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Abstrakt  
Syftet med denna studie var att synliggöra förskollärarens uppfattningar av att inkludera barn med 
autismspektrumtillstånd i förskolans verksamhet. Studien är kvalitativ, där fyra förskollärare som 
besitter 10-40 års erfarenhet av att arbeta med barn med autismspektrumtillstånd, har intervjuats i en 
halvstrukturerad intervjuform. Empirin har tolkats genom ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
Resultatet bekräftar tidigare forskning, men tillför även de utmaningar förskolläraren ser i arbetet 
med barn med autismspektrumtillstånd. De utmaningar som sågs var oförståelsen ifrån andra 
kollegor samt andra föräldrar. Förskollärarna ansåg även att de behövde mer tid för reflektion och 
stöd i sitt arbete i inkludering av barn med AST i förskolans verksamhet.  
 
Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, förskola, Förskollärare, Inkludering 
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Introduktion  

Inledning  
Att inkludera alla barn i förskolan kan kännas som ett självklart och givet tillvägagångssätt, men att få 
en homogen grupp barn lika inkluderade är inte lika uppenbart som man kan tro. Förskolan är en 
plats där alla barn ska få synas och känna sig trygga. När det gäller den homogena grupp barn som 
förskolorna faktiskt har, det vill säga att det finns individer med olika förutsättningar och behov som 
skall tillgodoses. I skollagen står det skrivet:  
 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det 
stöd som deras speciella behov kräver. 
 
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller 
på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att 
barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av 
de särskilda stödinsatserna. (8 kap. 9§, skollagen, 2010:800) 

 
Som det framgår i skollagen så blir det relativt många barn som innefattas av detta. I förskolans 
läroplan står det att pedagogerna har som ansvar att förstå och samspela med barnet, då detta ses vara 
ett stöd för barn med svårigheter (Skolverket, 2010). För att avgränsa mig har jag valt att fokusera på 
förskolepersonal som jobbar med barn som har en fastställd neuropsykiatrisk diagnos. För att 
begränsa mig ytterligare har jag valt att fokusera på diagnosen autismspektrumtillstånd (AST). 
 
Under mitt korta arbetsliv inom förskolan har jag mött flera barn med autismspektrumtillstånd (AST). 
Jag har många gånger reflekterat över att förskoleverksamheten är ett stort stöd hos dessa barn, samt 
att det kräver god erfarenhet, planering och rutinarbete av personalen på förskolan för att dessa barn 
ska må bra. Detta är kanske något som gäller de flesta barnen i behov av särskilt stöd. För att avgränsa 
mig i denna studie har jag valt att fokusera på förskolepersonal som jobbar med barn som har en 
fastställd neuropsykiatrisk diagnos. För att begränsa mig ytterligare har jag valt att fokusera på 
diagnosen autismspektrumtillstånd (AST).  
 
Hellenes (2015) forskning påvisar just detta att inkludera barn i förskolan, speciellt barn med AST, har 
vissa svårigheter som både drabbar barn och pedagoger. Svårigheterna Hellenes (2015) såg var att 
barn med AST kan ibland kräva väldigt mycket av förskollärarens profession. Gillberg och Peeters 
(2001) diskuterar att barn med AST inget större intresse utav social interaktion av andra barn, vilket i 
sig kan leda till problematik i inkluderingen i förskolans verksamhet.  
 
Skolan samt förskolan har gått igenom ett antal förändringar genom årens lopp, inte minst nu på 90- 
och 2000-talet. Egelund, Haug och Persson (2006) ser riktningen mot en individualiserad skola vilket 
betyder att skolan ska anpassas efter eleven för att stödja dess utveckling. De menar att 
individualisering är en del av inkluderingen samt en förutsättning för den. Detta kan bli väldigt 
komplext i förskolan, speciellt när det finns barn i behov av särskilt stöd av olika anledningar.  
 
Jag har valt avgränsa mig till barn med AST, där det finns flera intressanta aspekter att titta på. Jag gör 
ett försök till att synliggöra pedagogens uppfattningar i arbetet med att inkludera barn med AST i 
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förskolans verksamhet. Gillberg och Peeters (2001) menar på att barn med AST har en annorlunda 
utveckling än ”normalutvecklade” barn, vilket gör att de kan kräva mer av pedagogen som jobbar 
med dem. För att förklara lite kort den övergripande problematiken hos barn med autism spektrum 
tillstånd (AST) är svårigheter att integrera med andra, kunna kommunicera ömsesidigt med andra och 
har problem med föreställningsförmågan inom fantasi, lek och interaktion (Gillberg & Peeters, 2001; 
Autism och aspergerförbundet, 2009). 
 
Jag hoppas att min forskning och resultat kan ge råd och erfarenhetsutbyte till förskollärare. Det jag 
funnit i tidigare forskning kring den inkluderande förskolan och barn med AST samt förskollärarens 
uppfattning om detta arbete är skral. Detta blir min forskningslucka i det vetenskapliga fältområdet. 
Löfdahl (2014) menar att forskning ska försöka erövra ny kunskap, min förhoppning är att denna 
studie kan resultera i att förskolan kan bli en bättre plats för både barn och pedagoger.  

Vad autismspektrumtillstånd (AST) kan innebära  

Under denna rubrik görs ett försök att ringa in de centrala delarna kring vad som definierar 
autismspektrumtillstånd (AST). Tidigare nämndes att AST kan variera från individ till individ. 
Beroende på vilken grad av autism barnet har kan detta märkas redan barnets första levnadsår, dock 
är det vanligare att man vid två till tre års ålder börjar misstänka diagnosen, menar Gillberg och 
Peeters (2001). Detta märks genom kraftigt avvikande i den sociala utvecklingen och barnet med AST 
kan utstråla en form av ”ensamhet”. Gillberg och Peeters (2001) menar att barn med AST visar litet 
intresse för social interaktion, lek eller kontakt med andra barn i samma ålder. Detta kan synas tydligt 
redan i förskoleåldern.  
 
Gillberg och Peeters (2001) beskriver att barn med AST fungerar och utvecklas annorlunda än 
”vanliga” barn. Barn med AST behöver både förtydligande och förenklande i sin vardag vilket kan 
visa sig i visuellt stöd. De påpekar även att alla barn med AST är individer och har sitt eget sätt att 
lära och kan vara väldigt individuellt. Autism och aspergerförbundet (2009) visar att ungefär vid fyra 
till fem års ålder är vanligt att diagnosen fastställs hos barn, men det finns även fall där man fastställt 
tidigare och senare i livet. AST och diagnosen i sig är inget denna studie har som syfte att undersöka, 
utan det är förskollärarens uppfattning av att inkludera barn med AST i förskolan. Jag har valt att ta 
med detta stycke för att mer beskriva diagnosen. 
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Bakgrund 

Tidigare forskning  

I den här delen tas det upp flera aspekter och tidigare forskning som har att göra med inkludering av 
barn i förskolan och skolan. Därefter ett stycke om lärare strategier i att inkludera barn i förskolan. I 
en senare del behandlas även forskning om lärares strategier i att hantera förskolebarnet som är i 
behov av särskilt stöd. Vid benämning av barn som inte följer normen har under åren benämnts på 
olika sätt. Lutz (2006) benämner det ”det avvikande barnet”, Nilholm och Alm (2010) benämner det 
”barn med neurologiska nedsättningar”. I denna studie har jag valt att använda skollagens definition 
som är ”barn i behov av särskilt stöd.  

Inkludering 

Här gör jag ett försökt att ringa in begreppet inkludering i förskolan och hur det kan förklaras. 
Inkludering betyder idag inte bara att ”alla barn ska få vara med” utan det ligger mycket mer i 
begreppet. I förskolans läroplan finns inte begreppet inkludering men det står att ”verksamheten skall 
anpassas till alla barn på förskolan” (Skolverket, 2010, s. 5). Hur ”anpassas” och ”inkludering” går 
hand i hand är en diskussion för sig. Det är dock det närmaste man kommer begreppet inkludering i 
förskolans läroplan. Enligt Vernersson (2002) är inkludering där barnet får delta i en helhet och enligt 
Egelund, et.al. (2006) menas det med ”en skola för alla”, vilket i detta fall blir ”en förskola för alla”. 
Nilholm (2003, 2007) menar att poängen med begreppet inkludering är att utbildningsverksamheterna 
inte ska integrera barnen i verksamheterna, utan istället ska verksamheterna utformas utifrån den 
variation som finns hos barngruppen. Utbildningsverksamheter skall alltså anpassas efter individerna 
som deltar däri och inte tvärtom. 
 
För att uppnå en inkluderande skola för alla, menar Jordan (2008) att man måste skapa en flexibilitet. 
Hon ifrågasätter läroplanens centrala mål. Läroplanen kan hellre ses som en guide som man kan 
försöka röra sig kring. Vad förskolans läroplan beträffar är den inte uppbyggd på mål, utan där är 
betonas en strävan mot målen. Lutz (2009) ifrågasätter hur man ska kunna realisera alla 
policydokument som ska följas egentligen är genomförbara i dagens verksamhet.  Han ifrågasätter 
vidare varför forskning inte bearbetar den befintliga praktiken så att den kan förändras, så en 
heterogen grupp av barn kan få plats i förskolan. I förskolans verksamhet finns en mångfald av olika 
barn och de i sin tur har olika behov. Lutz (2009) menar på att barn som är i behov av stöd kan ses 
som ”ett problem”. Ett problem som man kan välja att se på olika sätt.  

Inkludering av det förskolebarnet i behov av särskilt stöd 

I arbetet av att inkludera förskolebarnet i behov av särskilt stöd finns det en tradition utav att 
exkludera barnet ifrån barngruppen för att arbeta i en så kallad en-till-en undervisning. Lundqvist, 
Westling och Siljehag (2016) menar på att en-till-en undervisning av barn med speciella behov kan 
vara fördelaktigt då utbildningsbehoven kan vara särskilda hos vissa barn. För att tillgodose barnets 
behov och dess förutsättningar påpekar Lundqvist, et.al. (2016) att detta kan behöva krävas av 
förskoleverksamheten. Lutz (2006) menar på att lyfta ur ett barn ur barngruppen är en segregerande 
lösning. I sin studie såg han att en utav huvudmotiven när en resurs söktes var på grund av detta, att 
ha chansen att lyfta ut barnet. Han menar att det kan ses från två olika sätt, ur ett kvalitativt synsätt 
eller ett kvantitativt synsätt. Hos pedagogerna han studerade såg han enbart ett kvantitativt synsätt då 
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de diskuterade, exempelvis hur många resurstimmar som behövdes. Lutz (2006) saknade 
diskussionen om hur kvalitativt stödet till barnen var. Man kan dock fråga sig hur ofta de bra 
faktorerna som funkar diskuteras under ett sådant möte.  
 
Vid AST kan individer ha skiftande färdigheter både i sociala och adaptiva färdigheter. Vid adaptiva 
färdigheter, har Ventola, Saulnier, Steinberg, Chawarska och Klin (2011) studerat barn under tre år 
och de sociala skillnaderna mellan barn med AST och de barn som inte hade diagnos, men med en 
utvecklingsförsening. Även de såg att barn med AST har tidiga urskiljande beteende brister i sin 
sociala anpassningsbara förmåga. Detta syntes tidigt redan de första levnadsåren. De menar på att 
kunna urskilja de tidiga implikationerna av AST vid tidig ålder är viktigt då man kan göra tidigare 
ingripanden hos barnet. Hos barn med AST kan lekfärdigheterna variera beroende på individ menar 
Pierucci, Barber, Gilpin, Crisler och Klinger (2015), och menar att den vuxne måste finnas som stöd i 
detta.  Pierucci, et. al. (2015) menar att om man kartlägger barnets lekprofil så kan man på så vis hjälpa 
hen att utveckla lek och sociala färdigheter. Enligt Ytterhus (2002) söker barn ständigt vänner att vara 
tillsammans med. Genom att ingå samvaro med andra barn får barnet chans att utveckla samhörighet, 
utbyta erfarenheter samt sina föreställningar om både sig själv och andra. 
 
Gillberg och Peeters (2001) diskuterar att människor, som ska arbeta med människor med AST, bör 
vara ”kvalitativt annorlunda”. Utbildning inom AST anses viktigt, men det anses lika viktigt att vara 
intresserad och att viljan verkligen finns hos människan som ska jobba med barn med AST. Gillberg 
och Peeters (2001) nämner ett intressant fenomen. De menar på att man måste bli ”biten av autism-
flugan” för att finna det givande och utmanande att jobba med människor med AST. Lai Mui Lee, 
Seeshing, Yeung, Tracey och Barkers (2015) studie visade att de lärare som hade högre utbildning som 
specialpedagogik förespråkade att de barn i behov av särskilt stöd skulle inkluderas i förskolan. De 
såg dock att när det gällde fysiska, neurologiska nedsättningar som AST alla lärare, oansett 
utbildning, stöttade barnen för att inkluderas i förskolan. Det framkom dock inte om vad som 
motiverade dem eller om de var intresserade av att göra en gott arbete i att inkludera barn i förskolan. 
Melin (2013) menar att hur personalen ser på barnet påverkar dess sociala delaktighet i förskolan. 
Erbjuds barnen snarliknande handlingsutrymmen så frodas gemensamma erfarenheter bland barnen 
därigenom, vilket är av stor vikt för att barnet ska bli inkluderad och en medlem och av barngruppen.   

Miljöns erbjudande 

Lutz (2006) ifrågasätter även förskolans arbete med inkludering då förskolan kan ge skenet av att vara 
en inkluderande förskola, vilket han tror är missvisande. Han frågar sig om en sammansatt homogen 
grupp i förskolans verksamhet är om miljön ändras utifrån deras behov eller om de integrerats in i 
den. Den sociala samvaron är en del av det inkluderande främjandet i förskolans verksamhet. 
Ytterhus (2002) menar att social samvaro både kan vara frivillig och påtvingad. Den sociala samvaron 
kan även vara planerad och spontan i mötena mellan människor. Samvaron är dock som finns i 
förskolan inte något barnet själv får välja själv, utan någon andra har gjort åt det. När ett eller flera 
barn avviker eller inte behärskar det sociala samspelet utmanas samspelets existens. Ytterhus (2002) 
påpekar att en social resurs främjar och ökar relationen för social samvaro vilket i sin tur hjälper 
barnet vidare i sin utveckling. Enligt Ytterhus (2002) är en social resurs flera sätt att vara för att få 
tillgång till lek. Var man snäll, trevlig, kreativ, kunde spela sin roll i leken, eller spontant närvarande i 
leken var chansen större att samverkan i leken kunde fortgå. Om man hanterade dessa egenskaper på 
fel sätt skapade detta oro i leken och då avtog den.  
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Lärares strategier 

Att inkludera barn i behov av särskilt stöd, i en verksamhet kan kräva en del strategier av 
lärarprofessionen. Nilholm och Alm (2010) har studerat lärares strategier kring barn med 
neurologiska nedsättningar och hur man tänker kring dessa barn. Detta är dock en studie som gjorts 
på barn som går i grundskolan, i en förskoleklass. På grund av bristfällig forskning på studier i 
förskolan har jag där valt att synliggöra forskning i skolmiljö. Då de fångar flera intressanta aspekter. 
Det Nilholm och Alm (2010) kom fram till var att flera lärare i en klass gjorde att de kunde fokusera på 
gemenskap och inkludering i klassen samtidigt som lärarna såg till alla barns bästa och dennes 
utveckling och utbildning. Lundqvist, et.al. (2016) menar att man inte kan garantera en högre kvalitet 
av inkludering med fler pedagoger i barngrupp.    
 
I Sanders, Irvin, Belardi, McCune, Boyd och Odom (2016) undersökning var syftet med studien att 
identifiera de frågor barn med AST med verbal förmåga fick av sina lärare. Frågorna som ställdes till 
barnen skiljde sig till de ”normalbegåvade” barnen, dock hade miljöns utformning ingen större 
påverkan på interaktionen mellan lärare och barn. Sanders, et.al. (2016) såg att i de klassrum det fanns 
fler lärare tillgängliga för barnen så var risken 17,6% större att barnen med AST fick mer kognitivt 
utmanande frågor än där klasserna bestod av färre lärare. För varje extra vuxen i klassrummet ökade 
de kognitivt utmanande frågorna med 17,6% till barn med AST. Sanders et.al., (2016) val av 
kvantitativ metod kan vara till en nackdel då AST är ett så pass brett och komplicerat spektrum. Deras 
syfte med undersökningen var dock att se sambandet mellan hur ofta barn med AST fick utrymme i 
förskolan. Att välja en kvantitativ metod kan vara en riskfaktor, menar Ahrne och Svensson (2011), då 
det inte går att komma åt samhället med hjälp av siffror och på så sätt vara svårt att nå den sociala 
interaktionen. 
 
Nilholm och Alm (2010) såg i sin studie att lärarna tyckte det var viktigt att dela upp undervisningen 
kring barnen. De såg även att storleken på barngruppen hade stor påverkan på barnen med AST, 
detta var en uppfattning som pedagogerna uttryckte och de påstod att undervisningen blev på bättre 
när de delade klassen i mindre grupper. Lundqvist, et.al. (2016) diskuterar att fler pedagoger i 
barngruppen inte alls betyder att det stärker kvaliteten, utan att det handlar om pedagogernas kvalitet 
istället. Vad de verksamma pedagogerna besitter för uppfattningar framkommer dock inte i deras 
studie. Chang, Shih och Kasari (2016) anger att lärare en strategi i att inkludera barn med AST är att 
använda de andra barnen i barngruppen. Genom att få kompisar i dem ökar chansen att få dem 
accepterade. Chang, et.al. (2016) menar att de barn med AST som har kompisar har högre socialt 
utvecklade färdigheter. 

Föräldrasamverkan 

Tidigare citerades skollagen och vårdnadshavarens rätt att få delta i utformningen av stödinsatserna 
som krävs i utbildningsverksamheten hos barn i behov av särskilt stöd. Hos barn i behov av särskilt 
stöd ser förhållandet mellan lärare och förälder mer omfattande ut än vid arbetet av inkludering 
menar Hilbert (2014). Hon diskuterar vidare att förskolläraren måste ha god förståelse för familjens 
livssituation och det krävs även förskolläraren har en god samverkan för att kunna tillgodose behov 
hos samtliga parter. Detta krävs för att föräldern ska känna sig tillfredsställd och bekväm med 
förskolläraren, men även känna tillit till dem. 
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Sammanfattning 

I bakgrunden har tidigare forskning av inkluderingsarbetet, barn i behov av stöd och lärares strategier 
runt detta behandlats. Vad tidigare forskning visar är att denna form av diagnos kräver mer utav de 
vuxna runt om barnet med AST än vad det ”normalutvecklade” barnet gör. Den tidigare forskningen 
visar även att det inkluderande arbetet vilar på flera angreppssätt så som miljö och lärares strategier 
och synsätt. Den sociala samvaron spelar också en viktig roll i det inkluderande arbetet då 
barngruppens acceptans nämns som en avgörande faktor för inkludering. Vad forskningen inte visar 
är förskollärarens uppfattningar i arbetet av att inkludera barn med AST i förskolans verksamhet. 
Tidigare berördes att denna typ av diagnos är annorlunda och så pass individuell, dock visar det inte 
hur det kan uppfattas av de som jobbar med barnen närmast på förskolorna. Genom att forska i hur 
förskolläraren uppfattar arbetet så en kunskapslucka inom arbetet fyllas. Då detta kan med 
förhoppning skapa en bättre förskola för alla parter.  
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Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka fyra förskollärares uppfattningar av att arbeta med och 
inkludera barn med autismspektrumtillstånd (AST) i förskolans verksamhet.  

Frågeställning  

Vilka uppfattningar har förskolläraren i arbetet av att inkludera barn med AST i förskolans 
verksamhet? 
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Metod  
Ansats 
I denna studie har en kvalitativ halvstrukturerad intervjustudie använts för att försöka nå studiens 
syfte. Då jag intresserar mig av människors uppfattningar är intervjuer av människor en bra 
forskningsmetod att använda sig utav menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) och Kvale och 
Brinkman (2009). Vid den halvstrukturerade intervjuformen använde mig av få grundfrågor för att 
sedan, under intervjuns gång ställa öppna följdfrågor. Löfgren (2014) belyser att det är viktigt att 
verkligen lyssna till sina informanter och visar att man är intresserade av vad just de har att säga. Att 
då välja en halvstrukturerad, eller semistrukturerad som den också kallas, intervjuform känns då 
relevant då det kräver att man verkligen lyssnar på sin informant för att ens kunna ställa följdfrågor.  
 
I hermeneutiken är det inte av vikt av att synliggöra vem det är som säger något, utan vad som sägs.  
Brinkkjær och Høyen (2013) menar att i denna metod synliggörs delar som hör till en helhet och det är 
forskarens (min) uppgift att synliggöra detta. Brinkkjær och Høyen (2013) och Öberg (2011) menar att 
även den hermeneutiska cirkeln handlar om att skapa sig en förståelse genom tolkning av delar och på 
så sätt kan förstå helheten av ett problemområde man undersöker. När man rör sig i den 
hermeneutiska cirkeln så menas det att man cirkulerar mellan del och helhet för att skapa en förståelse 
och mening. Man måste synliggöra delarna i texterna, i detta fall intervjuerna, för att på så vis skapa 
förståelse för helheten (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) menar att den 
hermeneutiska cirkeln är god och ändamålet är att öka möjligheten att skapa en djupare förståelse av 
fenomenet. 
 
Vid hermeneutisk ansats tillåts en mångfald av legitima tolkningar menar Kvale och Brinkmann 
(2009). Eftersom syftet med denna studie var att studera förskollärarens uppfattningar om inkludering 
av barn med AST i förskolans verksamhet, har jag valt att arbeta med hermeneutisk forskningsansats. 
Det menas med att jag har tolkat och översatt det empiriska materialet så det sätts i ett 
meningsskapande (Brinkkjær & Høyen, 2013; Öberg, 2011). Min förförståelse är viktig att vara 
medveten om i tolkningsprocessen. Genom att inta en hermeneutisk forskningsansats försöker jag, 
med hjälp av mina informanters utsagor, skapa en förståelse av ett fenomen på ett mer generellt plan. 

Urval 
I denna studie behandlas fyra stycken förskollärares utsagor kring deras uppfattning i arbetet med 
barn med AST. Det låg i sin vikt att förskolläraren hade arbetat eller jobbar med barn med AST, då 
förhoppningen fanns att de hade något att bidra med. I denna studie användes ett så kallat 
snöbollsurval. Det menas med att man intervjuar människor som man fått kännedom om, besitter 
viktiga erfarenheter av studieföremålet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Jag undersökte och 
hörde mig för vilka som skulle kunna vara intressanta att intervjua till studien. Vid första intervjun 
frågade jag även hens om tips på informanter till studien. Hen bekräftade då mina val av informanter.  
 
Att hitta förskollärare som arbetar eller har arbetat med barn med AST var svårt att hitta. Urvalet är 
därmed mycket begränsat av flera faktorer. Dels för att jag hade kravet att informanterna skulle ha 
arbetat med barn med fastställd diagnos. Som tidigare nämndes är den ungefärliga åldern att få en 
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fastställd diagnos mellan fyra till fem år. Detta gör att det inte är så länge barnet befinner sig i 
förskolan, för att sedan börja skolan. Jag ville även ha informanter som arbetat i förskolans 
verksamhet en längre tid, då dessa med förhoppning kan besitta en större erfarenhet och ha större 
kunskapsbank inom området jag valt att fokusera på. Mina informanter är fyra förskollärare och har 
10-40 års erfarenhet av yrket. Samtliga informanter har gått kurser i någon form av specialpedagogisk 
utbildning. Flera utav dem har arbetat med barn med AST under en längre tid. En av informanterna 
har arbetat som resurs åt just barn med AST. Övriga informanter Har arbetat i barngrupper där 
barnantalet har varit längre än normalt. Barngruppens storlek har varierat på grund av behovet som 
funnits i den. Informanterna har arbetat i olika former av verksamheter där det funnits barn med 
behov av särskilt stöd samt barn med AST. 

Genomförande 
Jag kontaktade först förskolechefer med ett missiv (se bilaga 1) om de godkände att forskning bedrevs 
med deras anställda. Därefter kontaktades förskollärarna med ett missiv, där fyra informanter tackade 
ja till att vara med i studien. För att hålla en röd tråd under intervjuerna, bad jag dem samtala kring de 
frågor jag färdigställt (se bilaga 2). Vid besvarandet av frågor kunde följdfrågor ställas för att försöka 
närma informanternas uppfattning. Under intervjuerna kunde långa pauser infinna sig hos 
informanterna. Detta var något jag utnyttjade då det ofta gav informanten tid att tänka över frågan 
ytterligare en gång. Vid frågor som ”vilka utmaningar ser du i arbetet att inkludera barn med AST i 
förskolan” var en fråga jag fick ställa om några gånger, då informanterna ofta ”snöade” in sig på en 
typ av utmaning.  
 
Samtliga intervjuer antecknades och spelades in, på så vis kunde jag gå tillbaka och lyssna vid 
tolkningsprocessen vilket skapar ett pålitligare resultat, menar Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 
Trots att intervjuerna spelades in, förde jag anteckningar under intervjuerna på grund av att lättare få 
en överblick av det informanterna berättade för mig. På så sätt kunde jag sammanfatta och ställa 
följdfrågor till informanterna angående ämnet. Några av informanterna hörde av sig efteråt med 
kompletterande svar och uppgifter till studien som de ansåg var av vikt. Samtliga intervjuer pågick 
mellan 35-50 minuter, då studiens syfte, förskollärarens uppfattningar av inkludering av barn med 
AST i förskolan., ventilerades. Under två veckors tid intervjuades, transkriberades och analyserades 
fyra pedagogers utsagor.  

Etiskt ställningstagande 
När man bedriver en forskning finns det flera etiska aspekter man måste rätta sig efter som forskare. I 
denna studie har vetenskapsrådens (2002) riktlinjer följt vilket innefattar att informanterna har 
delgetts informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Deras 
medverkan har varit frivillig och de har informerats om att de när som helst kan avbryta sitt 
deltagande. Innan intervjun startade skickades missiv (se Bilaga 1) till informanterna samt deras 
förskolechefer om deras deltagande. Förskolecheferna kontaktades på grund av att jag ville ha deras 
godkännande att jag bedrev forskning med deras anställda.  
 
I början av varje intervju informerade jag om studiens syfte och vikten av informanternas delaktighet 
till studien. Intervjupersonerna informerades även om att de när som helst under intervjun, även 
efteråt, har möjlighet att dra ur sitt deltagande. Var det även någon fråga som ansågs för känslig för 
att besvaras, berättade jag att de inte behövde svara på den frågan heller. 
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Intervjuerna spelades materialet in, informanterna fick självklart först ta ställning till om de ville bli 
inspelade eller inte innan intervjun började. Informanterna blev även informerade om det uppkom 
frågor som de inte ville svara på så behövde de inte göra det. Informanterna fick även kännedom om 
att om ville de utesluta sin medverkan eller vissa svar i studien var detta helt okej. Deltagarna i denna 
studie har behandlats konfidentiellt, detta menas att materialet har avidentifierats och deltagarna har 
fått fiktiva namn. Allt material som studien fått in har enbart använts till denna uppsats. Jag 
förklarade även för dem att allt material som samlats under min undersökning kommer att förstöras 
efter betygsatt uppsats. 

Bearbetning av datamaterialet 
Vid intervjuerna spelades materialet in via ljudinspelare. Det empiriska materialet transkriberades 
sedan i sin helhet. Vid tvekningar och längre eftertänksamma pauser markerades detta i parantes vid 
transkriberingen. Informanternas svar har noga analyserats, då skillnader, likheter samt mönster 
mellan informanterna på så sätt påträffats, då detta är av vikt vid en kvalitativ studie (Ahrne & 
Svensson, 2015). Efter varje intervju transkriberade jag direkt, då jag med förhoppning kom ihåg 
sinnesstämningar, mimiker, och ansiktsuttryck. Vid transkriberingen skrevs även skratt och långa 
pauser med för att bibehålla känslan från intervjun. Det transkriberade materialet samt intervjuerna 
har bearbetats i omgångar för att därefter fått fram kategorier av olika aspekter som informanterna 
har samtalat om. Även intervjuerna har spelats upp i omgångar för att synliggöra fenomen. Eftersom 
jag valt att använda en hermeneutisk ansats så menas det att man har förmågan till inlevelse. Mina 
förkunskaper spelar stor roll i mitt tolkande av intervjuerna (Hyldgaard, 2008).  
 
Vid tolkning av det empiriska materialet var det viktigt att vara medveten om sina egna fördomar, om 
jag är det finns risken att empirin misstolkas. Man måste vara öppen med sina fördomar för att kunna 
möta den andres perspektiv och på så vis kunna mötas i tankeprocessen (Brinkkjær & Høyen, 2013). 
Mina förkunskaper spelar stor roll i den tolkande processen av empirin. Inlevelsen och förståelsen av 
vad informanterna egentligen berättar för mig ligger till vikt i tolkningsprocessen. Brinkkjær och 
Høyen (2013); Gadamer (1997); Hyldgaard (2008) beskriver det som att det är två horisonter som möts, 
min förförståelse och mina informanters livsvärld, tolkningen måste ses som en del av en helhet även 
att man skapar en förståelse för det främmande. Genom att försöka förstå mina informanter och deras 
utsagor och sätta mig in i deras situation finns förhoppningen i att hitta den större meningen i det 
(Öberg, 2011). 

Metoddiskussion 
Eliasson (2013) beskriver att kvalitativa undersökningar kräver att man tolkar sina informanter på rätt 
sätt och inte misstolkar dem då detta skadar undersökningens reliabilitet. Det är även extremt viktigt 
att uppgifterna man får är tillförlitliga. Detta är något jag försökte vara väl medveten om när jag både 
intervjuade och behandlade datamaterialet. Dock är det svårt att veta om man verkligen gör sitt 
yttersta alla gånger och behåller studiens reliabilitet. Vid användandet av kvalitativ intervjuform som 
forsknigsmetod, är det jag som intervjuare som måste avväga om och hur frågor skall ställas. Kvale 
och Brinkmann (2009) menar att det är intervjuarens ansvar att styra och hjälpa berättaren att utveckla 
sina historier. Här gör man hela tiden en avvägning som intervjuare av vilka berätellser man skall låta 
informanten utveckla, då jag upplevde att informanterna delgav mycket och tiden rann gärna iväg.  
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Brinkkjær och Høyen (2013) menar att det kanske inte är själva undersökningsobjektet vi når när vi 
gör en kvalitativ undersökning utan informantens idé om det. Den kvalitativa intervjuformen kan 
anses som mer subjektiv än objektiv. Det är då viktigt att jag som intervjuare har detta i bakhuvudet 
då intervjuerna görs, transkriberas och analyseras. Löfgren (2014) markerar även att det är viktigt att 
man är medveten om sin påverkan som intervjuare, frågorna som ställs och hur man agerar gentemot 
svaren man får kan påverka resultatet av datainsamlingen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 
menar på att de faror som lurar med att använda intervjuer är att empirin är ett resultat av tid, plats 
dagsform hos både forskare och informatör, då det empiriska materialet ge ett felaktigt utfall. Vid ett 
intervjutillfälle nämnde en utav informanterna att hen hade en ”dålig dag”, vilket som tidigare nämnt 
kan ha påverkat resultatet. Jag erbjöd informanten att vi kunde omboka tiden till ett bättre tillfälle, 
men hen ville fullfölja trots allt. Jag upplevde inte att informanten gjorde en dålig intervju, och i slutet 
av intervjun upplevde även hen att intervjun gick mycket bättre än hen förväntat sig.  
 
Ett kritiskt moment i denna studie är även att mitt urval har gett mig få antal informanter. För att 
försöka kompensera detta har jag istället försökt att få så kvalitativa intervjuer som möjligt, då 
intervjuerna har varat i cirka 40-50 minuter vardera. Detta är trots allt en liten studie då fyra 
förskollärares uppfattningar undersöks och man kan inte generalisera alla förskollärares 
uppfattningar. Det fanns ett stort engagemang i samtliga förskollärare som deltog i studien, att det var 
så stort som det faktiskt är förvånar mig. Jag uppfattade att alla fyra verkligen ville barnets bästa och 
att de inte utpekade barnet med AST som barnet som besitter problemet, utan det är miljöerna och 
personerna runt om dem som gör det. Det förvånade mig att det fanns så stort engagemang och 
intresse hos det lilla urvalet jag hade. Gillberg och Peeters (2001) menar att man måste bli biten av 
”autismflugan” för att se det givande med arbetet, detta begrepp är något jag kan koppla till mina 
informanter då de var märkbart bitna utav flugan. Jag ställer mig frågande till hur utfallet skulle ha 
blivit om jag inte träffat så intresserade och engagerade förskollärare, som såg på barnet på ett annat 
sätt. Vad skulle det ha gett för resultat och slutsats? Urvalet av informanters liknande 
erfarenhetsbakgrund så ger utfallet kanske något av det liknande. Denna studie bekräftar inte 
pedagogernas faktiska görande i den pedagogiska verksamheten, utan enbart deras uppfattningar om 
det. För att undersöka det vore det intressant att observera pedagogerna i deras arbete, dock fanns 
inte tid till detta. 
 
Vid val av kvalitativ intervjuform som metod finns det en diskussion om att vid en vetenskaplig 
studie skall man finna den enda sanna meningen. Vid hermeneutisk tolkning tillåts en mångfald av 
legitima tolkningar menar Kvale och Brinkmann (2009), vilket motiverar mitt val av tolkningsgenre. 
Det finns en motsägelse av användandet av transkriberingen vid hermeneutisk tolkning och det är att 
intervjun är en social interaktion, vilket gör det svårt att förmedla ironi, gester eller mimik i en 
skriftlig text. Detta gör att översättning eller transkribering, enligt den hermeneutiska traditionen, att 
man ”förråder” sina informanter (Kvale & Brinkmann, 2009). Dock valde jag att göra på detta sätt för 
att det var den enda möjliga tolkningsmetod. I ett försök att motverka detta skrev jag ner alla mina 
intervjuer direkt, då jag hade möjlighet att komma ihåg viktiga faktorer så som ironi, mimik och 
gester. Då jag fann det omöjligt att göra på något annat sätt för att inte röja mina informanters 
identitet.  
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Resultat 
Denna del kommer att redovisa den empiriska studiens resultat. Syftet med studien var att undersöka 
förskollärarens uppfattning av att arbeta med och inkludera barn med AST i förskolan. I denna studie 
intervjuades fyra förskollärare som besitter erfarenhet i att arbeta med barn med AST. Förskollärarna 
som deltog i denna studie har mellan 10-40 års erfarenhet av att arbeta med barn med AST. 
Förskollärarna innehar liknande erfarenheter av att jobba i mindre barngrupper där barn med AST 
har närvarat. En utav förskollärarna har fungerat som resurs i större barngrupp till barn med AST. 
Förskollärarna benämns i resultatet som Förskollärare 1, 2, 3 och 4.  
 
Avsnittet har delats in i underrubriker där mönster av förskollärarnas kartlagts. I flera av 
underrubrikerna bekräftar förskollärarnas tidigare forskning, det lyfts även nya tankar om den 
inkluderande förskolan. Resultatet är angripet med hermeneutisk ansats vilket menas att texten (i 
detta fall förskollärarnas berättelser) tolkats in i ett större sammanhang. Syftet med denna studie var 
att undersöka förskollärarens syn på sitt eget förhållningssätt och arbete med barn med AST. I min 
empiri har jag sett sex teman som de fyra förskollärarna gett uttryck för och som jag valt att utgå från.  
Jag sammanfattar de teman som den här studien har gett med de fyra förskollärarna så här: 
 

• Inkluderande förskola 
• Att arbeta med inkludering 
• Individanpassning och rutiner 
• Grupptillhörighet 
• Kunskap, erfarenhet och personlig lämplighet 
• Föräldrasamverkan 

Inkluderande förskola 
Förskollärarna som deltog var alla för en inkluderande förskola. Där alla barn skulle få vara med. 
Detta ansågs viktigt då det gynnade barnet med AST men det gynnade även de andra barnen i 
barngruppen. Att ta till vara på den variation som fanns i hos barnen ansågs viktigt. Även att 
inkludera alla barn utifrån deras förutsättningar och inte integrera dem in i en verksamhet.  
 
Flera av förskollärarna påpekar att inkluderingen av barn med AST i förskolan inte behöver skilja sig 
ifrån att inkludera andra barn. Flera utav dem menar på att det handlar om att se till varje barn och 
deras behov och förutsättningar för att få utvecklas så som barnet behöver. Förskollärare 4 samtalade 
om hur viktigt det var med diagnos eller inte 

 
"Det är ju vissa som tycker det är så viktigt med diagnos, men det blir ju inget bättre utav en 
diagnos för jag menar, man måste ju lära sig ändå, hur barnen funkar och där man ser vilka 
behov de har.” 
 

Detta uttalande förtydligar hens uppfattning om att barnets diagnos inte är det viktigaste utan barnets 
behov bör stå i fokus. Flera av förskollärarna menar att det är viktigt att bygga upp en god relation till 
barnet för skapa förutsättningar och vägar till en bra utvecklande miljö för barnet. 
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Att arbeta med inkludering 
I arbetet med inkludering av barn i förskolan påpekades flera aspekter, tankar och strategier som 
förskollärarna påtalade att de hade. De nämner miljöns påverkan, utmaningar i arbetet av att 
inkludera barn med AST i förskolan. 
 
Två förskollärare påpekade att miljön har en stor påverkan på inflytande och inkludering. 
Förskollärare 2 pratar mycket om att hen vill använda sig av miljön för att göra den inbjudande för 
barnen. Förskollärare 2 berättar 
 

”Vi pedagoger ska kunna anpassa miljön och pedagogiken efter alla, så alla får bra 
förutsättningar för att utvecklas. Barnen ska inte passa in, utan vi pedagoger, ska förändra, att 
vi har förståelse för olikheter”  

 
Men Förskollärare 2 menar också på att miljöns utformning även kan vara en utmaning då den inte 
alltid är önskvärt utformad. Små rum och stora barngrupper utgör inte alltid det optimala arbetssättet 
hos varken barn eller pedagoger menade hen.  Förskollärare 4 menar på att miljön inte enbart behöver 
utformas efter barnet utan att det kan vara bra att skapa miljöer där barnet förstår vad som förväntas 
utav det, som exempelvis hemvrå eller bygghörna.  
 
I deras verksamhet arbetar flera av förskollärarna en-till-en med barnet med AST. Detta är något som 
verkligen behövs, menar tre av förskollärarna. Detta för att barnet med AST ska känna trygghet i 
barngruppen. Vid en-till-en jobbet introduceras barnet vid nya övningar och aktiviteter då detta ska 
skapa trygghet samt vara ett utvecklingstillfälle för barnet.  
 
Flera av förskollärarna menade på att gå undan med barnet med AST ifrån barngruppen var ibland 
nödvändigt för att få framsteg. Nya saker kan upplevas skrämmande hos barn med AST, därför att 
det viktigt att introducera nya aktiviteter etc. i en tryggare och lugnare miljö. En-till-en jobbet blev en 
väg till inkludering av barnet. En utav förskollärarna påpekade att det inte nödvändigtvis behövde 
vara bara förskolläraren och barnet med AST på dessa jobb-pass utan att det även kunde tillsluta flera 
barn, dock inte för många. 
 
Flera av förskollärarna samtalade också om gruppstorleken och dess betydelse. Flera av dem har 
jobbat i en mindre barngrupp där barnantalet inte varit mer än 13-14 barn vilket de sett varit positivt. 
Förskollärare 2 menar på att det är lättare att få en ”förskola för alla” när barngruppen är mindre, då 
man lättare kan se till varje individ. Förskollärare 3 ser svårigheter i att kunna hantera den större 
gruppen när det finns barn i behov i den. Jag förstår det som att förskollärarna vill finnas där för 
barnen, alla barn. Att vissa barn kräver lite mer, gör att det blir svårare att räcka till för de övriga 
barnen vilket resulterar i att arbetet med inkludering inte känns tillfredsställande. 
 
Samtliga förskollärare uppfattade arbetet med inkludering av barn med AST som en utmaning. 
Begreppet ”utmaning” belystes både på ett både negativ och positivt sätt. Flera av förskollärarna lyfte 
att utmaningen i sitt arbetssätt är att vara strukturerad för barnet med AST. Det ansågs självklart och 
nödvändigt då dessa barn behöver det. Det gäller för pedagogen att ha flera starka egenskaper samt 
att man känner sig själv väl, menar flera utav dem. Förståelsen av diagnosen i sig är också av vikt för 
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att kunna göra ett bra jobb. Egenskaper som tålmodig, lugn, flexibel och lyhörd var viktiga i arbetet 
och flera av förskollärarna påpekade att det krävdes mycket utav ens lärarprofession. Detta kunde 
yttra sig genom hur barnets dagsform var. Var det en så kallad ”dålig dag” för barnet med AST kunde 
det utmana förskolläraren att lägga dagens planering åt sidan och improvisera en ny dagsplanering 
för ”barnets bästa”.  
 
En utmaning är även att lära sig hantera och förstå barnet med AST, då vissa barn kan vara 
aggressiva. Då är inkluderingsarbetet svårare. Förskollärare 1 berättar  
 

”Det är inte bara att bli resurs åt barn som slänger saker, skriker och är utåtagerande. De har 
bränt ut personal på löpande band. Men det är inte barnens fel, det är miljön och personalen 
omkring dem. Det går att hjälpa alla. Bara man är rätt person.” 

 
Tre av mina informanter lyfte att andra föräldrar kunde vara en utmaning i arbetet med inkludering 
av barn med AST i förskolan. Två av informanterna har jobbat på en avdelning där barnantalet varit 
lägre än normalt. Där det gick flera barn med behov. De berättar att den avdelningen hade ett visst 
rykte, ett negativt rykte. Förskollärare 3 menade på att det kunde vara svårt att få förståelse ifrån 
andra kollegor som inte är så insatta i diagnosen eller barnets ”problematik”. Jag tolkar det som att 
förskollärarna blev tvungna att förklara och försvara något som för dem är helt självklart.  

Individanpassningar och rutiner 
Rutiner, struktur och ramar är en förutsättning för att barnet med AST ska känna sig trygga menar 
samtliga förskollärarna. Exempel på rutin var att barnet fick följa ett dagsschema vilket var ett schema 
som var enbart för barnet med AST. Det verbala språket samtalas också, det går inte bara att säga vad 
barnet ska göra, det behöver kognitiva hjälpmedel också för att skapa förståelse och medvetenhet hos 
barnet. Förskollärare 1 berättar:  
 

”Man kan inte säga att man ska byta blöja, det kanske inte barnet förstår. Utan man får visa en 
bild. Kognitiva hjälpmedel är viktigt. Så även struktur över dagen. Vi har det i oss, vi vet vad 
som göras osv. Det är inte självklart hos dessa barn. De behöver exempelvis ett schema att gå 
till” 
 

Schemat ansågs vara väldigt viktigt då förskollärarna menade att det gav rutin, struktur och trygghet 
åt barnet samt att barnet förstod vad som förväntades utav det under dagen. Vid arbetet hos barn med 
AST nämndes att stora delar av verksamheterna är individuellt anpassande för att skapa trygghet. 
Förskollärare 2 fann detta arbetssätt även väldigt användbart för hela barngruppen då hen påpekade 
att grupperna blir allt större.  
 

”Det man gör för de barnen med autism, som struktur, förenklingar och bilder, schema. Det 
hjälper alla andra också. Speciellt när barngrupperna blir större. Jag har jättestor hjälp av det, 
och även barnen” 

 
Förskollärare 2 resonerar sedan vidare  
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”De behöver struktur och ramar, men sen ska ju även det här flytande finnas, så att de kan ta 
egna initiativ, men så att det finns nåt att hålla sig efter, så att det blir tydligt” 

 
 
Förskollärare 3 är inne på samma spår och beskriver: 
 

”Struktur är A och O. Även om det finns struktur så måste man nappa på det spontana, det 
känner jag är viktigt. Att man inte låser sig vid det man har bestämt eller planerat. Viktigt att 
lyssna in barnet och möt dem där de är.” 
 

Rutiner och ramar diskuterades i större omfattning men samtliga förskollärare menade även att det 
var lika viktigt att ta tillvara på det spontana.  Detta kunde öppna nya utvecklingsområden hos barnet 
ansåg de. Detta beskrivs som om att förskolläraren även bör vara flexibel och lyhörd. 

Grupptillhörighet 
De förskollärare jag har pratat med har varit väldigt positiva till den inkluderande förskolan och att 
barn i särskilt stöd får inkluderas. Förskolan skall vara en plats för alla, där alla barn får vara 
delaktiga. Hos förskollärare 2 berättade om att begreppet inkludering gärna används, men att 
betydelsen av det inte alltid är lika självklar.  
 

”Jag tycker det är viktigt att inkludera barn i förskolan. För att känna samhörighet med andra, 
och det sociala är viktigt, det är ju något av det viktigaste vi har i våra liv. Och hur ska man få 
det om man inte inkluderas i en grupp?”-Förskollärare 3 

 
Att umgås och vara social med andra barn samt delaktighet anses vara viktigt hos samtliga 
förskollärare. Det handlar om samhörighet, rätten att vara den man är och forma empatiska 
människor. De påpekar att barnet med AST även ska få möjligheten att gå undan om vissa situationer 
kräver det. 
 
Förskollärare 1 såg vikten av att lära sig av varandra i leken 
 

”Jag tror att det påverkar dem positivt, för det mesta i alla fall. De får social kontakt av andra 
barn, de kanske inte leker med, men de är i alla fall bredvid och får vara det. Ibland vill man leka 
själv också. ”- Förskollärare 1 

 
Förskollärare 4 har jobbat länge inom barnomsorgen och har även erfarenheter att jobba i en 
verksamhet där det bara gick barn med behov. Hen menade att det fanns bara negativa sidor i det. 
När verksamheten sedan ändrades såg hen skillnad 
 

”Då fick de barnen med svårigheter någon att se upp till, det blev stor skillnad. Barnen lär sig så 
mycket av varandra i leken.” 

 
Förskollärare 3 berättar att hen tyckte se skillnad på hur barnet med AST integrerade i lek om det var 
en större grupp barn eller en mindre grupp barn. I den mindre gruppen tyckte hen att barnet med 
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AST var mer mottaglig för lek än om barnet deltog i en större grupp med barn. Förskollärare 3 tyckte 
även att det var lättare att delta själv i lekar på färre antal barn, då kunde hen även stötta barnet.  
Flera av förskollärarna nämner hur viktigt det är för barn att möta och leka med flera olika typer av 
individer. På så vis menar flera av förskollärarna att alla barn lär sig ta hänsyn till olika sorters 
människor och utvecklar empati och förståelse för varandras olikheter. Förskollärare 3 berättar: 

 
”Avdelningen jag jobbar på nu, det är roligt att se hur empatiska barnen kan bli. Hur de kan 
lära sig att man är olika, att vi fungerar olika, man bemöter olika. Även de barnen blir lyhörda i 
sin lekroll. Det är roligt att se att barnen blir det. Och det har jag hört ifrån andra. att de sett att 
”våra” barn är mer omhändertagande och även att de förstår att du är på det sättet, ja men då 
utgår vi ifrån det. De lär sig.” 

 
I en grupp där flera olika individer befinner sig blir varandras olikheter påtagliga emellan åt. Det ses 
som viktigt att se varandra olikheter, samt se varandras styrkor i det. Jag tolkar detta som att 
förskollärarna vill att barnen utvecklar empatiska egenskaper och genom detta ge dem chansen till det 
då detta är viktigt i grundandet av värden hos barnen.   

Kunskap, erfarenhet och personlig lämplighet 
I arbetet av inkludering och att arbeta med barn med AST så uttrycktes det att förskollärarna såg att 
man hade kunskap, erfarenhet personlig lämplighet var viktigt. Tidigare nämndes att förskollärarna 
påpekade många utmaningar som inte var så positivt laddade, påpekade även att fanns det även 
utmaningar som var det. Flera av förskollärarna såg det som en spännande och givande utmaning att 
arbeta med barn med AST, men att det krävdes mycket utav dem. De menade på att de aldrig 
kommer bli fullärda, att man varje dag möter något nytt som man lär sig utav. Flera utav 
förskollärarna nämner att de känner en trygghet i att de mött så många olika individer under sitt 
arbetsliv och att detta resulterat i strategier och verktyg i hur de kunde hjälpa barn.  Förskollärarna 
menade även att det som funkar ena dagen kanske inte alls fungerar nästa, utan det handlade om att 
improvisera och ”känna av läget”.  
 
Pedagogerna vädjar om reflektionstid och stöd i arbetet. Samtliga förskollärare uttryckte att de 
behövde mer tid för reflektion i arbetet. De ansåg det nödvändigt för att kunna låta arbetet fortgå. Det 
är inte stöd i form av en extra resurs som efterfrågas utan mer i form av högre professionellt stöd. 
Flera av förskollärarna läser forskning på eget initiativ men menar att det är svårt med balansgången 
mellan teori och praktik. Förskollärare 1 berättade om att habiliteringen hade sett stora framsteg i hens 
arbete vilket hade resulterat i att de inte längre hade så bra kontakt som hen önskade. Två utav 
förskollärarnas utsagor 
 

”Jag har ingen att bolla idéer med nu. Det var skillnad när jag jobbade i grundsärskolan. Där 
bollade vi med varandra. Vissa dagar är inte bra, och då vore det väldigt skönt att ha nån att 
prata med.”  
 
”Men det vore bra att ha någon att vända sig till, ett bollplank. Som när vi fick psykologhjälp, 
det var väldigt givande. Och otroligt viktigt.” 
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Det senare citatet hade förskolläraren och hens arbetslag blivit försedda hjälp i form av psykolog som 
sedan dragits in på grund av för stor kostnad. Övriga två förskollärare har haft liknande dilemma. De 
menar att tid för reflektion måste till för att ett kvalitativt arbete ska kunna fortgå. Samtliga 
förskollärare ser en fördel med att hela arbetslaget är involverade i inkluderingsarbetet av barn med 
AST då detta kunde ses som stöd i varandras arbete. Att reflektera med varandra gav också stöd och 
kunde få dem att tänka i nya banor samt känna bekräftelse att alla dagar inte är bra dagar. Att dela på 
arbetet mellan varandra ansågs också viktigt för att en person inte skulle behöva göra allt som barnet 
med AST hade behov utav. Förskollärarna gav uttryck för att det gällde att hela arbetslaget bör ha ett 
arbetssätt som var samspelt där alla pedagoger är delaktiga i arbetet av att inkludera barnet.  

Föräldrasamverkan 
Att ha ett nära arbete med föräldrarna med barn med AST ansåg alla informanter var av väldigt stor 
och avgörande vikt i arbetet av inkludering i förskolan, detta bekräftar tidigare forskning av Hilbert 
(2014). Det förskollärarna påpekade var att man måste vara förstående för dessa familjer. Ofta kan 
föräldrarna genomgå en sorgeprocess över att deras barn är annorlunda. De kan ha kommit olika 
långt i den processen vilket förskollärarna menade att man måste möta föräldrarna där dem är i sin 
sorgeprocess och jobba utifrån det. Förskollärare 1 berättar att det är så viktigt att vara lyhörd och 
lyssna in föräldrarna. För att kunna jobba och få barnet att utvecklas på förskolan måste man prata 
med föräldrarna och det krävs att man är på samma nivå som dem. Föräldrarna måste känna sig 
trygga med personalen de har. Detta bekräftar även de övriga tre förskollärare är av vikt i arbetet. Att 
inte samarbeta med föräldrarna kan, som Hilbert (2014) påpekar, göra att föräldrarna inte känner tillit 
till personalen och verksamheten. 
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka förskollärarens uppfattning av att arbeta med och inkludera 
barn med AST i förskolan. De fyra förskollärare som ingick i denna empiriska studie är eniga om att 
den inkluderande förskolan, ska vara en förskola för alla. Studien tar upp flera intressanta aspekter, 
där fyra förskollärares uppfattningar om arbetet med inkludering av barn med AST synliggörs.  

Barnet som individ och den inkluderande förskolan 
Förskollärarna som deltog i denna studie menade på att de såg alla barn som individer och 
inkluderade dem in i verksamheten efter barnets förutsättningar. Förskolan skall anpassas till varje 
individ menar förskollärarna som deltog i denna studie, samt kan även bekräftas av Egelund, et.al. 
(2006); Nilholm, (2003, 2007); Vernersson, (2002). Att barnet hade en diagnos behövde inte medföra att 
inkluderingen i sig skilde sig, då alla barn skall inkluderas utifrån sina behov menade förskollärarna. 
Hur detta fungerar i praktiken är ännu obesvarat och var inte studiens huvudsakliga syfte. I frågan 
vad begreppet inkluderande förskola betyder behålls dock ännu en aning diffus. ”En förskola för alla” 
är abstrakt och uppfattades svårt av förskollärarna att realisera. Förskollärarna som deltog i studien 
ger ändå en del exempel på hur deras uppfattningar är kring det och de ger även exempel på hur 
detta kan visa sig i praktiken. Tre av förskollärarna ger uttryck för att en-till-en jobbet med barn med 
AST är nödvändig för att skapa en trygg verksamhet för barnet. Detta bekräftar Lundqvist, et.al. 
(2016) forskning då man ska se till vad barnet är i behov utav och tillgodose det behovet. Lutz (2009) 
argumenterar för att detta är en segregerande lösning. Då frågar jag mig om det är en segregerande 
lösning om syftet är att i slutändan få barnet tryggt i den stora gruppen? Inkludering borde inte 
handla om att samla alla olika individer i ett rum i tron om att det är en inkludering. Detta kan snarare 
ses som en inkludering som i sin tur blir en exkludering. I detta bör man se över hur och när man 
lyfter ut barnet med AST ur barngruppen. Är det på grund av problematik eller är det för utveckling 
och att skapa en trygg lärandemiljö. Läroplanen syftar på barnet bör ges en god lärande miljö 
(Skolverket, 2010). Vad detta kan innebära kan tolkas på olika sätt. 
 
Nilholm (2003, 2007) menar att inkludering handlar om att se till varje barns behov, samt att 
verksamheten ska formas efter barnen. Detta skapar mer eller mindre ett dilemma då gruppen är 
homogen, vilket innebär att allas olikheter ska vägas in och där med skapa en förskola för alla. 
Förskollärarna i studien påpekar att denna process är mer omfattande än vad det är med ett ”normalt 
utvecklat” barn, dock påpekar förskollärare 2 och 3 att man skall se till barnet och dess förutsättningar 
och att detta gäller alla barn. En förskola för alla uppfattas svår att hantera beroende på barngruppens 
storlek och vad som finns för behov i den. En fundering som en förskollärare lyfte är om 
diagnostiseringen egentligen är viktig. Hen menade på att man ska se till barnets behov och vad det 
behöver, inte vad diagnosen behöver. AST är en diagnos som är avviker ifrån det normativa, och den 
är i sig så olik beroende på individ till individ (Gillberg & Peeters, 2001). Att ha en förförståelse för 
vad diagnosen i sig kan innebära kanske är av vikt ändå för barnets bästa då den innebär en del 
medicinska aspekter. 

”Inte ett jobb för vem som helst” 
Att det krävs mycket utav pedagogen som jobbar med barnet med AST, går i linje med Gillberg och 
Peeters (2001) forskning, men vad som krävs menar de är kunskap och det att det är rätt person. 
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Förskollärarna som deltog i denna studie bekräftar detta men de menar att det krävs mer utav 
förskolläraren, så som att hela arbetslaget skall vara involverade i arbetet.  
 
Läroplanen inger en förhoppning att alla barns lika värde arbetas med i förskolans verksamhet, men 
vad förskolläraren har för grundvärderingar som också påverkar. Lundquist et.al (2016) menar ju att 
kvaliteten på förskolan inte har med hur många pedagoger man har i gruppen utan det handlar om 
pedagogernas kvalitet. Vad förskolläraren har för kvalitet beror med stor sannolikhet på dess 
intressen och värderingar. Medan i Sanders, et.al (2016) studie såg man att ju fler vuxna det fanns i 
klassrummet, ju mer kunde barnet utmanas och utvecklas genom kognitiva frågor. För att kvaliteten 
ska bli bättre som Lundqvist et.al. (2016) vill så kanske det behövs se över behovet för 
kompetensutveckling samt att stödfaktorer finns att tillgå i förskolans verksamhet för förskollärare. 
Deras vädjan om hjälp utifrån måste tas på allvar, samtidigt som deras arbete inte får upphöra då 
hjälpen inte kommer direkt. Som jag förstår det hamnar förskollärarna i ett dilemma där de känner sig 
hjälplösa. De vill hjälpa och utveckla men för att kunna göra det bästa utav det krävs stöd. Det jag 
menar är att ge stöd till både barn och personal bör anses viktigt. Detta är dock förskollärare som har 
en pedagogisk utbildning och det ligger hos förskollärarens plikt att förse barnet med den utbildning 
den behöver. Samtidigt är kunskap något man måste törsta efter och vilja ha mer utav. Erfarenhet av 
att arbeta med barn med AST måste så klart meriteras, men jag tror att det är lika viktigt att låta dem 
som inte har lika stor erfarenhet arbeta med barnen. Kunskap kommer ju trotsallt av erfarenheter. 
Genom att kompetensutveckla finns en förhoppning att hela förskolans hela verksamhet berikas. 

Inkludering och grupptillhörighet 
Den strategin att bygga upp relationer mellan barnet med AST och de övriga barnen i barngruppen så 
de blev kompisar och på så sätt hjälpa till i arbetet i att inkludera barn med AST, som Chang, et.al. 
(2016) påpekar, var inte en strategi den här studiens förskollärare nämner. Det kan bero på flera 
faktorer, dels att intervjufrågorna inte öppnat till det. Det kan också bero på att förskolläraren 
fokuserade mer på deras egna tankar, arbetssätt, de kognitiva hjälpmedlen, deras egna handlingar 
samt miljöns erbjudande. Alternativt att detta är en sådan självklar strategi att den blir osynlig för 
dem. Vad förskollärarna istället kom in på var att det var viktigt att vara i en grupp och få känna 
tillhörighet. Enligt Gillberg och Peeters (2001) så har barn med AST inte en naturlig fallenhet till att 
integrera med andra barn. Pierucci, et.al. (2015) menar att lekfärdigheterna kan skifta märkbart hos 
barn med AST. Socialt deltagande och interaktioner kan i sig vara en form av inkluderande som 
Ytterhus (2002) även lyfter, dock påtalar studiens förskollärare om vikten av att delta i en grupp, men 
kanske inte så ingående som jag hade hoppats. Det som framkom av förskollärarna i den här studien 
var att de tyckte det var väldigt viktigt att barn fick möta olika sorters barn då detta påstods kunde 
öka deras empatiska förmåga. Barnet med AST fick även en förebild i de andra barnen.  

Förståelsen hos andra saknas 
Att få förståelse för diagnosen och barnet hos människor som inte står barnet så nära påtalades. Denna 
form av utmaning var att förskollärarna kände att det inte fanns någon förståelse från utomstående till 
barnet. Detta kan grundas i olika problematiker, dels att det onormala kan vara svårt att förstå när du 
inte har en personlig koppling till det. Det kan också grundas i ett bristande samverkans arbete med 
föräldrarna, och/ eller annan personal. Att inte vara införstådd i vad AST är och diverse beteenden 
som inte är enligt normen, kan innebära problem. Att det kan bottna i en samhällssyn, där det 
normativa styr och de som avviker mot detta skapar rädsla och okunskap. Enligt förskolans läroplan 
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ska varje barn få ta sin plats i förskolan (Skolverket, 2010) och framförallt i samhället, att den platsen 
ges och ses som given, kanske tyvärr inte är lika självklar. Informanterna i studien påpekade att det är 
viktigt att alla pedagoger i arbetslaget skall vara involverade i arbetet av barnet i särskilt behov av 
stöd. Ett mer specifikt påpekande var att man skulle dela på arbetet hos dessa barn. Detta är en viktig 
faktor att titta på, då informanterna även menade att jobba med barn med AST krävde mycket av ens 
profession. Kan det vara så att arbetet och ansvaret med barnet i särskilt behov av stöd hamnar hos en 
utav pedagogerna i arbetslaget? Genom att dela på ansvaret i arbetslaget kan man även involvera fler 
människor i det pedagogiska tankesättet som behövs. Genom att involvera fler, kan fler ta del av den 
kunskap som behövs och på så vis öka förståelsen hos fler människor. Att mina informanter påpekade 
just detta att hela arbetslaget ska vara involverade i arbetet så får det mig att fundera. Har mina 
informanter en erfarenhet utav att ansvaret ofta läggs på den som är mest kunnig med barnet i behov 
av särskilt stöd. Då frågar jag mig om det verkligen kan vara så? Kan de andra förskollärarna i 
arbetslaget informellt säga nej till dessa barn och låta en ”bättre behörig” ansvara för barnet? 
Förskolan har trotsallt ett uppdrag, som grundas i värden som gör att du inte kan lägga ansvaret på 
någon annan.  

Sammanfattning och framtida studier 
I arbetet med att inkludera barn med AST dras slutsatsen att det är ett krävande och utmanande 
arbete för förskolläraren. Inkludering handlar om att se till varje individs behov, detta är ett dilemma 
då barngruppen är homogen och varje individ kräver sitt. Förskollärarna vädjar om stöd i arbetet i 
form av ett så kallat bollplank där de kan få bekräftelse och kunskap. I inkluderingsarbetet vilar också 
en utmaning i att skapa förståelse för barns olikheter hos andra föräldrar och utomstående personal. 
Hur man ser på det barnet/människan i behov av särskilt stöd kan grundas i ett samhällsproblem, 
vilket utgör en större diskussion som detta arbete inte kan behandla. Att se till varje barn och utgå 
ifrån dess behov är en god tanke och teori. Hur om eller hur detta realiseras i praktiken är kanske 
inget som kan synliggöras utifrån det förskollärarna har berättat under intervjuerna, det skulle därför 
vara intressant att även observera hur detta görs i verksamheterna, men även studera hur det sker. 
Detta blir mitt forskningsförslag för framtida studier. I och med att det tidigare kan ställas diagnoser 
på barn med AST så finns förhoppningen att forskningen, som nu mestadels finns på skolnivå, även 
kan studeras i förskoleverksamhet. Ju tidigare de får hjälp och deras behov blir tillgodosedda, är 
chansen större att de får en bättre utveckling till vuxenlivet. 
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Bilaga 1 
 

Missiv  
Hej! 
 
Jag är förskollärarstudent och studerar vid Mittuniversitetet i Sundsvall, jag studerar sista terminen 
och är i full gång att skriva mitt examensarbete. Mitt ämne är förskollärarens arbete av inkludering med 
barn med autismspektrum tillstånd.  
 
Syftet med detta arbete är att undersöka förskollärarens uppfattningar och erfarenheter av att 
inkludera barn med autismspektrumtillstånd i förskolans verksamhet.  
 
Jag har fördjupat mig i ämnet med hjälp av forskning samt litteratur. Jag har även som avsikt att ta 
hjälp av er verksamma pedagoger som har erfarenhet om ämnet, detta med hjälp av intervjuer. 
Intervjun förväntas ta 30-45 minuter då frågor kommer samtalas och ventileras.  
 
Vid intervjun kommer Vetenskapsrådets principer att följas. Det innebär även att informanten har, när 
som helst, rätt att avbryta intervjun och sitt deltagande. Informationen och resultatet av intervjun 
kommer enbart att användas i forskningsändamålet. Resultatet och informanten kommer även att 
behandlas konfidentiellt. 
 
Har du några funderingar eller frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till mig eller min 
handledare för vidare information 
 
 
Hoppas vi ses! 
Med vänliga hälsningar  
 
Linnéa Håkansson                         XXXXXXX@student.miun.se 
Telefonnummer: XXX XXX XX XX 
         
Handledare: Ulrika Gidlund        xxxxx.xxxxxxx@miun.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
Hur länge har du jobbat som förskollärare? 
 
 
Kan du berätta om hur du tänker kring begreppet inkludering av barn i förskolan och vad 
betyder det för dig? 
 
 
Hur stor erfarenhet upplever du att du besitter vid arbete med barn med AST? 
 
 
Vill du ge exempel på hur du arbetar med inkludering av barn i förskolan 

-Skiljer sig detta med arbetet av att inkludera barn med AST? 
 
Hur upplever du att socialisering och inkludering av barn med AST av förskola påverkar 
barnet?  
 
 
Vilka utmaningar ser du med arbetet av inkludering av barn med AST i förskolan? 
 
 
Vilka positiva fördelar ser du med arbetet av att inkludera barn med AST i förskolan? 
 
 
Hur stor roll spelar föräldrakontakten vid arbetet av inkludering av barn med AST? 
 
 
Är det något du känner att du vill lägga till? 
 


