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The purpose of this study is to look into the views of four educators from different preschools; 

their work with autistic children and how they perceive the inclusion of these children in the 

daily activities with other children. The result shows that the educators in this study think that 

including activities are positive for all children, with or without disabilities. In order to 

accomplish this it is necessary to have educators with good knowledge in working with 

inclusion. However, one of the four educators thinks that it can also be positive for the autistic 

child to participate in activities just for autistic children for a certain period of time. This is 

because in those activities there are educators with good knowledge and experience of 

attending to children with difficulties. It is argued that if the child with autism gets a special 

education designed specifically for autistic children, it will be easier to participate in 

preschool activities. 

This study shows that it is very important to have a good comunication between parents and 

teachers to provide the children with autism the best support and also to be included in the 

preschool´s group of children.  
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1 Inledning och bakgrund 
Barn med autismspektrum har i de flesta fall ett annat sätt att beskriva sina tankar och känslor 

än barn utan autismspektrum. De har svårigheter med att ta in, bearbeta, tolka och uppfatta 

information (Socialstyrelsen, 2016:15). Det är svårt för dem att uppfatta den sociala miljön de 

befinner sig i. Med den här studien vill jag framför allt rikta fokus på vad inkludering betyder 

för fyra förskollärare från fyra olika förskolor och hur de tänker om sitt arbete med barn med 

autism i förskolan.  

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 red 2016, står det att enligt skollagen ska utbildningen i 

förskolan vara likvärdig och jämlik. Normerna för jämlikheten anges i de nationella målen, 

och förskolan ska sträva för att nå dessa mål. Den omsorg som gäller för det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska ge form för arbetet i förskolan. Med 

respekt och omtanke ska skola ta tillvara barnens olika förutsättningar och behov. Det betyder 

att verksamheten inte ska gestaltas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför 

inte ska fördelas lika. Verksamheten bör anpassas till varje enskilt barn i förskolan med 

hänsyn till deras färdigheter och svårigheter. Barn som tillfälligt behöver extra hjälp och 

stimulans ska få extra stöd utarbetat efter dennes egna behov och förutsättningar så att de kan 

utvecklas så mycket som möjligt (Lpfö, 98 red 2016:5). 

Personalens förmåga att samspela med barnet och utveckla hens färdigheter är mycket viktigt, 

så att förskolan blir ett stöd för barn med särskilda svårigheter. Alla barn ska få känna sig 

kompetenta och att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen 

(Lpfö, 98 red 2016:5). 

1.1 Autismspektrum och diagnos  
Autismspektrumtillstånd är ingen sjukdom, det är snarare en funktionedsättning som försvårar 

interaktionen med omvärlden. Socialstyrelsen beskriver autismspektrumtillstånd som 

konsekvensen av biologiska förutsättningar samt medfödda och tidiga avvikelser inom olika 

delar av nervsystemet. Dessa avvikelser medför annorlunda kognitiva funktioner i hjärnan 

(Socialstyrelsen, 2010:11).   

Autism innebär kritiska och radikala hinder och begränsningar inom olika essentiella 

utvecklingsområden. För diagnosen ska vara relevant måste barnet visa gemensamma och 

likartade beteendesymtom inom alla dessa områden före tre års ålder. Man brukar vänta 
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ungefär arton månader med att ställa diagnos, trots att föräldrarna själva inte anser att deras 

barn uppvisar ett avvikande beteendemönster (Autismforum, 2011). 

Theo Peeters, chef för Opleidingscenter Autism i Antwerpen i Belgien, skriver att för att 

kunna veta och ta reda på vad autism innebär och hur det ska diagnosticeras, måste man utgå 

från läkarvetenskapliga kriterier. De mest kända är Världshälsoorganisationens kriterier som 

står i International Classification of Disease (ICD-10) och diagnostiska kriterier enligt 

(Diagnostisc Statistical Manual (DSM-IV) (Peeters, 1998:15).   

De beteenden som alla barn med autism visar får olika uttryck från barn till barn. Åldern, den 

intellektuella kapaciteten och den språkliga förmågan kan påverka dessa beteenden. ICD-10 

och DSM-IV placerar autism i den gruppen med radikala störningar i utvecklingen. Atypisk 

autism och Aspergers syndrom ingår också i denna grupp. Det som är karakteristiskt för dessa 

diagnoser är en brist på socialt samspel och ett överflöd av olika och repetitiva stereotyper i 

beteendet (Eikeseth, Jahr och Eldevik, 2013:269). Atypisk autism är en diagnos som ges när 

barnet visar svårigheter inom ett eller flera av områdena i ”Diagnostriaden”. Autism och 

Aspergers ingår också i denna triad. Dessa är  

• minskat socialt samspel 

• bristande social kommunikation 

• begränsat, stereotypiskt och repetitivt beteende 

Dessa barn visar tydliga svårigheter att förstå andras tankar och behov. De visar också en brist 

när det gäller att förstå andras känslor. Om man jämför barn med autism med andra barn anser 

man att barn som har autism också visar en brist på samspel med andra jämnåriga barn och 

svårigheter att leka och fantisera som de andra barnen gör. Den andra punkten innebär att 

ungefär hälften av alla barn som har autism inte utvecklar något funktionellt talspråk. Kring 

75 procent utvecklar ett talspråk som framför allt är betecknat på ekotal. Dessa barn kommer 

att utveckla ett funktionellt talspråk men inte med samma intensitet och tonläget är 

annorlunda (Eikeseth, Jahr och Eldevik, 2013: 269, 270, 271). Dessutom har gruppen 

annorlunda kroppsspråk och gester än andra barn. Den tredje och sista punkten i triaden står 

för att barnen visar repetitiva beteenden som t.ex. att ”vagga fram och tillbaka med kroppen, 

skaka med händerna, snurra på föremål, lägga föremål (till exempel klossar) i långa rader eller 

lägga samma pussel om och om igen” (Eikeseth, Jahr och Eldevik, 2013:270–271). Autistiska 

barn kan visa intresse för vissa leksaker, saker eller föremål som är särskilt attraktiva för dem. 

Inom dessa repetitiva beteenden kan det förekomma att några barn inte tolererar förändringar i 
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rutiner eller andra förändringar i den miljö de befinner sig, som t.ex. att hänga en ny tavla, 

eller att möblera om inom rummet (Eikeseth, Jahr och Eldevik, 2013:270).  

1.1.1 Autismsyndrom 
Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, 

förklarar att de främsta symtomen vid autism och autismliknande tillstånd är svårigheter i 

kommunikation, beteende och fantasi. Det finns också flera andra symtom som skiljer sig från 

ett barn till ett annat. Dock menar Gillberg att de inte är nödvändiga för att ställa diagnos och 

förklarar att man måste ta hänsyn till det som visar på syndromet autism (Gillberg, 2000:17). 

Peeters (1998) menar att det är viktigt för människor att kunna kommunicera med andra, 

förstå andra sätt att tänka och att alla tänker olika. Att förstå andra människors beteende, hur 

andra människor hanterar olika material och sitt sätt att agera i olika situationer är tre viktiga 

områden som personer med autism har mycket svårt med i livet (Peeters, 1998:18).   

Gillberg (2000) menar att den första personen som har förklarat själva ordet Autism är Eugen 

Bleuler, som i 1911 etablerade begreppet med det grekiska ordet ”autos”, som motsvarar 

svenska ordet ”själv”. Bleuler syftade på ”det självcentrerade tänkande” som är en tydlig 

beteckning för schizofreni. ”Egocentricitet/självförsjunkenhet” eller att vara självcentrerad har 

länge ansetts som ett symtom på schizofreni (Gillberg, 2000:15). 

Sven Olof Dahlgren är leg. psykolog och fil. dr. aktiv inom forskning, utbildning och 

handledning inom område autism, Aspergers syndrom och DAMP/ADHD. Dahlgren 

uppmärksammar på den österrikiske psykiatern Leo Kanner (1943). Han var den första som 

framställde autism systematiskt, dvs. i en formell ordning. Han beskrev elva barn som visade 

liknande svårigheter, men dessa svårigheter var inga syndrom. Han placerade ändå dessa barn 

inom ett gemensamt syndrom. Efter det har ett internationellt intresse vuxit för vad som krävs 

när man ska ställa diagnosen autism (Dahlgren, 2007:20).  

1.1.2 Aspergers syndrom 
Dahlgren nämner också Hans Aspergers som var en barnpsykiater som skrev en artikel om en 

grupp bestående av fem pojkar vilka hade likadana drag. Hans artikel liknade den som Leo 

Kanner beskrev ett år tidigare men Aspergers var helt omedveten om det. Lorna Wing gjorde 

en studie i början av 1980-talet och presenterade där för första gången begreppet Aspergers 

syndrom. Wing hade också mött en grupp av pojkar som hade gemensamma drag och samma 

beteende som i autism, men de visade också andra specifika drag som gav en annan diagnos 

(Dahlgren, 2007:27). I diagnosmanualen DSM-IV-TR (APA, 2000) presenteras Apergers 
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syndrom som en definition av två huvudområden som finns även i autism. Dessa definitioner 

är:  

• kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt  

• begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter.  

Skillnaden mellan autism och Aspergers syndrom är att det sistnämnda inte innebär 

kommunikationssvårigheter. Det är ett huvudområde för autism (Dahlgren, 2007:27). 

Aspergers syndrom är en diagnos som har blivit diskuterad och den är väldig kontroversiell. 

Enligt diagnosmanualerna används diagnosen bara om barnet har nått en normal språklig och 

intellektuell utveckling vid sex år. Olika definitioner finns för Aspergers syndrom men det är 

svårt att hitta en enighet om vad det är som skiljer Aspergers syndrom och autism. Många 

kallar det ”högfungerande autism” i stället för Aspergers syndrom, eftersom det inte finns 

någon klinisk användbarhet för den diagnosen (Eikeseth, Jahr och Eldevik, 2013:271–272). 

Vissa författare menar att Aspergers syndrom representerar en speciell konstellation av det 

som gäller för sociala, kommunikativa och beteendemässiga svårigheter som präglar en 

särskild grupp från förskoleåldern till senare ålder i livet (Gillberg, 2000:179). 

Gillberg menar att autism ofta delas in i tre kategorier: svår autism, medelsvår autism och 

lindrig autism. Den lindriga formen kallas oftast för ”högfungerande autism”. Det är ett 

begrepp som tyder på att autism kan fungera lågt. Gränsen är otydlig mellan autism och 

Aspergers syndrom enligt Gillberg. Han beskriver även att det som kallas för Kanners 

syndrom, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd samlas inom samma rubrik, 

”Autismspektrum” (Gillberg, 2000:19). 

1.1.3 Autismliknande tillstånd  
Inom autismliknandetillstånd finns också andra symtom som påminner om klassisk autism. 

Här ingår andra diagnoser som barnschizofreni, symbiotisk autism och disintegrativ störning. 

(Gillberg, 2000:35). 

Autism och autismliknande tillstånd ingick också i termen barnschizofreni förr i tiden. I dag 

används den termen bara gruppen som har den typiska schizofreniska symtompatologin. 

Utifrån Gillbergs (2000) egna erfarenheter med barn med schizofreni säger han att de är mer 

begåvade i förhållandet till barn med autism. Det är väldigt sällan enligt Gillberg att barn med 

autism eller autismliknande tillstånd kan utveckla symtom för schizofreni. Inom symbiotisk 

autism är det främsta tecknet att barnet visar ett beteende som Gillberg (2000) kallar för 

”klängande” och barnet kan gripas av panik när han eller hon är ensam. Med detta klängande 
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beteende menar Gillberg att barnet inte vill vara ifrån sina föräldrar eller de vuxna som han 

eller hon har omkring sig. Den kommunikativa förmågan verkar inte visa störningar men 

enligt Gillberg stämmer inte detta så bra med den kliniska erfarenheten. Symbiotisk autism är 

mest sällsynt bland de autistiska syndromen (Gillberg, 2000:37). En disintegrativ störning 

framkommer när vissa normalbegåvade barn mellan två och ett halvt och tre och ett halvt år 

visar en försämring i sin utveckling. De förlorar språket som de haft och börjar visa sig 

svårkontaktade. Det kommer en tillbakagång i flera andra funktioner också, en av dem kan 

vara grovmotoriken (Gillberg, 2000:36).  

1.2 Tidiga pedagogiska insatser i arbetet med autistiska barn 
Eva Nordin-Olson, distrikts- och skolläkare i Mora skriver på uppdrag av Socialstyrelsen om 

tidiga mångsidiga insatser när ett autismspektrum har blivit upptäckt. Detta handlar delvis om 

intensiva habiliterande åtgärder för barnet med autism och stöd för de som är med barnet hela 

tiden såsom föräldrar och syskon. Det finns forskning som visar att program med som tidiga 

insatser för barn med autism ger god effekt. Fokus för dessa program ligger i de 

grundläggande svårigheter som barn med autism har i sociala och kommunikativa 

sammanhang, samt i svårigheter med inlärningen i vardagen. Dessa insatser måste vara 

intensiva, vilket betyder att barn med autism ska vara med i planerade aktiviteter med tydliga 

strukturer och rutiner flera timmar varje dag. Programmet kan variera sin intensitet mellan 

femton och fyrtio timmar per vecka (Socialstyrelsen, 2010:40). 

Program med tidiga insatser är inriktade på tillhörigheten för barn med autism i en vanlig 

förskolegrupp, även om de behöver individuella åtgärder. På det sättet kan barn utan särskilda 

behov hjälpa de barnen med autism att utveckla sin förmåga att leka och samspela med andra. 

Hög personaltäthet är viktigt för barnets utveckling eftersom det behovs en vuxennärvaro 

kring barnet (Socialstyrelsen, 2010:40). Brodin och Lindstrand (2010) menar att det oftast är 

läraren som bestämmer vilket åtgärdsprogram som ska användas. Föräldrarna kan självklart 

känna sitt barn väl men det är läraren som har kunskaper om de pedagogiska behoven för 

barnet. Det krävs samarbete mellan läraren och föräldrarna för att barnet ska få det stöd som 

främjar utvecklingen (Brodin och Lindstrand, 2010:16).   

Gary B Mesibov är doktor och professor i psykologi vid University of North Carolina och 

nuvarande ledare för division TEACCH, som har ett unikt program vid 

autismspektrumstörning hos barn och hos vuxna. Medarbetaren i TEACCH vid University of 

North Carolina Victoria Shea och professor vid University of North Carolina och grundaren 
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till hela TEACCH program Eric Schopler hänvisar till det senaste tillägget till den 

amerikanska ”Federal Special Education” där det står att barn som är upp till två år gamla 

måste ha behandling som ska genomföras i naturliga miljöer, t.ex. hemmet eller offentliga 

miljöer även där barn utan funktionshinder finns med. Efter tre års ålder ska barn med 

funktionshinder undervisas tillsammans med andra barn som inte har särskilda behov 

(Mesivov, Shea och Schopler, 2007:207–208). Men det finns flera pedagoger, kliniker och 

forskare som tycker att barn med autism behöver speciella och utformade program eftersom 

dessa barn har andra inlärningsstilar som måste behandlas med speciella strategier. Att 

försöka integrera barn med autism i förskoleåldern med de traditionella pedagogiska 

metoderna kan leda till misslyckanden i inlärningen (Mesivov, Shea och Schopler, 2007: 

208). 

Psykologen och professorn i beteendeanalys vid högskolan i Oslo Svein Eikeseth och de 

norska psykologerna Erik Jahr och Sigmund Eldevik menar att en beteendeanalytisk 

intervention vid autism har gett upphov till många initialförkortningar. På svenska kallas det 

tillämpad beteendeanalys (TBA) eller intensiv beteendeterapi (IBT). Dessa interventioner 

kommer från de engelska benämningarna för EIBI (Early and Intensiv Behavioral 

Intervention) och ABA (Applied Behavior Analysis). För att genomföra en konstruktiv 

beteendeanalytisk intervention behövs det en utredning av barnets kognitiva och språkliga 

förmågor samt en utredning av den adaptiva funktionsnivån. Denna utredning kommer också 

att ge den information om preferenserna som barnet visar för uppmärksamhet, tålamod och 

motivation. Detta för att underlätta en funktionskartläggning som preciserar planeringen vid 

interventionen (Eikeseth, Jahr och Eldevik, 2013:280).  

Det som betecknar de flesta barn med autism är att de har stora svårigheter i ostrukturerade 

miljöer och med att delta med ostrukturerade interaktionsformer, t.ex. i gruppundervisning 

eller lekar. En till en undervisning baseras på att bygga en kontakt mellan tränaren och barnet. 

Undervisningen ska också hjälpa barnet att förstå vad som krävs för att kunna fungera och 

samspela i ostrukturerade miljöer som t.ex. i stora vanliga barngrupper i samma ålder. Denna 

typ av undervisning bör genomföras på ett roligt sätt (Eikeseth, Jahr och Eldevik, 2013:280). 

 

 



7	
	

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra förskollärare från olika förskolor beskriver 

sitt konkreta arbete med inkludering av autistiska barn. Jag tar upp dessa frågor. 

 

• Vilka uppfattningar har de intervjuade förskollärarna kring sitt arbete med autistiska barn i 

förskolan? 

• Hur uppfattar de intervjuade förskollärarna en inkluderande verksamhet i förskolan? 
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3 Teorianknytning och centrala begrepp 
Här presenterar jag uppsatsens perspektiv. Jag valde ett sociokulturellt perspektiv eftersom de 

flesta svårigheter som förekommer hos barn med autism inom förskolan sker inom ett socialt 

och kommunikativt sammanhang. För att konkretisera studien på ett mer fördjupande sätt 

valde jag som centrala begrepp elev i behov av särskilt stöd och en skola för alla.  

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet  

Roger	Säljö,	professor	i	pedagogisk	psykologi	vid	Göteborgs	universitet	beskriver	

i	 boken	 ”Lärande	 i	 praktiken”	 att	 inom	 ett	 sociokulturellt	 perspektiv,	 är	 den	

kommunikativa	 processen	 i	människors	 lärande	 och	 utveckling	 viktigast	 (Säljö,	

2005:37).	 Säljö	 hänvisar	 till	 Lev	 Vygotskij	 som	 hade	 den	 grundläggande	 idén	 i	

sina	 studier	 att	 all	 mänsklig	 utveckling	 endast	 sker	 och	 förklaras	 i	 termer	 av	

social	 interaktion	 och	 kommunikation.	 Enligt	 Vygotskij	 sker	 inlärningen	 genom	

en	 social	 process,	med	 interaktion	mellan	 barnet	 och	 omgivningen.	 Barnet	 blir	

delaktigt	 i	 en	 gemensam	 kultur	 och	 det	 är	 följaktligen	 den	 här	 kulturen	 som	

förmedlas	 inom	en	social	 interaktion.	Enligt	Vygotskij	 lärandet	och	utvecklingen	

utkommer	genom	den	 interaktionen	som	 individen	möter	 i	 sin	egen	miljö.	Säljo	

menar	att	enligt	Vygotskji	finns	det	inga	speciella	stadier	som	utmärker	lärandet.	

Individen	börjar	lära	sig	saker	så	småningom	när	hon	eller	han	börjar	interagera	

med	sin	omgivning	(Säljö,	2005:34–38). 

Säljö definierar termen ”sociokulturell” som det sätt på vilket individerna ger form åt 

kulturella aktiviteter, och hur individerna använder sådana redskap som deras kultur erbjuder 

(Säljö, 2000:17,18). Enligt Säljö menade Vygotskij att genom det sociala samspelet och 

genom de olika kulturella erfarenheterna utformas människor som varelser som tänker, känner 

och kan kommunicera med varandra. Vygotskji ansåg att språket var som ett allmänt redskap 

som samlade viktiga erfarenheter från samhället och därmed kunde dessa redskap vara 

tillgängliga för framtida nya generationer (Säljö, 2005:21,22). Sandra Smidt, författare och 

konsult inom små och yngre barns lärande hänvisar till Vygotskjis syn på kulturen och dess 

roll som en bärare av idéer och tankar. För Vygotskji var omgivningen väsentlig för lärandet. 

(Smidt, 2010:65). 
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Roger Säljö beskriver hur människor börjar lära sig och utvecklas. Han menar att det är knutet 

till hur vi som människor agerar och tänker i allmänhet och förklarar utvecklingen, lärandet 

och reproduktionen av kunskaper och färdigheter. Säljö kallar det för ”sociokulturellt”. Claes 

Nilholm, professor i pedagogik med inriktning i specialpedagogik vid högskolan i Jönköping, 

menar att ur ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att kunna förstå och tolka 

människornas sätt att leva och hur de kommunicerar med varandra (Nilholm, 2007:81). Enligt 

Nilholm, innebär ”sociokulturellt” ett perspektiv på det kulturella och sociala sammanhanget. 

På det sättet förstår man interaktionen, lärandet och utvecklingen. Inom denna kontext 

uppfattas kulturer som olika föreställningar som människor ser, tolkar och skaffar i världen 

utifrån de intellektuella tillgångar och de artificiella material och artefakter som människorna 

ser omkring sig (Nilhom, 2007:63).  

Mesivov, Shea och Schopler (2007) menar att kultur kännetecknas av regelbundna mönster 

för det mänskliga beteendet. De gemensamma kulturella normerna styr människors tankar och 

deras beteende (t.ex. olika sätt att äta, klä sig, arbeta, prata och kommunicera med varandra, 

att förstå det som finns omkring som naturfenomen och förstå att det finns olika sociala 

interaktioner). Kultur uppfattas som det som man lär sig inom den miljön man befinner sig i. 

Man lär sig att tänka, känna och bete sig enligt de regler och normer som finns i varje kultur. 

Människor från olika kulturer kan ha svårt att förstå sig på varandra. Risker för kulturella 

krockar kan vara stor. Olikheterna som förekommer inom olika kulturer kan ses och uppfattas 

som avvikande på ett negativt sätt. (Mesivov, Shea och Schopler, 2007:41). Jane Brodin, 

professor emerita i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och Peg 

Lindstrand, docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet menar att det är 

svårt att vara med och interagera i sådana miljöer som vi inte känner till (Brodin och 

Lindstrand, 2010:14).  

Enligt Brodin och Lindstrand har människor alltid haft behov av att kategorisera och 

organisera det som de ser i sin miljö. Att hitta på mönster och skapa struktur är något medfött 

och det hjälper oss att förstå omvärlden. Det är en process som sker kontinuerligt hela livet. 

På samma sätt menar Brodin och Lindstrand (2010) att människor har en strävan att förenkla 

och generalisera det som finns omkring för att överleva inom en kulturell kontext (Brodin och 

Lindstrand, 2010:14).  

Ur en pedagogisk synpunkt menar Peeters (1998) att barn med autism också måste lära sig 

vissa saker om hur man lever, som att berätta och återberätta, hur man pratar och hur man 

etablerar en viss kommunikation med andra. Givetvis måste barn utan funktionshinder också 
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lära sig dessa saker inom den här aspekten. Skillnaden är att de har en instinkt som får dem att 

önska lära sig något. Utifrån det kan man säga att de har en inre kunskap för att interagera och 

kommunicera med andra människor och på det sätt skaffa sig nya kunskaper. Det är precis 

inom den här kontexten som barn med autism visar sig avvika i stor utsträckning (Gillberg, 

2000:151). I Mesivov, Shea och Schopler står att autism är en utvecklingsstörning som är 

orsakad av neurologiska dysfunktioner som påverkar också människors sätt att tänka och 

samspela med sin omgivning. Personer med autism beter sig annorlunda och avviker från 

andra, det gör att de ses som annorlunda inom sin egen kultur (Mesivov, Shea och Schopler, 

2007:41).  

 

3.2 Centrala begrepp 

3.2.1 Elev i behov av särskilt stöd  
Brodin och Lindstrand (2010) definierar begreppet elev i behov av särskilt stöd. Det betyder 

enligt dem att alla barn och ungdomar ska få samma grundläggande behov tillgodosedda. Men 

de menar också att vissa elever behöver särskilt stöd under en period eller längre för att kunna 

uppnå de olika nivåer som skolans undervisningar kräver. Förr placerades elever med olika 

typ av funktionshinder i hjälpklass eller observationsklass och de kallades elever med 

särskilda behov. Att särskilja barn var ett försök att hjälpa barnen att övervinna svårigheterna 

och för att sedan åter integreras i de vanliga klasserna (Brodin och Lindstrand, 2010:15). 

Nilholm (2007) förklarar vad ett kompensatoriskt perspektiv innebär inom 

specialpedagogiken. Han menar att syftet med det kompensatoriska perspektivet är att 

kompensera individerna för deras svårigheter. Man ska först identifiera och gruppera olika 

typer av problem, söka psykologiska och neurologiska förklaringar till dem, och sedan finna 

åtgärder för att kompensera dessa svårigheter (Nilholm, 2007:25). Brodin och Lindstrand 

(2010) refererar Ljusbergs (2009) kritik mot det kompensatoriska perspektivet. Hon menar att 

exkludera barnen i särskilda undervisningar innebär att barnen kan känna sig frustrerade och 

att inte är tillräckligt bra. Intervjuerna som Ljusberg har genomfört med barn som är placerade 

i särskild undervisning visar att de känner sig isolerade och ensamma. Ljusberg menar att 

exkludering av barn från de vanliga klasserna försämrar lärandet (Brodin och Lindstrand, 

2010:71–72). 

Brodin och Lindstrand (2010) menar att elever i behov av särskilt stöd självklart ska kunna få 

det stöd som de behöver. Det ska betraktas som en rättighet för alla barn oavsett deras 
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svårigheter för att alla barn kan prestera bättre i undervisningen. De påpekar på de kraftiga 

nedskärningarna i förskolan i dag och menar att ökningen av barn per grupp samt 

minskningen av personal i förskolan inte bara drabbar elever i behov av särskilt stöd utan hela 

barngruppen. Klasserna i skolan har blivit alltså större och segregerade. Detta kan vara 

resultaten efter dessa nedskärningar. Det har uppkommit ett behov av diagnosticering av barn 

för att kunna hitta lösningar för strukturella och organisatoriska svårigheter. Detta har medfört 

uppdelningar av barngrupper i små grupper och man separerar barn och elever som på något 

sätt avviker från de andra ”normala”. Brodin och Lindstrand menar att ofta kopplas normalitet 

direkt till avvikelser i stället för att man ser dessa avvikelser som olikheterna (Brodin och 

Lindstrand, 2010:161).  

3.2.2 En skola för alla   
I sin studie ”Inkludering av barnen i behov av särskilt stöd - Vad betyder det och vad vet vi?  

tar Nilholm upp begreppet ”en skola för alla”. Han menar att en skola för alla handlar om att 

alla barn har rätt till delaktighet i de gemensamma aktiviteterna inom skolan. Nilholm 

hänvisar till Haugs (2010) och hans beskrivning av en skola för alla som en explicit 

värdegrund, en värdegrund som skiljer sig från en traditionell skola. Den här skolan är öppen 

för alla och ingen avvisas, alla barn deltar i den vanliga undervisningen och det är 

undervisningen är anpassad efter individernas förmågor och svårigheter (Nilholm, 2007:7).   

Brodin och Lindstrand (2010) tar upp vad professorn emeritus Ingemar Emanuelssons (2003) 

beskrivning av en skola för alla i en konferens organiserad av den pedagogiska institutionen 

vid Stockholm universitet. Emanuelsson poängterar i konferensen att det finns 

motsägelsefulla budskap i det specialpedagogiska sammanhanget. Han pekar på ”den 

maktutövning som finns osynligt och villkorligt på förskolan idag” (Brodin och Lindstrand 

2010:103). Enligt Emanuelsson är avvikelser associerade med makt, den som avgränsar dessa 

avvikelser är den som bestämmer. Förutom Emanuelsson fanns flera andra föreläsare inom 

den här konferensen som pratade om vikten om en skola för alla. Brodin och Lindstrand 

(2010) konstaterar att samtliga föreläsare är överens att det normala innehåller variation och 

att olikheterna betyder utveckling. Men frågan är hur det ska konkretiseras med delaktighet i 

förskolan och en skola där alla barn bemöts på ett jämbördigt sätt (Brodin och Lindstrand 

2010:104). 

 

 

 



12	
	

4 Tidigare forskning  

4.1 Normalitet och avvikelse  

Mats Börjesson, professor och forskare i sociologi samt barn- och ungdomsvetenskap vid 

Stockholm universitet och Eva Palmblad, författare, forskare och universitetslektor vid Lunds 

universitet skriver att under 1800-talets introducerade socialstatistiker begreppet normalitet. 

Det här begreppet skulle bli tekniskt och vetenskapligt men det medförde att man befäste 

normer. Människorna kategoriserades och jämförs med varandra utifrån vikt, längd, 

intelligens och moraluppfattningar. Både sociala och biologiska fenomen skulle bli 

jämförbara. En klassificering och identifiering av människor började och en identifiering av 

avvikande också som i sin tur skulle åtgärdas. Begreppet normalt beskriver situationer som 

vanliga, typiska, regelmässiga, konventionella och ordinära. Tanke på något normalt är 

naturligtvis kopplad till det är ett ideal och önskvärt. Begreppet avvikelse är avsett som en 

motsats av normalitet. Avvikelse anses snarare som onormalt, ovanligt och otypiskt 

(Börjesson och Palmblad, 2003:19).  

Enligt Brodin och Lindstrand (2010) det här alltid funnits ett behov att särskilja alla som är 

annorlunda. Redan under medeltiden fanns ett försök att hitta lösningar på hur man skulle 

behandla människorna som på något sätt ansågs vara avvikande. Under 1800-talets byggdes 

speciella institutioner för att separera alla som hade både fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar. Detta antydde ett behov att skydda personer med 

funktionsnedsättningar från andra som inte hade någon svårighet. Detta innebar också att 

”normala” personer utan funktionsnedsättningar inte skulle få direkt kontakt med personer 

som kategoriserades som avvikande och slippa obehaget av att ha kontakt med dem (Brodin 

och Lindstrand, 2010:19,20). Brodin och Lindstrand (2010) förklarar att det finns ett försök 

att normalisera individerna som anses avvikande (Brodin och Lindstrand, 2010:31).  

4.1.1 Kategoriseringar och bedömningar  
Kristian Lutz, lektor i specialpedagogik och verksam på institutionen ”lärande och samhälle” 

vid Malmö högskola menar att det finns samhälleliga institutioner som har sina egna 

kategoriseringar och bedömningar av människor. Lutz menar att den specialpedagogiska 

forskningen i USA betonar en dominerande diskurs. Detta på grund av den kategoriska och 

kompensatoriska synvinkeln på barns avvikelser. Han beskriver kategoriseringen av barn i 

behov av särskilt stöd som barn som redan är ”bedömda”. Detta innebär att utifrån ett 
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vuxenperspektiv anses dessa barn som ett problem. Problemen hanteras med lämpliga stöd för 

att hjälpa barnet själv, underlätta verksamheten och samhället (Lutz, 2009:14,15). 

Lutz (2009) beskriver en utvecklingsbedömning med en normalutveckling utifrån barnets 

ålder. Ett barn anses avvikande när det avviker från den tänkta normalutvecklingen. 

Kategoriseringen kan täcka andra grupper som barn i behov av särskilt stöd eller olika 

diagnoser (Lutz, 2009:14,15). 

4.1.2 Strävan efter normalitet 

Enligt Brodin och Lindstrand (2010), var särskolor en plats för barn med utvecklingsstörning. 

Barnen blev placerade i dessa särskolor på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning. 

Syftet med den här skolformen var att barnen skulle få en bra början i skolan och en bra start i 

livet. Det skulle finnas en väl anpassad pedagogik som skulle underlätta för barnet att klara 

undervisningen och lära sig mer. Särskolor skulle ta emot barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar för att undvika att de andra barnen skulle bli påverkade på ett negativt 

sätt i sin utveckling (Brodin och Lindstrand, 2010:7). Den här skolformen var segregerad och 

exkluderande. Målet och strävan var snarast att träna barnen för att de skulle kunna få en 

högre kompetens och nå samma nivå som andra barn. Det var en strävan för både 

professionella och föräldrar (Brodin och Lindstrand, 2010:9). Brodin och Lindstrand (2010) 

rekommenderar att man inte segregerar barnen utan integrerar barnen med särskilda behov i 

de vanliga klasserna. De menar att särskolan inte är någon lösning (Brodin och Lindstrand, 

2010:9).  

4.2 Inkludering 
Gösta Arvastson, professor i etnologi vid Uppsala universitet och Billy Ehn, professor i 

etnologi vid Umeå universitet, menar att inkludering betyder att människor är delaktiga inom 

bestämda grupper utan att ifrågasättas (Arvastson och Ehn, 2007:154). Kristian Lutz är lektor 

i specialpedagogik och verksam på institutionen Lärande och samhälle vid Malmös högskola. 

Han ser begreppet ”inkludering” som en utveckling av begreppet ”integrering”. Inkludering 

anses vara ett vidare steg där fokus förskjuts från hur individerna anpassar sig till miljön där 

de befinner sig i till hur miljön anpassar sig till individernas olikheter (Lutz, 2013:39). 

I sin avhandling ”Spänning mellan normalitet och avvikelse” hänvisar Joakim Isaksson, 

universitetslektor vid Umeå universitet, till Emanuelsson (2009) som säger att 

integreringstanken har diskuterats sedan länge inom ett utbildningssammanhang men det var 

under 1960-talet som den började artikulerats mer tydligt och blev vanlig i officiella 
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policydokument och i samhällsdebatten. Den här integreringstanken kan till en viss del förstås 

som en följd av kritiken som redan fanns under 1960-talet mot institutioner och specialskolor 

för avvikargrupper. Man formulerade en ideologi om alla människor likvärdighet och rätt till 

delaktighet i samhället (Isaksson, 2009:14). 

Persson och Persson (2012), menar att inkludering har uppstått efter begreppet integrering. De 

förklarar att begreppet ”integrering” kommer från ordet ”inclusion”, och dök upp i USA på 

1950-talet. Syftet med ”inclusion” var att beteckna en kamp för ett samhälle utan 

diskriminering. Bengt Persson är professor i specialpedagogik och Elisabeth Persson är 

universitetslektor i matematikdidaktik. De beskriver att alla människor inte är likadana. Alla 

är olika och därför är skolans uppgift att arbeta utifrån sådana olikheter. De menar att det inte 

går att sträva mot att utjämna dessa olikheter. Det handlar mest att ta på allvar den 

professionalismen som behövs för att kunna bidra till att alla elever kan få den stimulans och 

uppmuntran de behöver för att kunna delta i en gemensam skapande miljö (Persson & 

Persson, 2012:19). Många säger att begreppet ”inclusion” har blivit felöversatt till svenskans 

”integrering”. Integrering lägger fokus på hur eleverna i behov av särskilt stöd ska utbildas. 

Det vill säga hur dessa elever ska bemötas och bli delaktiga inom de vanliga skolorna 

(Nilholm, 2007:90). Persson och Persson menar att i en inkluderande verksamhet går olika 

mål och medel ihop. Syftet är att barn och unga kan dra nytta av sina olikheter och bidrar till 

samhällets utveckling. Den främsta utgångspunkten är att förstärka tolerans och respekt för 

olikheter och för en mänsklig samvaro (Persson & Persson, 2012:22).  

Enligt Rosenqvist (2003), menar Nilholm att begreppet integration har ansetts diffust och 

otydligt. Det är därför inkludering har uppkommit som ett nytt begrepp. Nilholm menar att 

många ser med positiva ögon det nya begreppet. Inkludering ser till hur helheten anpassar sig 

till delarna medan integrering betyder att hur delarna anpassar sig till en helhet som inte alltid 

är organiserad utifrån delarnas egenskaper (Nilhom,2006:13). 

I Salamancadeklarationen ingår att ett utbildningssystem måste ha inkludering som främsta 

mål. Detta innebär att inom vanliga skolor måste det finnas en undervisning för alla barn 

(Svenska Unescorådet, 2006, Persson & Persson 2012:23).   

Peder Haug är en norsk professor i pedagogik vid högskolan i Volda. I sin bok ”Pedagogisk 

dilemma: en special undervisning” skrev han att inom begreppet integrering finns det två 

riktningar som debatterar undervisningen för elever med särskilt stöd. Dessa två riktningar är 

segregerande integrering och inkluderande integrering (Haug, 1998: 19). 
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4.2.1 Segregerande integrering och inkluderande integrering  
Den segregerande integreringen är en av de två inriktningar som visar hur begreppet 

integrering fungerar. Grunden för en segregerande integrering är på vilket sätt utvecklingen 

sker. Här visas två alternativ för att genomföra en undervisning med barn i behov av särskilt 

stöd. Det första är det organisatoriska alternativet. Undervisningen varierar då från att barn 

med svårigheter är tillsammans med andra barn utan funktionshinder i klassen, till att de får 

vissa enskilda timmar när de kan vara i mindre grupper utanför klassrummet och till att vara 

på särskolor eller andra speciella institutioner eller andra liknande ställen. Det andra är det 

centrala alternativet. Detta handlar om framför allt om att kunna hitta den bästa miljön för den 

enskilda eleven. Det betyder att man rådfrågar experter om vilken organisation som passar 

bäst för eleverna som behöver mer stöd.  

Det som är viktigt med en segregerande integrering är att ge utmaningar till det enskilda 

barnet med ett kompensatoriskt individuellt bemötande för att barnet ska kunna anpassa sig 

vidare till skolan och samhället. Detta innebär att ta ut barnet från klassrummet för att hon 

eller han ska kunna komma tillbaka och vara i gång på ett mer jämbördigt sätt med de andra 

barnen (Haug, 1998:20). 

Den andra inriktningen inom begreppet integrering är det som kallas för ”inkluderande 

integrering”. Det innebär att barnet ska få undervisning med barn utan funktionshinder, eleven 

ska inte vara placerad på en speciell förskola eller skola. Den här inriktningen har sitt 

ursprung i demokratiska värdegrunder. Att fastställa en undervisning där alla elever får 

möjligheter att delta i normala undervisningar är det bästa för det enskilda barnet och för 

samhället. Det som har stor betydelse inom en inkluderande integrering är att alla barn ska 

accepteras som olika. Dessa olikheter ska vara avgörande för att konstruera dagliga 

erfarenheter inom skolan. Varje barn ska få en individuell undervisning och alla barn ska vara 

likvärdiga inom skolan. Undervisningen är för att alla barn ska komma så långt som möjligt 

utan att bli stigmatiserade eller stämplade som annorlunda. I detta fall måste lärarna få 

tillräckliga kunskaper för att kunna bemöta alla barn oavsett deras svårigheter. (Haug, 1998: 

21–22).  

4.3 Pedagogiskt arbete med barn med autism 
4.3.1 Grundläggande principer i arbetet med barn med autism  
Enligt Gillberg (1992) bör pedagogik för barn med autism utvecklas utifrån fyra 

grundläggande principer.  Den första är att visa respekt för varje barns individualitet. Det som 
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måste prioriteras i denna princip är att barn med autism är individer, oavsett sina svårigheter. 

Inom en specialpedagogisk kontext måste barn med autism placeras i speciell undervisning 

där de får den struktur och kontinuitet som de behöver. Gillberg framhäver att det som måste 

ges till varje barn är en individuell pedagogisk utredning som ska genomföras samtidigt med 

barnets skolgång. Detta för att de pedagogiska insatser som barnet kommer att få måste 

anpassas till barnets egna behov. Gillberg menar i denna punkt att barn med autism har vissa 

likheter men framhäver också att likheterna inte är så stora som skillnaderna. Alla människor 

är ”unika och komplicerade existenser” (Gillberg, 1992) och personer med autism skiljer sig 

inte från andra på det området (Gillberg, 1992:152–153).   

Den andra principen är att etablera en kontinuitet, dvs. ett förlöpande sammanhang mellan 

personer med autism och den miljön de befinner sig i, samt en kontinuitet mellan t.ex. lärarna 

och skolan. De repetitiva beteenden som barn med autism visar kan minskas eller försvinna 

om barnet får möjligheten att under en lång period träffa en eller ett par personer som är 

bekanta för barnet. Det måste göras inom en rutinmässig kontext. Personerna ska skapa 

rutiner för att barnet inte ska känna oordning i sin värld. Man måste även se till att barnet med 

autism som befinner sig i förskoleåldern inte måste byta vårdare eller assistent. Barnet 

behöver stöd från en vuxen som vara med henne eller honom hela tiden för att etablera en 

kontinuitet som ska ge barnet kontroll över sina reaktioner. Det gäller samma sak med den 

yttre miljön. Barnet ska känna trygghet i den miljön där han eller hon befinner sig i dagligen. 

Det är därför viktigt att inte byta miljö alltför ofta. Om det händer av någon anledning måste 

annat vara precis som vanligt (Gillberg, 1992: 153,154).    

Den tredje principen är att vara medveten om vardagsrutinerna. Fasta tider och aktiviteter, 

helst i samma miljö och en sak i taget är mycket viktiga i behandlingen. Det krävs mycket 

möda från pedagogen för att lära barnet elementära och grundläggande funktioner som t.ex. 

att äta, sitta på toa, klä på och av sig själv osv. En sådan träning kommer ge barnet en 

grundläggande förutsättning att utvecklas vidare med svåra funktioner som tal-

språkförmågan, intellektuella förmågor och samspelsförmågor (Gillberg, 1992:155).   

Och den sista principen är att se till att det finns ett meningsfullt innehåll för barnet i det 

pedagogiska sammanhanget. Det betyder att fokus alltid måste ligga på barn med autism. 

Kontinuitet och struktur krävs för att arbeta med autistiska barn men ibland kan det hända att 

man glömmer hänsynen till barnets förmågor och förutsättningar. Pedagogiken blir då helt 

meningslös (Gillberg, 1992:157).   
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4.3.2 Bokstavsbarn  
Emilie Kinge är utbildad förskollärare med magisterexamen i specialpedagogik vid Oslo 

universitet. Hon beskriver i boken ”Med sikten på förskolan” de förhållningssätt som måste 

gälla när man arbetar med barn som i boken kallas för ”bokstavsbarn”. Bland bokstavsbarnen 

finns barn med Aspergers syndrom och barn med andra diagnos som Tourettes syndrom och 

ADHD. Kinge menar att dessa barn behöver vägledning och det viktigaste är att ge 

vägledningen under lugna stunder. Det ska inte finnas någon konflikt i miljön där barnen med 

någon av dessa diagnoser befinner sig i. Kinge förklarar vidare att man ska undvika de 

oförutsedda händelserna. Dessa händelser kan bli förvirrande och irriterande för barnet 

(Kinge, 2014:125). 

Motivationen är enligt Kinge också en viktig medverkande i arbetet med bokstavsbarn. Detta 

för att väcka upp initiativen och locka barnen att delta i olika aktiviteter, och motivationen ger 

en positiv effekt för samarbetet mellan personalen och barnen. Organisation och struktur ger 

barnen överblick och det gör dem mer trygga. Bordsplaceringen t.ex. eller att ha sin plats på 

samlingen. Färre barn i grupperna är en stor fördel, barnen blir då inte utmattade eller 

övertrötta. Enligt Kinge fungerar det mycket bättre att arbeta i mindre grupper i stället att 

placera en extra pedagog som stöd för gruppen. Det kan öka bullret för barnet. Vidare menar 

Kinge att dialog medför att barnet får det att känna sig sett och inkluderat (Kinge, 2014:125–

126).  
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5 Metod 

Denna studie baseras på fyra intervjuer som genomfördes under våren 2013. Syftet med denna 

studien är att undersöka hur fyra förskollärare från olika förskolor tänker om sitt arbete med 

barn med autism samt att beskriva deras åsikter om inkludering av dessa barn i förskolan.  

5.1 Val av metod 
För att kunna beskriva och tolka de intervjuer som jag har genomfört ska jag använda mig av 

den teoretiska ramen och den tidigare forskningen. Jag har bestämt mig för att använda en 

kvalitativ metod. Staffan Stukát är fil. dr i pedagogik och undervisar i forskningsmetodik vid 

institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet. Han menar att den 

kvalitativa metoden har vuxit fram ur de humanistiska vetenskaperna. Användningen av en 

kvalitativ metod innebär att forskaren tolkar sitt material för att kunna förstå dess innebörd 

(Stukát, 2005:32). Monica Dalen, professor i specialpedagogik vid Oslo universitet menar att 

inom forskning med en kvalitativ metod är det en viktig förutsättning att det är människor 

som konstruerar och ger form till sin sociala verklighet och betydelse till sina erfarenheter 

(Dalen, 2007:111). Det är precis det som jag tänker göra i den här studien. Jag vill tolka det 

som jag fick fram i mitt empiriska material inom mitt fältarbete för att få fram ett resultat. 

Min studie utgår från ett fenomenologiskt perspektiv, eftersom jag har använt mänskliga 

erfarenheter under mina intervjuer och observationer. Med ett fenomenologiskt perspektiv 

menar Magdalene Thomassen, utbildad psykolog och filosof och verksam vid 

Diakonhemmets högskola i Oslo, att uppmärksamma det som människor upplever på ett 

konkret sätt ur ett subjektivt perspektiv och ta emot den kunskap som man upplever. Det 

fenomenologiska perspektivet innebär att försöka förstå den upplevda erfarenhetsvärlden 

(Thomassen, 2007:91). Våra erfarenheter är det som vi ser med våra egna ögon. Jag vill utgå 

från vad förskollärarna har berättat i intervjuerna, det vill säga konkreta erfarenheter.  

5.2 Urval och genomförande 
Min studie genomfördes på följande sätt. Jag började mejla ett antal förskolor i en kommun i 

norra delen av Stockholm men fick nästan inga svar från dem. Då bestämde jag mig för att ta 

personlig kontakt med tre förskolor. Till sist, efter flera förfrågningar om intervjuer som jag 

skickade via email svarade en förskolechef att det fanns en förskollärare på förskolan som 

gärna ville bli intervjuad. I studien är de intervjuade förskollärarna anonyma och jag har gett 

dem andra namn. Trots att alla mina informanter är förskollärare har jag bestämt att kalla dem 

för pedagoger.  
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Anna är förskollärare i grunden och har jobbat i fem år som förskolechef. Lotta är 

förskollärare och är arbetslagsansvarig på en förskola. Hon har tjugo års erfarenhet inom 

yrket. Rebecka är förskollärare och specialpedagog som har jobbat tjugo år i förskola och sex 

år som specialpedagog. Moa är en trettioårig förskollärare som har jobbat tio år inom 

barnomsorg. Fem år som barnskötare och fem år som förskollärare. 

5.3 Datainsamlingsmetod  
Jag valde från början att använda en strukturerad intervju. Detta innebar att formulera en lista 

med färdiga frågor, som jag skulle ställa till de pedagoger som skulle intervjuas. Sociologen 

Ann Kristin Larsen skriver att en strukturerad intervju betyder att den som gör intervjun ska 

göra en lista med frågor och sedan tolka svaren. Dessa svar kommer att bli ett stöd för att 

svara på de frågeställningar som finns i undersökningens tema. (Larsen, 2009:83).  

Jag valde en strukturerad intervju eftersom att jag tyckte att det skulle bli enklare att tolka alla 

svar senare. Men samtliga intervjuer blev mest semistrukturerade intervjuer eller som Larsen 

kallar för en intervju med intervjuformulär. Det betyder att intervjun räknas också som en 

strukturerad intervju, men man får öppnare svar i stället (Larsen, 2009:84). På det sättet 

berättade alla pedagoger om sina upplevelser och erfarenheter på ett mer fritt sätt som jag 

senare skrev ner för att börja med tolkning och analys.  

Mitt examensarbete är en kvalitativ studie som redogör för konkreta situationer som 

informanterna har beskrivit. Jag har bearbetat och analyserat alla data, både informanternas 

berättelser och litteraturen för att kunna få svar på studiens frågor. I Larsen (2009) står det att 

validitet handlar om relevans och giltighet. Det betyder att alla insamlade data ska vara 

relevanta för att svara på den frågeställning som man har valt. Inom kvalitativa studier är det 

enklare att få en hög validitet än i kvantitativa studier. När man använder sig av en kvalitativ 

metod tar man fram det som är mest relevanta för studien (Larsen, 2009:80). 

5.4 Bearbetning av data  
För att analysera och bearbeta det empiriska materialet i denna studie har jag använt en 

registreringsmetod. Med registreringsmetoderna menar Larsen (2009) att man kan skriva 

anteckningar under själva intervjun eller spela in samtalet. Hon menar att vid djupintervjuer 

kan ljudinspelningar vara tillämpliga men att det kanske inte är relevant vid vanliga 

kvalitativa intervjuer. Resultaten av intervjuer ska skrivas ut noggrant så att ett mer 

omfattande arbete synliggörs (Larsen, 2009:98). I den här studien har jag intervjuat samtliga 

informanter, två intervjuer är inspelade och från två finns bara anteckningar.  
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5.5 Etiska principer 
Det viktigaste att informera om till dem som ska medverka i en studie är det som Stukát 

(2005) kallar etiska principer. De här principerna innebär att forskarna ska genomföra sin 

studie respekt för informanternas skyddskrav. Det finns fyra huvudkrav för att utföra en 

forskning, det är grundläggande krav för att informera om studien och skydda 

intervjupersoners och andra medverkandes integritet.  

Det första är Informationskravet. Alla som är berörda i studien måste informeras om vad som 

gäller för studiens innehåll och att deltagarna är frivilliga och de får bestämma om de önskar 

avbryta sin medverkan in i studien. De berörda måste få veta hur studien genomförs och hur 

resultaten används.  

Det andra är samtyckeskravet. Deltagarna har rätt att själva bestämma hur ska de medverka i 

studien. De får ställa villkor för hur länge ska de medverka och hur de ska delta.  

Konfidentialitetskravet är att alla som medverkar in i studien måste tillförsäkras absolut 

anonymitet. Alla uppgifter är konfidentiella. Detta ska alla informanter informeras om.  

Nyttjandekravet innebär att alla data som har samlats inom forskningen ska användas bara för 

forskningsändamål (Stukát, 2005:139).  

Att informera alla pedagoger som medverkar i min studie de fyra principerna gör studien mer 

relevant, pålitligt och seriöst.  
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6 Resultat och analys 
I den här delen kommer jag att ta upp svaren från mina informanter, och analysera deras 

ställningstaganden till de frågor jag tog upp. Jag kommer att klassificera resultaten inom tre 

delar:  

• pedagogernas uppfattningar och erfarenheter kring autism 

• inkludering av barn med autism i förskolan 

• samarbete mellan föräldrar och förskolan. 

Jag ska använda den empiriska data för att tolka resultaten. Här ingår bakgrunden, 

teorianknytning och tidigare forskning.  

6.1 Pedagogernas uppfattningar och erfarenheter kring autism 
6.1.1 Samspel och kommunikation 
För Lotta är autism när ett barn har en mindre förmåga att socialisera och kommunicera med 

andra. Anna tycker likadant som Lotta och beskriver de svårigheter barn med autism har i 

samspelet med andra barn. Lotta tycker att när ett barn har svårigheter för att tolka andras 

tankar, känslor och signaler så visar det autistiska särdrag. För Rebecka innebär autism också 

svårigheter med samspel och kommunikation samt att dra slutsatser om saker och ting.  

I Socialstyrelsen (2010) står att ett autismspektrumstillstånd är en funktionsnedsättning som 

komplicerar interaktionen mellan individen och omvärlden. Biologiska förutsättningar och 

medfödda avvikelser inom olika delar av nervsystemet medför annorlunda kognitiva 

funktioner i hjärnan (Socialstyrelsen, 2010:11). Mesivov, Shea och Schopler (2007) beskriver 

autism som en utvecklingsstörning förorsakad av olika neurologiska dysfunktioner som 

påverkar människors sätt att tänka och reflektera och samspela med sin omgivning (Mesivov, 

Shea och Schopler, 2007:41). Gilbert (2000) beskriver också den bristande förmågan att 

samspela med andra samt de tydliga svårigheterna i kommunikationen vid autism och 

autismliknande tillstånd. Svårigheterna i beteenden och förmågan till fantasi är också en bild 

av autism som Gillberg betonar (Gilbert, 2000:17). Moa ser på de personer som har autism 

saknar en förmåga att leva sig in i andras situation. Hon menar att dessa personer har 

svårigheter att ”ta in, tolka och bearbeta informationen som finns i sin närhet”. Det är därför 

det kan vara svårt för dem att förstå hur andra tänker. Enligt Peeters är det förståelsen av hur 

andra tänker viktig för samspelet och kommunikationen mellan människor (Peeters, 1998:18). 

Säljö som hänvisar till Vygotskji menar att det sociala samspelet och kulturella erfarenheter 
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gör att personer kan kommunicera och interagera med varandra (Säljö, 2005:21–22). Däremot 

menar Peeters att de personer som har autism har en oförmåga att kommunicera med andra 

och förstå hur de andra tänker (Peeters, 1998:18). Eftersom personer med autism har svårt 

med samspel och kommunikation ses de som annorlunda och avvikande. (Mesivov, Shea och 

Schopler, 2007:41). 

Anna berättade att barn som med autism brukar göra samma repetitiva saker under dagen. Det 

stämmer med det som står i diagnosmanualer ICD-10 och DSM-IV. Enligt Eikeseth, Jahr och 

Eldevik (2013) har barn med autism, Aspergers syndrom och atypisk autism ett beteende som 

är stereotypiskt och repetitivt. Detta kan visa sig t.ex. när barn vaggar fram och tillbaka med 

kroppen, skakar med händerna, blir fästa vid vissa föremål eller gör samma sak om och om 

igen under dagen. Det verkar som att bara vissa föremål kan väcka dessa barn intresse 

(Eikeseth, Jahr och Eldevik, 2013:270–271). Eftersom barnen har dessa repetitiva beteenden 

får de utagerande beteende när något förändras under dagen. De behöver konkreta och exakta 

dagliga rutiner i sin miljö för att kunna klara dagen bra. (Eikeseth, Jahr och Eldevik, 

2013:270). Rebecka säger att svårigheterna som autistiska barn har kan variera eftersom alla 

barn som har autism är olika. I det sammanhanget menar Gillberg (2000) att det finns olika 

kategorier inom autism. Dessa är svår autism, medelsvår autism och lindrig eller hellre 

högfungerade autism. Han menar att autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd 

kan sorteras in under samma rubrik, det vill säga autismspektrum (Gillberg, 2000:19).    

Lotta berättar att på avdelningen fanns en femårig pojke med diagnoserna autism och ADHD. 

Han har nyligen börjat på förskoleklassen. Lotta kommer väl ihåg pojken eftersom han är 

charmig och trevlig. Enligt Lotta brukade pojken vara mycket social med de andra barnen in i 

gruppen. Det visade han också med alla vuxna. 

Däremot visade han alltid en bra disposition jämfört med andra barn med autism 

när han var tillsammans med de andra barnen i gruppen eller i de flesta 

aktiviteter som vi hade under dagens gång. Han är en otrolig social pojke men 

efter en stund, när han hade varit med i en stor grupp med flera andra barn 

ganska länge, började han känna sig orolig och irriterad. Då agerade assistenten 

och tog ut honom för att göra något annat. Efter sådana utbrott som han hade 

väldigt ofta och efter att han hade börjat lugna ner sig ville han alltid komma 

tillbaka in i gruppen igen (Lotta). 
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6.1.2 Tydliga rutiner inom verksamheten 
Rebecka berättar om en fyraårig pojke som hon har observerat på en avdelning inom en 

förskola som inte har någon speciell verksamhet. Han hade fått diagnosen autism några 

månader innan. Hon berättar att efter att pojken fick diagnosen blev allt mycket lättare med 

honom.  

Pedagogerna har äntligen fått den hjälp som behövdes för att ta hand om ett barn 

som har autism. Barnet är väldigt nyfiken på de andra barnen. Han kan leka med 

dem men bara i korta stunder. Han härmar mycket också, t.ex. hur de andra 

barnen pratar. Det gillar han, men han verkar inte förstå vad ord eller meningar 

betyder. Han orkar inte så mycket när det gäller att vara i en stor grupp. Han har 

stora svårigheter med att samspela med andra barn men ändå visar han stort 

intresse för vad de andra barnen gör. Han gillar däremot att vara med i de olika 

aktiviteterna utomhus, t.ex. som att gå till parken, skogen eller på utflykter. Det 

verkar som att när han är ute så minskar ljudnivån avsevärt för honom. När man 

delar upp sig i smågrupper är assistenten alltid med och vägleder honom 

(Rebecka). 

Rebecka berättar att den här pojken måste ha exakt samma rutiner varje dag, det gäller 

framför allt på morgonen. När barnet börjar dagen bra är han glad och pigg. Tydliga 

övergångar, tydlig början och tydlig avslutning är viktigt för att barnet ska känna sig tryggt 

under tiden i förskolan. När hans assistent inte är på jobbet, p.g.a. olika skäl som t.ex. 

sjukdom eller ledighet är det väldigt svårt för honom att klara dagen. Detta för att rutinen är 

ändrad. Det är något som förvirrar barnet väldigt mycket. Barnen med autism känner sig ofta 

obekväma i ostrukturerade miljöer menar Rebecka. Detta stämmer med det som Kinge 

beskriver som bokstavsbarn. En bra struktur och en organiserad miljö ger konkreta och 

tydliga villkor för barn som har diagnoserna Aspergers syndrom, ADHD och Tourettes 

syndrom (Kinge, 2014:125). Eikeseth, Jahr och Eldevik tycker också att det är svårt och 

komplicerat för autistiska barn att delta i gruppundervisningar och lekar som inte är planerade 

eller organiserade (Eikeseth, Jahr och Eldevik, 2013:280). Rebecka tillägger att denna pojke 

trots sin diagnos inte är utagerande. Han är inte som andra barn med samma diagnos. Han är 

väldigt sällan arg. Men han behöver ändå vägledning för att klara dagen. Det här barnet 

behöver framför allt en assistent som hjälper honom eftersom han inte orkar delta i vissa 

aktiviteter.  

Här beskriver Nordin-Olson (2010) det som kallas för ”tidiga intensiva insatser”. Dessa 

insatser betyder att fastställa tidiga åtgärder för autistiska barn. De består av planerade 
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aktiviteter och tydliga rutiner flera timmar varje dag. Hon framhäver att de andra barnen utan 

funktionsnedsättningar också kan hjälpa barnen med autism att utveckla sin förmåga att leka 

och interagera med de andra. För att detta kan hända menar hon fler personal är väsentligt för 

barnens utveckling eftersom en vuxen måste vara nära barnen med autism hela tiden (Nordin-

Olson, 2010:40). Dock menar King att det kan vara störande för barn i behov av särskilt stöd 

när det finns för mycket personal in i gruppen. Det kan vara så att en assistent kanske inte är 

den bästa lösningen. Kinge förklarar att en bättre lösning kan vara att minska antalet barn per 

grupp och jobba i små grupper i stället för att placera ytterligare en vuxen i gruppen. På så sätt 

kan barnet i behov av särskilt stöd kan känna sig mer inkluderat och väglett i alla aktiviteter 

(Kinge, 2014:125). En barngrupp med färre barn liknar en inkluderande integrering som 

enligt Haug (1998) betyder att utforma undervisning så att alla barn får möjligheter att vara 

med, oavsett svårigheter. Det är det bästa för barnet och samhället. Att acceptera olikheterna 

är viktigt för att bredda de dagliga erfarenheterna inom skolan menar Haug (Haug,1998:21–

22).     

6.2 Inkludering av barn med autism i förskolan 
6.2.1 Miljöanpassning för inkludering 
För Anna innebär inkludering att försöka integrera de barn som har svårigheter så att de kan 

samspela med normalutvecklade barn. Hon menar att när man inkluderar barn som har 

svårigheter måste det göras utifrån barnens behov. Det betyder att man inte ska tvinga dessa 

barn att göra något som de inte vill, t.ex. att vara med på en samling med andra barn eller att 

kanske vara med i de aktiviteter som de andra barnen är med i. Lotta tycker att inkludering 

betyder att ha en individuell träning för att barn med autism ska kunna lära sig sådana koder 

som behövs för att interagera med andra i omgivningen. Syftet med inkludering är att alla 

barn ska få rätt till förskolan och skolan oavsett svårigheter och hinder. Både Anna och Lotta 

pratar om ett försök att integrera barnen som har svårigheter i den vanliga barngruppen med 

”normala barn”. Lutz (2013) menar att inkludering fokuserar mest på hur miljön anpassar sig 

till individernas olikheter i stället för att se dessa olikheter som ett problem eller som 

onormala (Lutz, 2013:39). Börjesson och Palmblad (2003) menar att det som anses som 

normalt är direkt kopplat till en ideal och vad som är önskvärt, något som inte är avvikande. 

Persson och Persson (2012) menar att alla människor är olika och det är skolans uppdrag att 

lyfta fram sådana olikheter. Man måste också ta olikheterna på allvar och ge elever som 

behöver det stöd, stimulans och uppmuntran så att de kan vara med i en gemensam produktiv 

miljö (Persson & Persson, 2012:19). Barns utvecklas i den miljö de befinner sig och det gäller 
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också på barnen som har svårigheter reflekterar Anna. Säljö (2005) beskriver Vygotskijs 

grundläggande idéer om att all mänsklig utveckling sker inom en social kommunikation och 

interaktion. Enligt Vygotskij lär sig barn genom en social interaktion med omgivningen 

(Säljö, 2005:34–38)  

6.2.2 Att känna sig annorlunda 
Enligt Lotta hjälper inkludering barn som har svårt att lära sig väldigt mycket när de är 

tillsammans med andra barn som inte har någon diagnos. Dessa barn utvecklar sig själva 

också när de hjälper barnet med autism genom att bli mer förstående och hänsynsfulla. Det 

ger dem en bredare syn på att vi människor är olika och att vi måste acceptera att vi är som vi 

är. Däremot tycker Lotta att det finns vissa nackdelar också. Det kan vara jobbigt för de 

barnen att vara förstående och omtänksamma hela tiden. Det kan medföra att de andra 

”normalutvecklade” barnen ”stämplar” barn som visar sig vara ”annorlunda”. Brodin och 

Lindstrand (2010) menar att det alltid funnits en tendens att kategorisera avvikande människor 

som ”annorlunda”. Redan från 1800-talets har det funnits speciella institutioner för att avskilja 

sådana människor. Syftet var att skydda dem från andra människor som inte hade svårigheter. 

Det fanns också ett behov av att skydda de ”normala” människorna utan 

funktionsnedsättningar från dem som ansågs som avvikande så att de kunde slippa obehaget 

av att få kontakt och bemöta dem (Brodin och Lindstrand, 2010:19–20). Lutz (2009) 

problematiserar också den specialpedagogiska forskningen i USA. Han menar att det finns en 

strävan att bedöma och kategorisera barnen som ett problem utifrån vuxnas perspektiv. Man 

har en diffus bild av att hjälpa barnen enligt Lutz men snarare är det en vilja att hantera dessa 

”problematiska barn” och med lämpliga stöd för dem att anpassa sig till verksamheten och 

samhället. Här finns en kategorisering utifrån en bild av normalutvecklade barn menar Lutz 

(Lutz, 2009:14–15).  

Lotta berättar det som hon och sina kollegor har upplevt på autismcentrum.  En pojke som har 

blivit diagnosticerat med autism är där en eller två gånger i veckan. Det är något som han 

gillar, berättar Lotta. Det beror kanske på att han känner sig likadant som de andra barnen han 

träffar där i gruppen. Han får en sådan känsla av tillhörighet när han är tillsammans med dessa 

barn. Lotta berättar att han brukar känna sig annorlunda än sina kamrater på förskolan och är 

nästan alltid frustrerad, det är något som alla pedagoger i avdelningen har märkt berättar 

Lotta. Mesivov, Shea och Schopler (2007) menar att genom en gemensam kultur uppkommer 

vissa mönster som är likadana och regelbundna för det mänskliga beteendet. De gemensamma 

kulturella normerna styr människors tankar och beteende (Mesivov, Shea och Schopler, 



26	
	

2007:41). Inom ett liknande sammanhang nämner Smidt (2010) Vygotskijs synpunkter på hur 

kulturen agerar som meningsbärande för tankar och idéer och hur de är väsentliga för lärandet 

(Smidt, 2010:65). På det sättet kan barn med autism trivas i miljöer där de träffar andra barn 

som i den här aspekten kan ha liknande beteende. Det verkar som att denna pojke har en 

känsla av tillhörighet på autismcentrum och lärandet sker på ett roligare sätt, resonerar Lotta. 

Haug (1998) menar att man kan placera elever i behov av särskilt stöd i särskild undervisning 

med kompensatoriskt och individuellt bemötande och sedan låta dessa elever komma tillbaka 

senare till den vanliga undervisningen, det är mer kopplat till en segregerande inkludering 

(Haug, 1998:20).  

Det är sorgligt för att vi ser frustationen i pojken när han inte kan klara av något, 

när han misslyckas och när de andra barnen ställer honom utanför. Det är väldigt 

sorgligt att se ett barn som inte mår bra p.g.a. sina svårigheter. Det är därför de 

känner sig väldigt bekväma när de är tillsammans med en sådan grupp där alla är 

likadana (Lotta).  

Moa tycker att för dessa barn som befinner sig i något autismtillstånd eller autismliknande 

tillstånd och har svårigheter med samspel med andra kan det vara positivt att vara med inom 

en inkluderande verksamhet. Hon menar att om det finns engagerade pedagoger med kunskap 

inom ämnet samt bra material och en väl anpassad verksamhet kan det vara möjligt att arbeta 

utifrån ett inkluderande synsätt. Moa är mer fundersam beträffande inkludering. Till att börja 

med tycker hon att inkludering är ett väldigt stort begrepp och hon försöker anpassa det till sin 

arbetsplats. Hon tror det kan vara bra att jobba med inkludering inom en verksamhet med de 

barn som inte har särskilda svårigheter. Dessa barn kan bli mer toleranta och förstående för 

det som kan vara annorlunda. Med det här menar Moa att det finns flera olika aspekter, att alla 

barn får en möjlighet att lära sig att acceptera alla, oavsett sina svårigheter. Att ha den här 

undervisningen för dessa barn är det bästa för dem och samhället, enligt Haug. Det som måste 

accepteras är att alla barn är olika och dessa olikheter kommer att bli avgörande för de dagliga 

upplevelserna inom skolan. Pedagogerna behöver tillräckliga kunskaper för att bemöta alla 

barn oavsett förmågor och svårigheter och det är en stor utmaning för skolan, skriver Haug 

(Haug,1998:21–22). I det sammanhanget menar Persson och Persson (2012) att den viktigaste 

punkten i en inkluderande verksamhet är att ge en bredare syn på tolerans och respekt för 

olikheter. Persson och Persson skriver att i en inkluderande verksamhet är syftet att barn och 

unga kan dra nytta av sina olikheter och bidra till samhällets utveckling (Persson & Persson, 

2012:22). 
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6.2.3 Styrdokumenten och verksamhetens insatser i arbetet med autistiska 
barn 
Moa menar att med inkludering behövs en plan för att integrera barnen som har svårigheter i 

barngruppen. Lotta refererar till läroplanen där inkludering inte är ett uppnående mål utan 

snarare ett strävansmål. Man utgår framför allt från nuläget. Lotta tycker att man måste se till 

att barnet får utveckla sig på sitt eget sätt och på sin egen nivå.  

Det som står i läroplanen är något som man ser till att det kan uppnås, det är ett 

strävande mål. Det är barnet som står i centrum. Det första som vi gör är att se 

till att barnet känner sig bra och trygg och utifrån det kan vi börja jobba med 

inkludering (Lotta). 

Enligt Lpfö, 98 red (2016) ska förskolan sträva efter likvärdighet och jämlikhet. Barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska vara styrande när man utformar 

verksamheten i förskolan med respekt och omtanke. Alla barn ska få det stöd som de behöver 

oavsett sina förutsättningar och behov, verksamheten bör anpassas till alla barn oavsett 

färdigheter och svårigheter. Barn som behöver extra stöd ska få den stimulans de behöver för 

att utvecklas vidare på samma villkor som de andra barnen (Lpfö, 98 red 2016:5).  

Rebecka är positiv till inkludering. Hon tror på det. Det gäller bara att alla som jobbar med 

barn med svårigheter måste ha tillräckliga kunskaper. Rebecka menar att inkludering inte 

nödvändigtvis måste betyda att barn med autism eller andra typer av svårigheter bör 

inkluderas eller integreras hela tiden i den dagliga verksamheten. Enligt Lpfö 98 red (2016) 

har alla barn rätt att känna sig kompetenta och att uppnå framsteg, övervinna svårigheter samt 

få möjligheten att vara en tillgång i barngruppen (Lpfö 98 red 2016:5). Ett barn med autism 

ska vara med i en vanlig verksamhet, men verksamheten ska ändå vara anpassad för barnets 

behov. Inkludering kan även betyda att barn som behöver ett speciellt stöd ska göra samma 

saker som alla andra barn och att man tar hänsyn till barnens utvecklingsnivåer.  

Verksamheten måste anpassa insatserna efter barnens behov. Rebecka rekommenderar att 

man inkluderar barnen i de olika aktiviteterna i mindre grupper. Samtidigt berättar hon att hon 

har observerat en speciell verksamhet med barn med autism och andra utvecklingsstörningar. 

Hon tycker att det inte är en verksamhet med en inkluderings synsätt.  

Målet med en sådan verksamhet är att barn ska kunna utveckla färdigheter så att 

de kan bli inkluderande i sina förskolor och skolor, det är grundtanken 

(Rebecka). 
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Rebecka menar att målet med en speciell verksamhet kan bli att försöka inkludera barnen som 

har svårigheter i vanliga förskolor och skolor.  

I sammanhanget beskriver Haug (1998) en segregerande integrering som en 

specialundervisning. En undervisning som baseras på inkludering men fokus ligger på hur 

barnutvecklingen ser ut. Haug menar att det finns två alternativ för att undervisningen för barn 

som behöver särskilt stöd. Det organisatoriska perspektivet fokuserar på att barn i behov av 

särskilt stöd ska vara med andra barn i klassrummet men inte hela tiden. Några timmar 

utanför klassrummet, mindre grupper eller speciella skolor är en lämplig lösning för att dessa 

barn ska nå framsteg in sin utveckling. Det centrala alternativet är inriktat på att hitta en bra 

miljö för det barn som har svårigheter och behöver mer stöd (Haug, 1998:20). Gillberg (1992) 

skriver att med en specialpedagogisk undervisning slår man fast att barn som har blivit 

diagnosticerade med autism ska placeras inom speciella klasser med undervisning präglad av 

struktur och kontinuitet. Gillberg menar att även om behövs speciella klasser för barn med 

autism måste sådan undervisning ha mycket gemensamt med både allmän och speciell 

undervisning. Emellertid kan denna jämlikhet vara för mycket för barn med autism enligt 

Gillberg. Man måste göra en individuell pedagogisk utredning som ska genomföras under 

barnets skolgång och de pedagogiska metoderna måste vara lämpliga för barnens egna behov 

(Gillberg, 1992:152–153). Däremot menar Brodin och Lindstrand (2010) att genom att 

placera barnen som har svårigheter i sådana speciella verksamheter eller särskolor blir det 

snarare en segregerad och exkluderande skolform. Tydligen är målet här att försöka träna 

dessa barn till en högre kompetens så att de uppnår samma nivå som andra barn utan 

svårigheter. Detta kan vara mest en strävan att försöka normalisera barnen som har 

svårigheter. Det är därför de inte rekommenderar att man avskiljer barnen, de ska inkluderas i 

de vanliga klasserna. Att segregera barnen är inte en bra lösning menar Brodin och Lindstrand 

(Brodin och Lindstrand, 2010:7–9).  

6.2.4 Personalkompetens  
Rebecka undrar vad det bästa är för barnen. Hon säger att om det finns förskolor som har 

kompetenta pedagoger, assistenter eller resurser för det här området och allt är väl organiserat 

och strukturerat efter barnens behov kan dessa barn få stora möjligheter att utvecklas vidare. 

Haugg menar att i en segregerande integrering är det viktigaste att ge individuellt utformad 

undervisning för barnen i behov av särskilt stöd så att de kan anpassa sig vidare till skolan och 

samhället. Inom en segregerande integrering är det viktigt också att se till på vilket sätt 

utvecklingen sker (Haug, 1998:20). Mesivov, Shea och Schopler (2007) tar upp 
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formuleringen i ”Federal Special education law”, om de barn som är upp till två år ska 

behandlas i sina naturliga miljöer, dvs. hemmet eller förskolor med andra normalutvecklade 

barn. Enligt den lagen ska barn som behöver stöd och som är äldre än tre år ha samma 

undervisning som de andra normalutvecklade barnen. Men det finns också pedagoger, kliniker 

och forskare som motsätter sig att barn med autism får undervisning med barn som inte har 

autism. Enligt dem har dessa barn andra inlärningsprocesser som behöver speciella 

undervisningsstrategier.  Det kan bli ett stort misslyckande i barnens inlärning kan om man 

försöker integrera dem i förskoleåldern med de traditionella pedagogiska metoderna 

(Mesivov, Shea och Schopler, 2007:208). Rebecka menar att det är ett stort problem när 

förskolor tar emot barn med autism och andra svårigheter men inte har tillräckliga kunskaper 

för att bemöta dem. När det gäller sådana speciella förskolor och skolor funderar hon alltid på 

om det finns personal med kompetens för att bemöta barn med autism eller andra svårigheter. 

6.3 Samarbete mellan föräldrarna och förskolan 
6.3.1 Föräldrarnas syn på inkludering   
Anna jobbar tillsammans med två andra pedagoger. De har jobbat med en pojke som har visat 

autistiska drag i två år. Han var tre år när han började på Annas avdelning. Barnet har inte fått 

en diagnos än eftersom föräldrarna har väldigt svårt att acceptera att deras barn har 

svårigheter. Om det inte finns något samarbete med föräldrarna blir det väldigt svårt att arbeta 

vidare med utvecklingen.  Har barnet ingen diagnos får de inte det extra stöd som de behöver, 

t.ex. möjligheter för att få en assistent eller resurs som kan vägleda dem i aktiviteterna på 

förskolan. De har en resurs på avdelningen som jobbar sextio procent med barnet. Nordin-

Olson (2010) skrev på Socialstyrelsens uppdrag om vilka intensiva åtgärder som behövs när 

diagnosen autism har upptäckts tidigt. Dessa åtgärder är till hjälp för barnen med autism och 

stöd till dem som finns i närheten av barnet som föräldrarna och syskon. Det finns forskning 

som visar att tidiga insatser för dessa barn ger goda effekter (Socialstyrelsen, 2010:40). Anna 

förstår att det kan vara svårt för föräldrarna att acceptera att barnet har svårigheter men å 

andra sidan, ju tidigare föräldrarna accepterar dessa svårigheter desto tidigare kan de få det 

stöd som de behöver för att ta hand om sitt barn. Anna säger att för henne och hennes kollegor 

har det inte alltid varit så enkelt att hitta en bra balans i kontakten med barnets föräldrar. Det 

här barnet som Anna jobbar med t.ex. tål inte höga ljud så mycket. Det är väldigt svårt för 

honom att vara med på någon aktivitet när det är för mycket ljud i rummet. Det är i sådana 

situationer som resursen tar honom till något annat rum för att göra något annat.  
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Det finns ibland konflikter med barnets föräldrar eftersom de vill att barnet ska vara hela tiden 

tillsammans med andra barn och de vägrar att acceptera att barnet har svårt att samspela med 

andra barn menar Anna. Anna tillägger att arbetslaget strävar efter att barnet ska vara 

delaktigt så mycket som möjligt. De tvingar honom inte att göra något som han inte vill eller 

t.ex. vara med i vanliga aktiviteter som samlingar eller i ett rum där det finns många barn. Det 

förhållningssättet är alla i arbetslaget med på. Vi måste respektera honom tycker Anna. För 

det här klagar föräldrar oftast på. De vill faktiskt att barnet ska vara med i alla aktiviteterna 

oavsett vad barnet tycker. Haug, (1998) menar att en viktig punkt med en inkluderande 

integrering är att alla barn ska accepteras oavsett sina förmågor och svårigheter. Det är 

egentligen dessa olikheter som bygger den dagliga miljön i skolan. En individuell 

undervisning ska vara inriktad på varje barn. Alla barn är likadana och likvärdiga och det är 

därför all undervisning bör utformas för att alla barn ska utvecklas så långt som möjligt utan 

att bli kategoriserade som annorlunda. Det är lärarnas uppdrag att få tillräckliga kunskaper för 

att nå alla barn oavsett deras svårigheter (Haug, 1998:21–22). Det här barnet behöver ibland 

koppla av från stressen som det innebär för honom att samspela med andra barn. Det ser man 

tydlig säger Anna.  

6.3.2 En till en undervisning och autismcentrum 
Moa berättar att på hennes avdelning finns en fyraårig pojke som har fått diagnosen autism för 

inte så länge sedan. I början fanns det inget bra samarbete mellan barnets föräldrar och 

förskolan, föräldrarna vägrade acceptera att barnet behövde särskilt stöd. Men han fick 

diagnosen eftersom föräldrarna ändå tog initiativ till att göra en utredning för barnet. Moa 

anser nu att barnet har en bättre interaktion med andra barn eftersom att hon och kollegorna 

vet hur man ska göra med barnet i den dagliga verksamheten. De vet att barnet behöver sina 

rutiner, mindre grupper och en pedagog i närheten. Att barnet fick autism som diagnos var 

viktigt för att avdelningen skulle få in en extra personal. En resurs i gruppen bara för att 

arbeta med barnet. I undervisningsmetoden en till en undervisning bygger en assistent en 

kontakt med barnet. Syftet är att hjälpa barnet förstå den sociala miljön där hon eller han 

befinner sig i och lära barnet att anpassa sig bättre till en ostrukturerad miljö (Eikeseth, Jahr 

och Eldevik, 2013:280). Moa påpekar att nu anser föräldrarna också att ett bra samarbete 

mellan pedagogerna och föräldrarna är den bästa vägen för deras barns utveckling. 
Lotta förklarar vidare att barnet som hon och kollegorna hade på avdelningen hade en väldig 

tidig diagnos eftersom att föräldrarna var mycket medvetna om att något inte stämde med 

deras pojke. De var de första som upptäckte att pojken hade ett avvikande beteende. Lotta 
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berättar också att de hade en resurs för barnet och det var resursen som var mest aktiv med 

autismcentrum. Ibland var det hon som åkte själv men vissa gånger tog hon med sig barnet. 

Föräldrarna var också med några gånger tillsammans med resursen och barnet. Flera gånger 

kom det någon från autismcentrum för att vara med barnet och följa upp arbetet med resursen, 

se hur barnet fungerar i gruppen och för att kunna se vad som kan bli nästa steg i träningen. 

Syftet är att kunna jobba vidare med träningsprogrammet på ett mer individuellt sätt.  

I den här verksamheten fungerar samarbetet med föräldrarna också väldigt bra. Ett bra och 

gemensamt samarbete mellan läraren och föräldrarna är viktigt. Men det är läraren som 

fastställer åtgärderna för att jobba med barnet som har autism (Brodin och Lindstrand, 

2010:16). Pedagogerna har en loggbok för varje barn där de noterar det som har hänt under 

dagen. När barnen går hem visar man in i detalj för föräldrarna vad barnen har gjort under 

dagen. Det gör man tillsammans med barnen och det ger barnen en bild av vad de hade gjort 

under dagen menar Lotta.  

6.3.3 Alla är likvärdiga eftersom alla är olika 
Rebecka ger exempel på hur man som pedagog kan förklara för barnen på avdelningen att det 

finns vissa barn som har särskilda svårigheter. Man kan prata med att samla alla föräldrar och 

förklara för dem att avdelningen har fått ett barn som behöver extra stöd och att en extra 

personal ska jobba som resurs för det här barnet. Man presenterar den nya personalen för alla 

föräldrar. Rebecka kommer ihåg ett föräldramöte där såg hon hur en resurs blev presenterad 

för alla föräldrar. Resursen själv förklarade varför hon skulle jobba där och på det sättet kunde 

föräldrarna även förklara för sina barn att ett barn skulle behöva lite hjälp.  

Det är viktigt att säga sanningen menar Rebecka. Det kan undvika att barnet får 

en stämpel. Barnen märker att ett barn beter sig annorlunda. De har en intuitiv 

inre förståelse. Som pedagog kan man börja med att lyfta fram de saker som det 

här barnet är duktig på. Å andra sidan kan man också berätta för barnen sådana 

saker som det här barnet behöver hjälp med. Man kan även motivera andra barn 

att stödja barnet (Lotta). 

Haug (1998) menar att undervisningen är för alla barn och inga behöver bli stämplade som 

annorlunda (Haug, 1998:21–22). 

Lotta tror inte att de andra barnen behöver långa förklaringar för att förstå att vissa barn 

behöver lite mer hjälp för att kunna klara vissa saker. Hon menar att de ser själva hur man 

som vuxen förhåller sig till barnet. Genom barnböcker kan man också visa att vi människor är 

olika och jämlika. Alla är likvärdiga eftersom alla är olika avslutar Lotta. Alla människor är 
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unika och komplicerade existenser. Barn med autism är inte mer olika än andra (Gillberg, 

1992: 152–153). Den största utmaningen inom skolan menar Haug (1998) är att se alla barn 

lika oavsett deras svårigheter. En av de viktigaste punkterna med inkludering är att se 

olikheterna som något positiv som kommer att främja det enskilda barnets och samhällets 

utveckling (Haug, 1998: 21–22). 
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7 Slutdiskussion  
Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra förskollärare från olika förskolor beskriver 

sitt konkreta arbete med inkludering av autistiska barn i förskolan. 

Jag har tolkat och analyserat informanternas egna berättelser och erfarenheter för att kunna få 

svar på studiens frågor. Studien har de följande frågeställningar: 

• Vilka uppfattningar har de intervjuade förskollärarna kring sitt arbete med autistiska barn i 

förskolan? 

• Hur uppfattar de intervjuade förskollärarna en inkluderande verksamhet i förskolan? 

De fyra förskollärarna har grundläggande uppfattningar kring sitt arbete med barn med 

autism. De berättade på ett generellt sätt hur de uppfattar att man ska arbeta med autistiska 

barn men de visade inte tydliga och konkreta kunskaper till exempel om vad autism är och 

vad det är som orsakar det. Lotta och Anna berättade att autism är för dem när ett barn saknar 

förmågan att samspela och kommunicera med andra barn. Rebecka har samma uppfattning 

som Lotta och Anna men hon tillägger att barnen med autism har också svårt för att dra 

slutsatser om saker och ting. Moa berättade att personer med autism saknar förmåga att se ur 

andras perspektiv. Hon fortsätter med att personer med autism har svårt att tolka och bearbeta 

information som finns kring dem. Barn med autism brukar ha repetitiva beteenden och hon 

har observerat att de ofta blir fästa vid något som väcker deras intresse. 

Lotta och Rebecka berättade att det är viktigt att ha en resurs i verksamheten för att klara 

dagarnas aktiviteter. Resursen tar ut barnet för att göra något annat när han eller hon börjar 

känna sig orolig i barngruppen. Rebecka anser att barnen med autism behöver fasta rutiner, en 

bra struktur och organisation för att undvika att gå i vilse i dagen. En schematisk dag med en 

bra början, tydliga övergångar till andra aktiviteter och en tydlig avslutning underlättar dagen 

för barnet. Det stämmer med en av de fyra principer som Peeters skriver om för ett 

pedagogiskt arbete med barn med autism, att etablera struktur i vardagsrutiner. Fasta tider och 

aktiviteter i samma miljö är väsentliga och värdefulla för barn med autism. (Peeters, 1992: 

153–154).   

Inkludering av barn med autism i förskolan ser Anna som ett försök att integrera barn med 

svårigheter i barngrupper. Hon menar att man inte ska tvinga barnen som har autism eller 

någon annan svårighet att göra något som de inte vill göra, t.ex. att vara med i samlingar eller 

andra aktiviteter. Man ska försöka inkludera barnen utifrån deras egna behov. Lotta tycker att 

syftet med inkludering är att lära barn med autism att samspela och interagera i den 
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omgivning de befinner sig i. Lottas tankar om inkludering liknar mer det gamla begreppet 

integrering. Nilholm konstaterar att syftet med integrering är att individernas ska anpassa sig 

till helheten medan inkludering fokuserar mest på hur helheten anpassar sig till individernas 

olikheter (Nilholm, 2006:13). Lotta syftar på hur barnen anpassar sig till verksamheten i 

stället för hur verksamheten ska utformas och vidare anpassas till barnens olikheter. Enligt 

Lotta innebär inkludering att alla barn får rätt att vara med i förskolan och skolan oavsett sina 

svårigheter. Hon tillägger att om vissa barn behöver mer stöd är det förskolans och skolans 

plikt att ge dem det. Lotta tycker också att inkludering kan vara en fördel både för barn med 

autism och för normalutvecklade barn. Barn med autism kan lära sig genom samspelet med de 

andra, och barnen utan funktionshinder kan bli mer toleranta och hänsynsfulla. Enligt Lotta 

öppnar det barnens ögon för att alla är värdefulla oavsett sina förmågor och svårigheter. Men 

det finns också nackdelar eftersom det ibland kan vara jobbigt för barnen att vara förstående 

hela tiden.  

Lotta berättade också att det kan vara bra för barn med autism att få komma till platser som 

autismcentrum där barnen kan träffa andra barn som visar liknar dem. Detta kan ge dem en 

känsla av tillhörighet och trygghet.  

Moa och Rebecka tycker också att inkluderingen av barnen med autism i en verksamhet med 

andra barn utan funktionshinder kan vara positiv. Det kräver engagerade pedagoger med goda 

kunskaper i ämnet med bra arbetsmaterial och en väl utformad verksamhet för att ta emot 

barnen i behov av särskilt stöd. Moa har samma tankar som Lotta om tolerans för mångfald 

som barnen utan särskilda svårigheter kan få genom att samspela med barn med svårigheter. 

Å andra sidan tycker Moa att inkludering är en strävan att integrera barn med svårigheter i en 

verksamhet där också finns barn utan funktionshinder. Något som man inte alltid är säker på 

är om det kommer att fungera.  

Lotta tycker också att läroplanen innehåller ett strävansmål. Hon tycker att barnet ska stå i 

centrum och utvecklas på sitt sätt och på sin nivå.  

Inkludering för Rebecka innebär att inte försöka dra in barnen med särskilda svårigheter i alla 

aktiviteter som finns inom verksamheten. För att kunna ta emot barn med funktionshinder 

måste verksamheten vara väl anpassad och organiserad så att barnen kan få det stöd de 

behöver. Verksamheten måste ha mindre barngrupper och den ska hålla koll på barnens 

utvecklingsnivå. Det stämmer med det som Kinge (2014) menar om färre barn per grupp. Det 

kan vara en bättre lösning än att lägga till en personal i barngruppen. För mycket personal kan 

orsaka förvirring för barnen som har svårigheter (Kinge,2014:125).  
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Rebecka har också berättat om en verksamhet som inte har inkluderande synsätt. Hon tycker 

att det också kan vara bra eftersom det i en sådan verksamhet alltid ska finnas pedagoger med 

tillräckliga kunskaper för att ta emot barn med svårigheter. Rebecka menar att med sådana 

verksamheter är målet att utveckla barnens färdigheter så att senare kan bli inkluderade i sina 

respektive förskolor och skolor. Hon menar att om barn med autism får en speciell 

undervisning under en period kan de återkomma till den ordinarie undervisningen med andra 

normalutvecklade barn senare. Rebecka tycker att det kan vara ett bra alternativ för barnens 

utveckling, eftersom förskolor och skolor som inte är speciella verksamheter i de flesta fall 

saknar den kompetens som behövs för att arbeta med barn med svårigheter. 

Anna och Moa tycker att ett bra samarbete med föräldrarna är väsentligt för inkludering av 

barn med autism. Anna har upplevt att när föräldrarna inte är medvetna om att deras barn har 

svårigheter är det väldigt svårt att gå vidare med barnets utveckling. Dessa barn får inte så 

mycket stöd. Moa berättade att när relationen med föräldrarna är bra är det lättare att göra en 

arbetsplan så att barnet får det stöd som han eller hon behöver. Lotta tycker också att ett 

viktigt arbetssätt för inkludering av barn med autism i förskolan är att få ett bra samarbete 

med föräldrarna från början. Rebecka tillägger att man kan ha ett samarbete också med 

föräldrarna som har barn utan funktionshinder, man får berätta för dem om situationen för 

barn med svårigheter så att de kan hjälpa till med att förklara för sina barn att alla är olika 

men likvärdiga. 

Sammanfattningsvis kan man väl säga inom den här studien att samtliga pedagoger har en 

allmän och grundläggande kunskap om autism. De visar en positiv attityd till en inkluderande 

verksamhet men det krävs självklart mera resurser. Detta för att ge varje barn som har autism 

mer uppmärksamhet och kunna vägleda dem på det bästa sättet i aktiviteterna på förskolan.  

En av de fyra pedagogerna anser att det också kan vara positivt för autistiska barn att delta i 

aktiviteter med bara autistiska barn under en viss tid, eftersom i dessa verksamheter finns 

pedagoger med god kunskap och erfarenhet av att hjälpa barn med svårigheter. Det hävdas att 

om barn med autism får en utbildning som utformats speciellt för autistiska barn under en viss 

tid, är det lättare för barnet att senare återvända till förskolans dagliga aktiviteter med de 

andra barnen. 

Denna studie visar att det är mycket viktigt att ha en bra kommunikation mellan föräldrar och 

pedagoger. Detta ökar möjligheterna för att barn med autism får ett bättre stöd. 
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Den viktigaste slutsatsen av den här studien är att man inte ska kategorisera barnen i behov av 

särskilt stöd eller i detta fall barn med autism som avvikande eller annorlunda och jämföra 

dem med de ”normalutvecklade” barnen eftersom det är dessa olikheter som berikar lärandet 

inom förskolan. Min egen reflektion är att det inte finns normalutvecklade barn. Det är 

snarare sådana olikheterna som är en följd av att alla har sina unika egenskaper som bidrar till 

ett gemensamt och berikande lärande.  
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8 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie genomfördes i fyra förskolor. Två av dessa förskolor har en interkulturell profil. 

Här observerar man barn med olika kulturella bakgrunder som interagerar med varandra varje 

dag. Barn med autism kan ha svårt att samspela med sin omgivning inom den egna kulturen 

och det är ännu svårare för dem att samspela med andra kulturer. Mesivov, Shea och Schopler 

beskriver att personer med autism har ett annat beteende och avviker från andra som står kring 

dem. Detta gör att personer med autism anses som avvikande och nedvärderas i den egna 

kulturen (Mesivov, Shea och Shopler, 2007:47).  

Det skulle ha varit intressant även i denna studie att fördjupa sig mer i inkluderingen av barn 

med autism utifrån ett interkulturellt perspektiv. Inkludering är något som karakteriserar 

denna studie. Det är viktigt att undersöka hur en inkluderande verksamhet med barn med 

autism kan se ut i interkulturella förskolor där olika kulturer bemöts dagligen.  
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Bilaga 1 

10 Intervjufrågor 
1. Hur uppfattar du autism? 

2. Vad innebär för dig inkludering av autistiska barn i förskolan? 

3. Hur ser samarbetet ut mellan alla som jobbar kring barn med autism? 

4. Hur mycket erfarenhet har du med autistiska barn? 

5. Hur upplever du den social kontakt som har autistiska barn med andra barn i 

förskolan? 

6. Finns det någon typ av samarbete mellan ni pedagoger och föräldrarna? 

7. Vilka metoder känner du för att arbeta med inkludering med autistiska barn? Arbetar 

du och ditt arbetslag utifrån någon speciell metod? 

8. Vilket syfte har inkludering för dig? 

9. Hur upplever du läroplanen i förhållandet till inkludering? 

10. Vilka är det svåraste för att arbeta med barn med autism? 

11. Hur känns du som pedagog din största uppgift att bemöta autistiska barn? 

 

	


