ska vidta är på verksamhetsnivå. 

 

I Skollagen (2010:800, 2 kap., 25 §) beskrivs elevhälsans uppgifter. Då detta dokument är nytt 

för verksamheterna kan man å ena sidan förstå den bristande dokumentationen, å andra sidan 

har pedagogerna ett väl uttalat dokumentationskrav enligt Lpfö-98. Dessutom ska planering, 

uppföljning och utveckling av utbildning ske såväl på förskole- som skolenhetsnivå 

(Skollagen, 2010:800. 4 kap., 4 §). Såväl dokumentation som utvärdering och uppföljning 

handlades och journalfördes på habiliteringen i X-kommun. 
                           

Samarbetet mellan förskolan och hemmet respektive förskoleklassen och hemmet betonas vid 

upprättandet av särskilda stödinsatser och åtgärdsprogram (Lpfö-98 & Lgr-11). Jenner (2004) 

talar om vikten av att den professionella yrkesutövaren förstår den andres livssituation och 

alltid sätter människovärdet i fokus. Även Vygotskij (Imsen, 2005) lyfter fram den sociala 

process där individens interaktion med sin omgivning utgör grunden för lärandet. Då vi har 

med små barn att göra skapar pedagogerna genom sin föräldrasamverkan förutsättningarna för 

detta lärande. Vid upprättande av åtgärdsprogram för andra barn på enheten utan föräldrarnas 

medverkan främjades inte detta samarbete och inte heller hela barnets livssituation beaktades. 

 

Resultat del 2 
 

6.3 Hur BTI-metoden involveras i den ordinarie verksamheten med 

avseende på alla barn 

 
Här beskrivs hur pedagoger på olika sätt involverar BTI-metoden i den ordinarie 

verksamheten med avseende på alla barn. Först beskrivs hur BTI-metoden involveras på 

organisations-, grupp- och individnivå och därefter sammanfattas pedagogernas upplevelser 

av att inkludera BTI-metoden i den ordinarie verksamheten och hur de arbetar med 

strategierna shaping, prompting, modellinlärning och tydliggörande pedagogik. 

 

6.3.1 Att involvera BTI-metoden på organisationsnivå 

Enligt kommunens samordnare fungerar han som en kontaktperson mellan förskolecheferna, 

habiliteringen och föräldrarna men fattar inga beslut om BTI-metoden ska sättas in som 

särskild insats för ett specifikt barn. Vidare säger samordnaren att han försöker introducera 

BTI-metoden för förskolecheferna på ”rektorsspråket” men poängtera att det är 

förskolecheferna som fattar beslutet. Kommunens samordnare säger: 

 

 ”Det är rektorn som fattar beslut och har man ekonomi och personal, arbetstid 

  och möjligheter, där är alltid rektorn som sätter gränsen”. 
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Vidare säger han: 

 

 ”Därför är det så viktigt att rektorn måste hålla på att, ja vi förstår att ni vill att vi 

 skulle göra detta på förskoletid och skoltid men det är bara det här som faller inom 

 vårt uppdrag. Då får man sätta tidsbegränsningar och pengabegränsningar och 

 personalbegränsningar utifrån det”. 

 

Kommunens samordnare säger också att han/hon försöker signalera till förskolecheferna att 

ett barn inom autismspektrat kommer att kosta pengar vare sig BTI-metoden sätts in som 

insats eller inte och vilket förmodligen kommer att kräva en heltidstäckning. Vidare menar 

han/hon då att om den personal som annars skulle passa barnet dessutom får ett genomtänkt 

program som BTI och handledning av habiliteringen så är mycket vunnet. 

 

6.3.2 Att involvera BTI-metoden på gruppnivå 

Pedagogerna talar om drivande föräldrar som genom habiliteringen i X-kommun fått lära sig 

om BTI-metoden och därefter tryckt på att metoden ska tas in i verksamheten för att erbjudas 

deras barn. De talar vidare om en metod som inte ur ekonomisk synvinkel kostat något för den 

aktuella verksamheten då de i de flesta fall inte behövt sätta in någon extra personal. I en del 

verksamheter berättar pedagogerna att de fått sätta in vikarie dels då de varit på BTI-

utbildningen, dels då den ordinarie personalen varit sjuk. Några pedagoger upplever att det 

varit lättare att få en ersättare i förskoleklassen än vad det varit i förskolan. Då vikarie inte har 

satts in har BTI-träningen i vissa verksamheter legat nere. I de flesta verksamheterna är det 

endast en pedagog som gått BTI utbildningen. En pedagog berättar dock att de varit två  

pedagoger som gått utbildningen och de berättar samtidigt att de tycker att BTI arbetet 

fungerar bättre då de hjälps åt. 

 

Förskolans pedagoger berättar om den bänkträning som BTI förordar. De försöker planera 

upp verksamheten så att de kan gå ifrån. Två tredjedelar av BTI-träningens 25 – 30 timmar 

ska ligga på förskolan. Pedagogerna i förskolan talar om en matthetskänsla då de tänker på  

denna mängd träning och anser att det är omöjligt att avsätta den avsedda tiden. Samtidigt  

trycker habiliteringen på och tycker att pedagogerna avsätter för lite tid till den individuella 

träningen. Några pedagoger talar om duktiga föräldrar och att barnets framgång till 75 % 

beror på dem. Dessa pedagoger talar även om att de inte kunnat avsätta den mängd träning 

som habiliteringen krävt då de inte fått någon personell förstärkning.  

 

Pedagoger berättar att tillgången till lokaler har sett olika ut över tid och att det under vissa 

perioder funnits ett rum avsett för denna träning medan det under andra perioder inte funnits 

något rum där man kan bedriva den enskilda bänkträningen. De har då fått ha träningen i 

exempelvis ett målarrum. Pedagogerna ser inte detta som ett bra alternativ då barnen 

vanligtvis målar i det rummet och det då blir svårare för barnet att fokusera och koncentrera 

sig. 

 

Pedagogerna får en pärm med träningsmaterial från habiliteringen. Bilderna som behövs för 

inlärningen får pedagogerna ta fram själva. Då inga extra pengar är avsedda för inköp av  

material uttrycker pedagogerna ett behov av ytterligare planeringstid. Ska de göra ett aktivt 

val att köpa in det material de behöver till BTI-träningen gör de också ett aktivt val att ta 

pengar från verksamhetens gemensamma budget och därmed från den summa pengar som är 

avsedd för hela barngruppen. 
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6.3.3 Att involvera BTI-metoden på individnivå 
Pedagogerna i förskolan berättade att i början jobbade de enbart med BTI vid den styrda 

bänkträningen och efter en tids bänkträning kunde de lättare föra över övningarna in i de 

vanliga rutinsituationerna i den ordinarie verksamheten.  En pedagog berättar: 

 

 ”I början jobbade vi enbart med BTI vid den styrda bänkträningen och ju mer vi 

 hade jobbat med bänkträningen och ju mer vi kunde ge positiv förstärkning som  

 inte var direkt kopplat till något ätbart ju mer kunde vi använda BTI i den 

 dagliga verksamheten bland andra barn”. 

 

Det var väldigt olika hur man arbetade med BTI och hur många timmar som lades ned. 

Pedagogerna på förskolan berättade att effektiv bänkträning på förskolan var ungefär 1-

1,5h/dag när det var som mest. Det var bara en pedagog som tränade mer intensivt med barnet 

och kom upp i 2-3h per dag. En pedagog berättar att två tredjedelar utav de 25 till 30 

timmarna som ska läggas på BTI-träningen skall ligga på förskolan men just nu hade de bara 

tre dagar i veckan med planerade träningstillfällen. Flera pedagoger uttryckte också att barnen 

inte orkar hur mycket träning som helst. En pedagog säger: 

 

 ”Jag kan ju gå och benämna saker som stol och bord och allt vad det är medan 

 barnet går och tittar på annat”. 

 

Pedagogerna i förskoleklasserna upplevde dock att barnet inte längre behövde lika mycket 

bänkträning och det fanns de som ansåg att barnen var så pass duktiga att de inte behövde 

tränas enskilt alls utan kunde delta i gruppen hela tiden. En annan pedagog berättar att de  

aldrig tränade barnet dels för att det var svårt att gå undan med ett barn och dels för att barnet 

var väldigt duktigt och då kändes det meningslöst. 

 

Pedagogerna ansåg att bänkträningen gav resultat och att övningarna kunde generaliseras till 

de vardagliga situationerna i verksamheten. Pedagoger ansåg även att BTI-metoden 

genererade stora framgångar i barnens utveckling men några av pedagogerna ställde sig lite 

frågande till om det var metoden eller barnets mognad som var anledningen till  

framgångarna. De största framgångarna enligt pedagogerna var att barnen började få ett språk 

och började benämna saker och därmed lättare interagera med andra barn.  

 

Pedagogerna berättar att kraven på barnet ökar då assistenten är borta men de tycker dock att 

barnet klarar verksamheten bra. På frågan om barnet då blir extra trött svarar pedagogerna att 

”barnet är alltid trött” och att ”de ser inte någon skillnad”. Då BTI-träningen legat nere under 

dagen i förskolans och förskoleklassens verksamhet har föräldrarna fått träna extra hemma 

med sitt barn. 

 

6.3.4  Att involvera BTI i den ordinarie verksamheten med avseende på alla barn 
Enligt pedagogerna går det att använda arbetssättet på hela barngruppen och pedagoger säger 

även att de har tagit till sig vissa strategier från BTI som de nu använder i sitt förhållningssätt 

till alla barn. Olika pedagoger berättar följande: 

 

 ”Den kunskap jag fick kunde jag implementera på de andra barnen också”. 
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 ”... mycket går ju att stoppa in i vanliga rutinsituationer, huvudsaken var ju att 

 få barnet till att göra som man hade tänkt”. 

 

 ”Arbetssättet var med mig hela dagen”. 

 

 ”Det som är bra för det barnet är ju även bra för andra”. 

 

Samtliga pedagoger tyckte att det var viktigt att BTI vävdes in i verksamheten på ett naturligt 

sätt. Någon pedagog berättade att om de jobbade med ett specifikt tema i barngruppen som ex 

skogen så försökte man lägga in bilder från skogen vid bänkträningen och på så vis skapa en 

helhet för barnet. En annan pedagog gjorde tvärtom genom att ta bänkövningarna in i 

samlingen med den stora barngruppen.  

 

Vid bänkträningen exkluderades barnet från barngruppen vilket pedagogerna inte såg som 

något problem. Pedagogerna ansåg att det var nödvändigt att exkludera barnet för att 

inlärningsstrategin skulle fungera men de hade dock lite olika upplevelser av hur mycket 

barnet behövde exkluderas. En pedagog berättade att detta inte alltid var helt lätt och det gick 

i perioder då barnet inte alls ville bänkträna och pedagogen kände sig uppgiven och såg ingen  

mening med att slita iväg barnet från gruppen. Två pedagoger berättade att barnen verkligen 

tyckte det var roligt att gå ifrån och jobba och såg inga problem med att barnen blev 

exkluderade en stund från barngruppen. Många av pedagogerna hade provat att ta med 

kompisar in vid bänkträningen vilket har gett lite olika resultat. Pedagogerna berättar: 

 

 

 ”… sen tog jag med en kompis så att de var två och kunde turas om och 

 samarbeta. Sen fler och fler kompisar.” 

 

 ”Vi försökte senast igår att ta med en kompis in vid bänkträningen med det 

 fungerade inte alls då det distraherade mer och störde”. 

 

 ”Mot slutet hade jag även andra barn med vid bänkträningen och ibland valde 

 jag barn som jag visste behövde träna på samma sak som det specifika barnet 

 tränade på ex grundfärgerna eller siffrorna osv.. Barnet fick i och med detta hög 

 status bland kompisarna som kunde stå på kö för att få följa med barnet och 

 bänkträna”. 

 

Enligt pedagoger var shaping dvs. positiv förstärkning/belöning den strategin som var lättast 

att implementera på hela barngruppen. Pedagogerna ansåg att de medvetet gav alla barnen 

mer positiv förstärkning men uppmärksammade det specifika barnet lite extra. En pedagog 

säger: 

 

 ”Jag har tänkt på att man säger även BRA! till de andra barnen i gruppen och 

 ta till sig en del av strategierna från BTI och använder det i vissa situationer”. 

 

En annan pedagog säger: 

 

 ”Alla får det. Lika för alla”. 
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En tredje pedagog säger: 

 

 ”Vi kör ju positiv förstärkning för alla istället för att gnälla för det är inte så 

 bra. Det hjälper inte med tjat. Vi kör på positiv förstärkning”. 

 

Alla pedagoger var dock överens om att positiv förstärkning inte skulle vara något ätbart då 

man inte sprang runt med kexbitar i fickan hela tiden vilket även var svårt att ge till ett enskilt 

barn bland de övriga barnen. En pedagog berättade följande: 

 

 ”…vi kunde inte ge ett specifikt barn något ätbart inför andra barn då vi i X 

 kommun har en kostpolicy, så allt med kex osv.. fick vi smyga med. Men de 

 andra barnen visste ju det”. 

 

Några av barnen var inte alls intresserade av positiv förstärkning i form av något ätbart men 

några förskollärare berättade dock att habiliteringen var påstridig om att detta borde sättas in. 

 

BTI bygger även på modellinlärning som innebär att pedagogen agerar modell. Att agera 

modell tyckte pedagogerna var en bra inlärningsstrategi men detta var ingen strategi de 

använde mot de övriga barnen. En pedagog säger: 

 

 ”Jag säger GÖR SÅ! Och barnet har börjat lossna på det nu”. 

 

Prompting är en strategi som innebär att pedagogen vägleder barnet och det var väldigt olika 

mellan pedagogerna hur mycket de promptade barnen. Ju mindre barnen var ju mer 

promptade pedagogerna men detta var heller ingen strategi de använde mot de övriga barnen. 

En pedagog säger: 

 

 ”När jag inleder något nytt så är det mycket promptning och då behöver man 

 ibland vara två pedagoger”. 

 

En annan pedagog sa: 

 

 ”Vi tyckte inte det behövdes. Vi kände att barnet kunde själv gå in i en lek. Vi 

 kände inte vi behövde hålla på att prompta”. 

 

Tydliggörande pedagogik användes på olika sätt i olika situationer men mest vid 

bänkträningen där övningarna var välstrukturerade och arbetssättet präglades av mycket 

koncentration. En pedagog säger: 

 

 ”…när man går in där och träna så måste man vara fokuserad hela tiden så jag 

 har alltid planerat och tänkt igenom övningarna vi ska göra”. 

 

För övrigt säger pedagogerna att deras förhållningssätt spelar roll och det är viktigt att man 

inte pratar för mycket ord utan tar det lugnt och är tydlig men framför allt måste man vilja 

detta. Enligt pedagogerna användes detta förhållningssätt även mot de övriga barnen. 

 

Tillämpad beteendeanalys som innebär att man noggrant analyserar ett oönskat beteende (dvs.  

vad som utlöser beteendet, i vilka situationer beteendet uppstår, vilka konsekvenser det får 

osv.) för att kunna förändra omgivningens sätt att bemöta barnet och på så sätt minska det  
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oönskade beteendet var inget som pedagogerna nämnde. Däremot talade pedagogerna om att 

de fick handledning av habiliteringen var 14:e dag i hur de skulle bemöta och arbeta vidare 

med barnet. Detta upplevde pedagogerna som ett bra stöd. En pedagog säger: 

 

 ”Handledningen med habiliteringen gav mycket...” 

 

En annan pedagog säger: 

 

 ”Där får vi massa tips och där kan vi ställa alla dumma frågor och göra alla 

 misstag”. 

 

6.3.5 Sammanfattning 

Då resurstilldelning till verksamheterna i form av personalförstärkning och lokaltillgång ser 

olika ut har pedagogerna olika förutsättningar för att arbeta med BTI. Pedagogerna upplever  

att de ha tagit till sig en del av strategierna och förhållningssättet från BTI-metoden in i den 

övriga verksamheten. Pedagogerna på förskolan har svårare för att involvera BTI i den 

ordinarie verksamheten och arbetar mer med BTI vid den bänkstyrda träningen än vad 

pedagogerna i förskoleklassen gör. Det är väldigt olika hur mycket träning som utförs och 

vilka av strategierna som används bland pedagogerna. Samtliga pedagoger anser dock att 

metoden genererar stora framgångar i barnens utveckling. 

 

 

 

 

 

Analys del 2 
 

6.4 En analys av hur BTI-metoden involveras i den ordinarie verksamheten 

med avseende på alla barn 
Av resultatet framgår att det finns både inre och yttre faktorer som påverkar hur användandet 

av BTI ser ut i den ordinarie verksamheten. Både hinder och möjligheter för att involvera BTI 

kopplat till uppdraget och med avseende på alla barn har identifierats på både individ-, grupp- 

och organisationsnivå. Intervjuerna gjordes på gruppnivå och organisationsnivå men 

analyserades utifrån samtliga nivåer d.v.s. individ-, grupp- och organisation. 

 

6.4.1 En analys av hur BTI involveras på organisationsnivå 
För att kunna genomföra ett mångsidigt intensivt program som BTI krävs det enligt Bohlin 

(2011) planering på olika nivåer. På organisationsnivå handlar det om samverkan mellan 

landstingets specialistverksamhet och kommunen vilket sker i X-kommun i och med 

kommunens samordnare. Enligt samordnaren innebär denna samverkan att han/hon fungerar 

som en kontaktperson mellan förskolecheferna, habiliteringen och föräldrarna men det är 

förskolechefen som fattar beslut om insatserna kring BTI. Detta är intressant då resultatet 

visar på att pedagogerna har olika förutsättningar för att arbeta med BTI både vad det gäller 

ekonomi, lokaltillgänglighet och personella resurser. Bohlin (2011) menar att viktiga  

faktorer för att insatserna med BTI ska fungerar är bland annat hög personaltäthet men 

kommunens samordnare betonar samtidigt att förskolan och förskoleklassen har sitt uppdrag 

och att verksamheten får sätta begränsningar utifrån dessa uppdrag och på så vis särskiljas 

från andra uppdrag. 
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6.4.2 En analys av hur BTI involveras på gruppnivå 
På gruppnivå krävs enligt Bohlin (2011) en övergripande individuell plan där övergripande 

mål och ansvarsfördelning är formulerade och det är här dilemmat uppstår enligt 

pedagogerna. Viss del av BTI-träningen bygger på enskild undervisning vilket förutsätter att 

en personal kan gå ifrån med barnet utan att den övriga barngruppen blir påverkad och detta 

såg pedagogerna som en svårighet. Pedagogerna menar att BTI blir särskilt sårbar om det inte 

finns en extra resurs som har möjlighet att gå ifrån för att ha enskild träning då BTI bygger på 

hög intensitet. Med hög intensitet menas 25 till 30 timmars träning i veckan och detta anser 

pedagogerna är en omöjlighet då det saknas personella resurser. Enligt Klingberg (2011) 

bidrar intensiteten till att det bildas fler nervceller och kopplingar i hjärnan och därmed är det 

just intensiteten som är den viktigaste faktorn för att nå framgång med metoden. Pedagogerna 

upplever här en matthetskänsla över alla dessa träningstimmar som ska göras utan att sätta 

den övriga verksamheten åt sidan samtidigt som påtryckningar från habilitering och föräldrar 

om att mer träning behövs är stor.  

 

Resultatet visar även på att andra förutsättningar som planerings- och förberedelsetid men 

även lokaltillgänglighet har sett olika ut. Då rätta förutsättningar inte funnits har detta 

påverkat både BTI-träningen och ibland hela verksamheten. Enligt Bohlin (2011) skall 

pedagogen tydliggöra tid, rum, arbetsordning och tillrättaläggande av innehåll och material 

och därmed måste förutsättningar som planeringstid och tillgång till lokaler och material 

finnas. 

 

 6.4.3 En analys av hur BTI involveras på individnivå 
Enligt Bohlin (2011) krävs det även en individuell plan som innehåller detaljerade 

utvecklingsmål baserade på beteenden som kan observeras och mätas och i resultatet framgår 

att barnens beteenden mäts och observeras genom att pedagogerna dokumenterar 

bänkträningsövningarna. Pedagogerna beskriver BTI-metoden som en process där man börjar 

i förskolan med bänkträning och där sedan övningarna från bänkträningen generaliseras in i 

nya miljöer och större sammanhang. När barnen börjar förskoleklass är den individuella 

bänkträningen i stort sett avslutad medan BTI-träningen i den lilla gruppen fortsätter ut i den 

större gruppen för att slutligen fungera även i den gemensamma fria leken. Enligt Green 

(2011) är generaliseringsförmågan hos barn med autism starkt nedsatt och därför har de också 

svårigheter att ta lärdom av sina tidigare erfarenheter och översätta detta till nya situationer. 

 

Pedagogerna uttrycker en viss oro över att barnen inte orkar hur mycket träning som helst. Å 

andra sidan menar Bohlin (2011) att individualisering är en viktig faktor och dagsschema, den 

pedagogiska miljön och inlärningsstrategierna ska vara utformade efter varje barns 

förutsättningar. Även Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen stödjer principen 

om anpassad undervisning och enligt Vygotskij (2005) ska undervisningen vara utmanande 

och ligga på en liten högre nivå än vad eleven behärskar. Å andra sidan skriver Antonovsky 

(2005) att det måste finnas en belastningsbalans mellan omgivningens yttre krav i 

kombination med de egna inre.  

 

I resultatet framgår att pedagogerna anser att metoden genererar stora framgångar hos barnen 

vilket även tidigare forskning som Loovas (1987) och en rapport från Barn- och 

ungdomshabiliteringen i Uppsala län (2006) visar. Pedagogerna anser att de största 

framgångarna är att barnet får ett språk och därmed lättare kan interagera med andra barn. 

Både Lyrén (1998) och Bromark (2006) skriver att målsättning med BTI är att öka barnets 

uppmärksamhet gentemot omgivningen och att fokus ligger på att träna barnets  
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språkutveckling. Detta bekräftas även av Vygotskijs teori om att utvecklingen går från den 

sociala och kollektiva handlingsformen till barnets inre tänkande, (Jerlang, 2005). Språket är 

enligt Vygotskij ett redskap för att bemästra omgivningen och till skillnad från Skinner har 

Vygotskij infört ett kognitivt redskap mellan stimulus och respons vilket kallas mediering, 

(Imse, 2005). Enligt Vygotskij är därmed språket tillsammans med handlingen en nödvändig 

förutsättning för den intellektuella utvecklingen (a.a). 

 

6.4.4 En analys av att involvera BTI i den ordinarie verksamheten med avseende på alla 

         barn 
Enligt Lyrèn (1998) är BTI en strukturerad pedagogisk interventionsteknik som bygger på 

shaping, prompting, modellinlärning, TBA och tydliggörande pedagogik och i resultatet 

framgår att pedagogerna har tagit till sig en del av dessa strategier och implementerat det i 

hela barngruppen. Pedagoger ansåg att det var viktigt att BTI vävdes in i den ordinarie 

verksamheten men det var svårare i början. Enligt Lyrén (1998) har barn med autism svårt för 

att generalisera det som de har lärt sig och därmed är det viktigt att de får öva samma sak med 

olika människor men i nya miljöer. Vidare menar Lyrén (1998) att en förutsättning för 

inlärning är motivation vilket barn inom autismspektrat ofta saknar då de har svårt att förstå 

sambandet orsak – verkan och därmed är det viktigt att uppmuntra och ta vara på barnets 

initiativ. Å andra sidan hävdar Jenner (2004) att motivationen beror på det pedagogiska mötet 

som består av dels relationen mellan pedagogen och eleven och dels av den vardagskultur, 

organisationskultur och de samhälliga värderingar som relationen är en del av. Imsen (2005) 

skriver att även Vygotskij såg lärandet som en social process vilket innebär att inget lärande 

kan ske utan att individen samspelar med den sociala omgivningen. Bohlin (2011) skriver å 

sin sida att en förutsättning för att lyckas med BTI är att barnet får möjlighet att vara 

tillsammans med normalutvecklade jämnåriga barn.   

Shaping var en av de strategier som pedagogerna använde mer medvetet till alla barnen och 

de ansåg att denna strategi genererade stora framgångar. Detta stämmer bra överrens med 

Skinners teori om att det går att förändra ett beteende med hjälp av positiv förstärkning till 

skillnad från Jenner som anser att man bör fokusera på den inre motivationen istället för att ge 

yttre förstärkning (Jenner, 2004). Skinners syn på undervisning är att barn lär sig saker även i 

sin naturliga miljö men om lärarna ordnar särskilda förstärkelsebetingelser så påskyndar de 

inlärningen och uppkomsten av ett beteende, (Skinner 1969). Därmed anser Skinner (1969)  

att ett effektivt utformat förstärkningsschema är ett viktigt element i undervisningsplaneringen 

vilket stämmer bra överens med habiliteringens syn på att stärka motivationen hos dessa barn 

med hjälp av något ätbart. Pedagogerna däremot ser hellre att förstärkningsschemat består av 

kramar och bravorop. Å andra sidan står det i Lpfö-98 (1998) att förskolans verksamhet ska 

utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft och stimulera barnen 

att genom lek och socialt samspel söka och erövra kunskap.  

 

Tydliggörande pedagogik som enligt Bohlin (2011) innebär att inlärningssituationerna ska 

vara noggrant pedagogiskt planerade i en starkt understödjande miljö användes enligt 

pedagogerna i olika situationer men mest till det enskilda barnet och vid bänkträningen. 

Denna strategi bekräftas av Skinner som menar att orsaken till att människan utvecklas beror 

på hur vi samspelar med omgivningen och därmed beror inlärningsprocesserna på hur 

omgivningen tillrättalägger dem (Jerlang, 2005). Pedagogerna ansåg att denna träning i viss 

mån var nödvändig för barnets utveckling vilket stämmer överrens med förskolans läroplan 

där det står: 
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 ”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra 

 ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar 

 så att de utvecklas sån långt som möjligt” (Lpfö -98, sid.5). 

Prompting var en strategi som pedagogerna endast använde till det enskilda barnet i början 

och när nytt material skulle introduceras vilket stämmer överrens med Vygotskij teori om den 

närmaste utvecklingszonen som innebär att den lärande- och utvecklingsmöjlighet som ligger 

i vad barnet kan göra idag tillsammans med läraren kan barnet imorgon göra själv och därmed 

är samspelet med omvärlden helt avgörande (Jerlang, 2005). Skinner (1969) menar dock att 

ett dilemma kan uppstå om vi fortsätter att vägleda ett redan inlärt beteende och att det 

handlar om att vägleda endast så mycket som behövs för att framkalla respons men samtidigt 

får vägledningen inte upphöra för tidigt. Detta var dock inget dilemma som pedagogerna 

upplevde men å andra sidan berättade pedagogerna att de fick handledning av habiliteringen 

om hur de skulle går vidare i inlärningsprocessen. 

 

Modellinlärning som bygger på att pedagogen skall agera som modell var också en strategi 

som pedagogerna endast använde till det enskilda barnet. Enligt Skinner (1969) är det helt 

ineffektivt att vänta på att ett önskat beteende skall uppstå så att det kan förstärkas och 

därmed måste beteendet framkallas av läraren som vägleder beteendet vilket kallas imitation. 

Enligt pedagogerna fungerar denna strategi bra då bland annat en pedagog säger; ”Jag säger 

GÖR SÅ! Och barnet har börjat lossna på det nu”. 

 

TBA (Tillämpad Beteende Analys) som enligt Järvå (2008) innebär att man noggrant 

analyserar ett oönskat beteende för att kunna förändra omgivningens sätt att bemöta barnet var 

inget som någon pedagog nämnde. Enligt Jerlang (2005) bygger Skinners forskning på det 

som vi idag kallar TBA (Tillämpad Beteende Analys) och han menar då att ett beteende kan 

ändras om man analyserar de betingelse som utlöste det. Vidare menar Skinner att ett 

beteendemönster kan utvecklas eller förändras som en följd av de konsekvenser som 

beteendet medför och detta kallade han för operant betingning (a.a). Pedagogerna berättade 

dock om att de fick handledning av habiliteringen var 14:e dag och där kände de att de fick 

tips och stöd om hur de skulle arbeta med barnet. Bohlin (2011) skriver att andra 

förutsättningar för att BTI ska fungera är att personalen får utbildning och att det finns en god 

föräldrasamverkan. 

 

 

7 Diskussion 
7.1Teori och metodreflektion 

 

Genom valet av att göra en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats där kvalitativa 

intervjuer har valts som forskningsmetod har vi försökt synliggöra hur pedagoger kan hantera 

BTI-metoden i förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamheter och samtidigt 

förhålla sig till läroplaner och skollag. Syftet med studien har även varit att synliggöra hur en 

pedagogisk interventionsteknisk metod riktad mot en individ kan påverka förskolans och 

förskoleklassens pedagogiska verksamhet. Utifrån vår bedömning hade en kvantitativ metod 

inte kunnat visa på liknande resultat då kvantitativa forskare har ett mer naturvetenskapligt 

synsätt där fokus ligger på prövning av olika teorier och mätning av olika företeelser vilket 

inte var syfte med studien. Därmed anser vi att valet av metod var passande då syftet med  
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studien var att perspektivera och förstå hur BTI-metoden kan hanteras i en pedagogisk 

verksamhet och med hjälp av en kvalitativ studie tror vi oss ha kunnat belysa detta på ett 

djupare plan.  

 

Eftersom metoden syftar till en fördjupad förståelse har intervjuerna karakteriserats av öppna 

fria samtal och stor hänsyn har tagits till den enskilda individen då det dels har handlat om att 

förstå hur pedagoger förhåller sig till metoden i deras sociala verklighet och dels komma till 

insikt hur en pedagogisk metod kan påverka pedagogiska verksamheter som styrs av 

läroplaner och gällande skollag. Ur Kvales teoretiska perspektiv handlar kvalitativa intervjuer 

om en relation mellan den intervjuade och intervjuaren (Kvale, 1996). Under samtalens gång 

utgick vi inte ifrån att vi hade förstått, eller tro oss ha förstått, utan fortsatte att ställa 

följdfrågor samtidigt som vi hade ett etiskt förhållningssätt genom att vi aktivt gjorde etiska 

avvägningar avseende frågornas relevans för studiens syfte. Med hjälp av teori och tidigare 

forskning har vi sedan distanserat oss och pendlat mellan empiri och teori. 

Reliabiliteten och validiteten i arbetet bygger på hur intervjuer och skriftliga källor har 

hanterats och tolkats. Vi är medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi 

hade valt att intervjua andra pedagoger med andra upplevelser och därmed kan reliabiliteten i 

vår studie ifrågasättas. Bryman (2011) menar att resultatet för ett litet antal individer i en viss 

organisation inte kan generaliseras till andra organisationer. Vi är också medvetna om att vårt 

urval har styrts av vissa begränsningar vilket även kan har betydelse för resultatets reliabilitet. 

För att fördjupa och bredda studien ytterligare hade en möjlighet varit att intervjua fler  

pedagoger på andra orter. Detta hade förmodligen breddat perspektiven och skapat nya 

infallsvinklar men på grund av tidsaspekten överlåter vi det till framtida studier.  

 

Det finns ett dilemma med hermeneutiken då den bygger på tolkningar och tolkningarna 

påverkas av tolkarens värderingar, kontext och förförståelse som både kan ses som 

förkunskap men även som fördomar (Thurén, 2004). Detta kan ha fått konsekvenser för hur vi 

utifrån våra olika professioner har tolkat respondenterna och hur det har påverkat våra etiska 

överväganden vid resultat- och analysredovisningen. Den interna validiteten innebär att ett 

forskarlag kommer överens om hur det insamlade materialet ska tolkas (Bryman, 2011). Vi 

har valt att inte begränsa oss i detta och då vi utifrån våra olika perspektivseenden har tolkat 

och analyserat vårt material tror vi oss har fått fler infallsvinklar och därmed en djupare 

förståelse för hur pedagoger kan arbeta enligt BTI-metoden i förskolans pedagogiska 

verksamhet och samtidigt förhålla sig till förskolans läroplan och gällande skollag och hur det 

i förlängningen påverkar förskolans pedagogiska verksamhet. 

 

 

7.2 Resultatreflektion  
 

Av resultatet framgår att det finns både inre och yttre faktorer som påverkar hur användandet 

av BTI ser ut i den ordinarie verksamheten. På organisationsnivå handlar det om att alla litar 

på alla vilket sedan får konsekvenser på både grupp- och individnivå. Kommunens 

samordnare och rektorerna förlitar sig på habiliteringen och metodens evidensbasering medan 

personalen litar på att cheferna dels tar sitt ansvar för att metoden överensstämmer med 

verksamhetens uppdrag och dels har kunskap om vilka extra resursers som behövs för att 

kunna genomföra insatsen på bästa sätt. Då chefer/rektorer, utan kunskap om vad BTI 

metoden innebär för verksamheten och det enskilda barnet, fattar beslutet att sätt in BTI som 

en särskild insats för ett specifikt barn utan att samtidigt utöka personalförstärkningen i  
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verksamheten, får det konsekvenser för pedagogerna avseende uppdraget att tillgodose alla 

barns behov. Enligt skollagen 3 kap § 3 ska alla barn ges den stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt vilket ställer stora krav på pedagogerna då de känner sig 

otillräckliga i och med den intensitet som BTI-metoden kräver. Antingen får verksamheten 

med avseende på alla barn åsidosättas då BTI-metoden stjäl tid i och med den enskilda 

undervisning eller så får BTI-träningen åsidosättas och då får inte det specifika barnet sina 

behov tillgodosedda. Då inga extra resurser tillsätts i form av personal, lokaltillgänglighet 

eller material hamnar pedagogerna i ett dilemma. Då även pedagogerna förlitar sig till 

habiliteringen och inte själva har reflekterat över om BTI-metoden överensstämmer med 

läroplaner och skollag kan man fråga sig vem som har kunskapsföreträde eller tolknings- och 

talföreträde vid särskilda insatser för barn i särskilda behov.  

 

Då en särskild insats sätts in för ett barn med särskilda behov i förskolan och förskoleklassen 

skall en handlingsplan, och i förskoleklassen ett åtgärdsprogram, upprättas och sedan  

utvärderas. I handlingsplanen/åtgärdsprogrammet ska framgå de förändringar som 

verksamheten på gruppnivå behöver göra för att skapa så gynnsamma förutsättningar som 

möjligt för att barnet på individnivå ska kunna utvecklas så långt som möjligt.  

 

Barnhabiliteringen och förskolan och förskoleklassen lyder under olika 

dokumentationsuppdrag. Då verksamheterna utför dokumentation på uppdrag av 

Barnhabiliteringen men samtidigt har stora brister i sin egen dokumentation får det stora 

konsekvenser för det enskilda barnet. I första hand är detta inte rättssäkert eftersom det i 

många verksamheter inte finns någon dokumentation att gå tillbaka till. I andra hand blir 

övergångarna mellan de olika verksamheterna utan dokumentation inga professionella 

överlämningar. Den mottagande verksamheten har då ingen dokumentation att bygga vidare 

på och i förlängningen kan detta påverka barnet på ett högst oönskat sätt.  

 

7.3 Fortsatt forskning  
Syftet med vår studie var att synliggöra och få en djupare förståelse för hur användandet av 

BTI-metoden ser ut i förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamheter i relation till 

gällande läroplaner och skollag och hur det i förlängningen påverkar verksamheterna med 

avseende på alla barn. Vår studie anses inte vara heltäckande då vi endast har intervjuat några 

pedagoger med erfarenheter av att arbeta med BTI- metoden i en specifik kommun och 

därmed skulle det vara intressant att göra om vår studie i en annan kommun och sedan 

jämföra resultaten.  

 

För att få ett ännu större djup i vår studie skulle det vara intressant att komplettera med 

förskolechefernas/rektorernas syn på hur BTI-metoden involveras i verksamheterna i relation 

till uppdraget. Vi anser också att studien skulle få en djupare dimension om föräldrarnas syn 

på hur samarbetet mellan hem och förskola/förskoleklass avseende arbetssättet BTI 

synliggjordes. Genom att sedan se hur Barnhabiliteringen ser på samarbetet avseende deras 

uppdrag skulle studien ge en mer heltäckande bild. 
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7.4 Slutord 
Kvale (2011) talar om de moraliska frågor som en forskningsrapport kan väcka. Vi är 

medvetna om de moraliska frågor som vi nu väcker kring den diskussionsanalys som vi gjort. 

Kvale (2011) talar vidare om den sociala produktion av kunskap som sker tillsammans i  

intervjusamtalet. Tillsammans med dem som vi intervjuat har vi fått kunskap kring hur 

användandet av BTI ser ut i den ordinarie verksamheten och hur en metod utifrån kan påverka 

förskolans och förskoleklassens möjlighet att uppfylla sina uppdrag.  

Margaretha Danielsson, chef på habiliteringen i Växjö, talar om forskning kring olika metoder 

och den effekt metoder av diverse slag har. Hon lyfter fram procentsatserna 20 – 80, där 20 % 

talar för effekten av själva metoden men där hela 80 % representerar effekten av den 

relationen som uppstår då metoden används. Detta talar i så fall för att metoder i sig är starkt 

underordnande och att effekten av de relationer som uppstår är överordnad. Å andra sidan kan 

en metod fungera som ett verktyg till att etablera en god relation och i kölvattnet av denna kan 

goda effekter uppnås. 

Olika metoder kommer och går. På Linnéuniversitet pekar nyligen gjord forskning på en 

möjlighet att i framtiden kunna bota dessa barn som fått en autismdiagnos (www.lnu.se). 

Vägen går från att väcka till att bota samtidigt som barnet ska finna sin unika egenart 

(Skollagen 2010:80 ). Om vi kommer så långt i framtiden att vi kan bota de barn som riskerar 

att senare få en autismdiagnos kommer förmodligen intresset för olika metoder att avta. 

Oavsett vad framtiden för med sig måste vi samverka med varandra, ibland över gränserna, 

som habiliteringen förskolan och förskoleklassen gjort. Vi måste även i framtiden fatta beslut 

som rör barn med särskilda behov men dessa beslut måste bygga på kunskap där vi också ser 

konsekvenserna av de beslut som fattas ur ett etiskt och rättssäkert perspektiv avseende alla 

barn. Vi vill avluta med några tänkvärda ord av Liljekvist (1999): 

”I tänkandet kring det goda samhället går en rak linje från antikens Aristoteles över 

upplysningsandans Hegel till postmodernismens Habermas. Det handlar om en tillit till människan 

som en social och konstruktiv varelse som vinner sin mänsklighet genom samverkan med andra, 

som inte grundar sina beslut på egocentriska beräkningar utan på beslutens konsekvenser för andra 

och för samhället” .(s.307) 

 

  

http://www.lnu.se/
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Bilaga 1 
 

Kriterier för autistiskt syndrom 

Kriterier för autistiskt syndrom är enligt DSM-IV-TR (2000) följande: 

Autistisk syndrom F84.0 enligt DSM-IV-TR, Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders 

(2000). 
Minst 6 kriterier ska sammanlagt vara uppfyllda.  

 

A. Autism definieras med brister i:  

 

1. Socialt samspel  

Den kvalitativt nedsatta förmågan att socialt interagera med andra ska ta sig uttryck på minst två av följande sätt: 

 

a. Bristande förmåga att använda ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och  

   gester 

b. Oförmåga att etablera åldersadekvata kamratrelationer 

c. Bristande vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter 

d. Bristande social eller emotionell ömsesidighet 

 

2. Kommunikation  

Förmågan att kommunicera med andra ska vara kvalitativt nedsatt och ta sig minst ett av följande uttryck: 

a. Försenad eller avsaknad av talutveckling eller kommunikativ kompensation 

b. Nedsatt förmåga att påbörja eller upprätthålla samtal 

c. Stereotypt eller idiosynkratiskt språk 

d. Ett icke utvecklingsadekvat lekbeteende 

 

3.Beteende och föreställningsförmåga. 

Begränsning i beteende, intressen eller aktiviteter som tar sig minst ett av följande beteende: 

 

a. Intressen; begränsade eller abnorma i intensitet eller fokusering 

b. Fixering vid ritualer eller rutiner 

c. Motoriska rörelser som upprepas i tex händer eller fingrar 

d. Fascination över delar av saker  

 

 

B. Försening eller ett onormalt beteende inom minst ett av följande områden med debut före 3 års ålder: 

               1. Social interaktion 

2. Språklig och social kommunikation 

3. Åldersadekvata lekar 

 

C. Svårigheterna ska inte kunna förklaras på annat sätt 
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Intervjuguide – Till pedagoger inom förskolan och förskoleklassen 
 

Öppningsfråga 

1 Berätta lite om din utbildning och dina erfarenheter kring BTI? 

 

Introduktionsfrågor till BTI 

2 Vem har fattat beslut om att du ska arbeta med BTI? 

3 Vad krävs för att inkludera BTI i den dagliga pedagogiska verksamheten? 

 Vilka personella insatser krävs? 

 Vilken kompetens krävs hos personalen för att jobba med BTI? 

 Vilken utbildning/handledning får ni för att kunna arbeta med BTI? 

 Hur fungerar BTI-träningen om personalen är frånvarande? 

4 Hur har ni hanterat barn med svår autism tidigare 

 

Hur BTI påverkar den dagliga verksamheten 

5 Hur involveras arbetslaget där barnet finns?  

 Vem tränar barnet? 

 Hur många timmar läggs på BTI-träning? 

 I vilka sammanhang inkluderas/exkluderas barnet i verksamheten 

6 På vilka sätt anser du att BTI-metoden har påverkat den övriga ped. verksamheten? 

 Vad sker då barnet är i gemenskap med de andra barnen? 

 Hur ser förhållningssättet ut gentemot de barn som får BTI kontra de andra barnen? 

 Hur hanterar den pedagogiska personalen positiv förstärkning till det enskilda barnet 

då det är i gemenskap med de övriga barnen? 

7 Hur utvärderas arbetssättet? 

 

BTI kontra skollag och läroplan 
8 Hur ser BTI:s inlärningsstrategier ut i förhållande till förskolans läroplan?  

9 Hur påverkar BTI-metoden dina möjligheter att uppfylla ditt uppdrag? 

10 Vem ansvarar för att BTI-metoden överensstämmer med förskolans läroplan? 
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Intervjuguide – Till Samordnare 

      1. Berätta om ditt uppdrag som samordnare. 

 

2. Hur har kommunen hanterat barn med svår autism tidigare? 

 

3. Hur kom du i kontakt med BTI? 

 

4. Hur fattas beslut kring vilka som får BTI? 

 

5. Hur ser du på BTI-metodens upplägg kontra resurser i den aktuella verksamheten? 

 

6. Hur utvärderar kommunen BTI-metoden? 

 

7. Hur ser du på att en metod kommer utifrån in i förskolan/förskoleklassen som styrs av 

läroplan och skollag? 

 

8. Hur ser BTI:s inlärningsstrategier ut i förhållande till förskolans/förskoleklassens 

läroplan? 

 

9. Vem ansvarar för att BTI-metoden överensstämmer med dessa läroplaner? 

 

10. Hur ser du på verksamheternas dokumentationskrav kontra de krav på dokumentation 

som BTI-metoden för med sig? 

 

11. Hur ser du på det faktum att dokumentation lämnas på habiliteringen? 

 

 


