
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom 
lärarutbildningen, 15 högskolepoäng 

 

Inte som alla andra! 
Inkludering av autistiska barn i förskolan   

 

Hedman Helen  
Sjöberg Katharina   



 

ii 

 

 

Förord 
Vi vill börja med att tacka alla pedagoger som ställt upp på våra intervjuer. 

Utan er skulle vi inte kunna verkställa denna studie.  

 

Vi har gemensamt arbetat med denna studie för att få ett likvärdigare innehåll. 

Det enda enskilda arbete vi utförde var intervjuerna.  

 

//Katharina och Helen 

 

 
                                                       ”Många små saker som görs av 

                                                         många små människor på 

                                                         många små platser kan 

                                                         förändra världens ansikte” 

                                                                               (Kinesiskt ordspråk) 
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Abstrakt 

Denna studie syftade till att granska inkluderingen av autistiska barn i sju 

olika förskolor. Vi har fått en större förståelse för och insyn i hur det fungerar 

ute i verksamheterna och arbetet med autistiska barn. Syftet med uppsatsen 

var att ta reda på hur autistiska barn möjliggörs en inkludering i den övriga 

barngruppen i förskolorna, pedagogers kunskaper om autism och vilka 

arbetsmetoder som används. Vi letade efter skillnader och likheter mellan 

pedagoger som har arbetat/arbetar eller aldrig har arbetat med autistiska barn. 

 

Sju pedagoger intervjuades på olika förskolor i södra Norrland. Den forsk-

ningsansats vi har utgått ifrån är fenomenografin. Vårt syfte har varit att ta 

reda på hur pedagogerna uppfattar inkludering av autistiska barn i förskolan. 

Data som vi fick in från informanterna analyserades och resulterades i 

följande fyra kategorier: Visade stor kunskap av arbetet med autistiska barn, 

visade kunskap men hade ingen vana med autistiska barn, visade lite kunskap 

och hade ingen vana av arbetet med autistiska barn samt visade ingen vana 

och ingen kunskap av arbetet med autistiska barn. Kategorierna tydliggjorde 

hur arbetet såg ut med inkludering av autistiska barn i förskolorna. 

 

Genom vår studie har vi kommit fram till att det var de pedagoger som hade 

arbetat med ett autistiskt barn som visste hur dessa barn skulle inkluderas i 

den övriga barngruppen samt även hade god kunskap inom ämnet. Det 

framkom också att ekonomin var styrande i vissa fall där det behövdes 

extraresurser. 

 

Nyckelord: Autism, fenomenografisk studie, inkludering, pedagoger 
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1 Inledning   
Autism har troligtvis funnits i alla tider. Det var inte förrän på 1940-talet som 

läkare kom på det nya ordet autism. Även om ordet var relativt nytt fanns det 

tidiga skrifter ända från 1700-talet som gav förklaringar på barns avvikande 

beteenden. Dessa beteenden och symtom är i samma omfattning lika de 

symtom och beteenden som autistiska barn visar idag. Även fast forskningen 

inom autism har gjort stora framsteg under de senaste 50 åren, kan den än idag 

inte fastställa orsakerna till autism (Gillberg, 1999). 

 

Autism kommer från grekiska ordet Autos och betyder själv. Barn som har 

autism har det oftast medfött eller får det inom de tre första levnadsåren. 

Oftast förekommer det även andra funktionsnedsättningar i samband med 

autism. Detta kan vara epilepsi, hörsel- och synskador, talsvårigheter eller 

utvecklingsstörning (Autism och Aspergerförbundet, 2011). När barnet är 

mellan två och fem år är det autistiska beteendet som mest påtaglig och många 

föräldrar kan känna att denna tid är jobbigast under barnets uppväxt. Många 

av dessa barn bli oftast överaktiva och kan springa runt utan att ha något mål, 

medan vissa barn blir mer passiva och kan sitta i timmar med samma föremål. 

Fruktansvärda vredesutbrott kan också lösa ut och många pedagoger och 

föräldrar blir osäkra hur de ska handskas med barnet vid sådana tillfällen 

(Gillberg, 1999). 

 

Vi upplever att många av de föräldrar som har barn med autism, kan känna en 

osäkerhet i om de ska välja en vanlig förskola eller en särskola till sitt barn. I 

den nya skollagen och de nya reformerna, som kommer att gälla från juni 2011, 

förklaras det att valet mellan grundsärskola och grundskola i vissa undantags-

fall inte kan bestämmas av vårdnadshavare, utan hänsyn ska tas utifrån 

barnets bästa. ”Elever med autism ska i normalfall inte längre höra till grund-

särskolans målgrupp utan ska endast gå där om de också har en utvecklings-

törning” (Skolverket, 2010, s. 8). Det betyder att autistiska barn med en diagnos 

av endast autism ska vistas i förskolor tillsammans men icke-autistiska barn. 

Vi är medvetna om att verksamheterna redan idag vill inkludera autistiska 

barn så långt det är möjligt. Vi anser dock att det här är en viktig fråga, 

framförallt eftersom dessa inkluderingssituationer kommer vi att stöta på i 

vårt framtida yrkesliv. Denna kunskap måste då finnas hos oss, och vi ska veta 

hur vi ska hantera detta på bästa sätt. Att känna till hur vi kan eller bör agera 

på bästa sätt för att det autistiska barnets lärande och utveckling ska bli 

optimal känns viktigt därför att vi vill ha ett professionellt förhållningssätt 

gentemot alla barn på förskolan. Därför har vi valt att försöka ta reda på hur 

olika förskoleverksamheter arbetar med autistiska barn och inkludering i 

barngrupperna. 

 

http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19045
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1.1 Begreppsdefinition 

I vår studie kommer vi att använda oss av inkludering och dess betydelse. Det 

kan vara bra att ha med sig i tanken vad integrering betyder för att veta 

skillnaden mellan begreppen och få en förståelse för hur vi i likhet med 

Gustavsson (2004) ser på inkludering. Inkludering är inte ett helt klart begrepp 

menar Nilholm (2006), som anser att inkludering är när verksamheterna är 

formade utifrån att alla barn är olika. Begreppet kan missuppfattas och 

omtolkas, men det är även värdeladdat på ett positivt sätt i nutiden. Därför 

kan begreppet komma att få en annan innerbörd än vad det har idag menar 

Nilholm (2006). Han menar att inkludera ett autistiskt barn i förskolan är inte 

helt lätt om inte pedagogerna har samma uppfattning om vad som menas med 

inkludering. Dessa är våra definitioner på begreppen, framförallt inkludering 

som är återkommande genom hela studien och i vårt arbete. 

 

Inkludering: 

 Utgår ifrån barns inflytande och delaktighet  

 Barn ska vistas i verksamheten på lika villkor 

 Barn gör aktiviteter tillsammans med hänsyn till allas lika värde 

 

Integrering: 

 Det är barnet som bär problemet 

 Barnens vistas i samma rum men gör inte samma saker 

 

Ett annat ord som kommer att användas i studien är ”icke autistiska barn”. 

Med detta menar vi de barn som inte har någon form av autism eller någon 

annan form av handikapp.  

 

1.2 Problemformulering 

Utifrån våra egna erfarenheter räcker inte alltid ekonomin till för att ge barn i 

behov av särskilt stöd de extraresurser som behövs för att barnet ska kunna 

utvecklas. Vi funderar hur det kan kom sig, eftersom det står det i den nya 

skollagen 9 § att: 

 
”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.” (SFS, 

2010:800, s. 31) 
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I Lpfö 98 står det bland annat att:  

 
”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i för-

skolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än 

andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar (s. 5).” 

 

Utifrån ovanstående citat från läroplanen och våra egna erfarenheter uppstod 

vårt forskningsproblem. Är det viktigt att alla barn inkluderas i förskolan? 

Vilka likheter och skillnader kan vi finna mellan pedagogerna som har eller 

inte har arbetat med autistiska barn? Hur kan inkluderingen av de autistiska 

barnen se ut i olika förskolor och hur ser arbetsmetoderna ut samt vilken 

kunskap har pedagogerna om autism? 
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2 Forskningsgenomgång 
I denna forskningsgenomgång kommer vi klargöra vad autism är, autismens 

historia, olika former av utredning, autistiskt beteende, olika arbetsmetoder 

samt hur autistiska barn kan inkluderas i förskolan. 

 

2.1 Vad är autism? 

Autism är idag ett brett samlingsord för många olika beteendemässiga till-

stånd. Ett barn med autism kan ha bra ögonkontakt med andra människor 

medans vissa inte har det. Vissa av barnen saknar den språkliga förmågan, 

medan andra barn har en bra verbal uttrycksförmåga osv. Med ökade kunska-

per i framtiden kan autism delas in i många olika syndrom, vilket underlättar 

för vilken behandling barnet ska få. Autism går troligen inte att bota helt men 

det går att sätta in behandlingar för att underlätta för barnet. När läkare vet 

orsakerna till varför autism uppkommer, är det lättare att sätta in rätt behand-

ling och eftersom orsakerna i dags läget är många krävs det mer behandlingar 

(Gillberg, 1999). Synen på autistiska barn har förändrats bara på 50 år och 

likaså utvecklingen inom forskningen (Engelmark, 2010b).  

 

Ordet autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för diagnoserna autism, 

Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning. Det som läkare 

tittar närmare på är barnets kommunikation, den sociala aspekten och dess 

föreställningsförmåga. Oftast förekommer det även andra funktionsnedsätt-

ningar i samband med autism. Detta kan vara epilepsi, hörsel och synskador, 

talsvårigheter eller utvecklingsstörning. När läkare pratar om barn som har 

autistiska drag menar läkaren att barnet inte har uppfyllt alla de kriterier som 

finns under en diagnos (Autism- och Aspergersförbundet, 2011). Barnet kan 

ändå ha begränsade svårigheter med kommunikationen, sociala aspekten eller 

föreställningsförmågan och vid ett sådant tillfälle nämner läkare att barnet har 

autistiska drag. Detta uttrycksord är dock ingen diagnos. Atypisk autism 

liknar benämningen autistiska drag. Skillnaden är dock att atypisk autism är 

en form av diagnos där barnet måste visa genomgripliga avvikelser från det 

mätinstrument som används. Aspergers syndrom liknar autism på många sätt. 

Det som skiljer dem åt är att de barn med autism omfattar de kommunikativa 

svårigheterna vilket inte barn med Aspergers syndrom gör. Den desintegrativa 

störningen är ett tillstånd där barnet går tillbaka i utvecklingen och liknar 

symtomen autism. Barnet kan tränas upp igen, men det sker långsamt och 

nivån börjar om från grunden. Denna störning är dock sällsynt (Autism- och 

Aspergersförbundet, 2011). 

  

Engelmark (2010a) förklarar att många barn med diagnosen autism har svårt 

med språket och att en tredjedel inte pratar alls. De har även svårt att lära sig 
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nya ting. Alin Åkerman och Liljeroth (1998) påvisar att det beror på barnet som 

oftast har en social och kommunikativ störning. För att nya ting ska kunna 

läras in måste den nya informationen upprepas och upplevas gång på gång. 

Powell och Jordan (1998) anser att barn med autism har svårt att minnas vad 

de gjort utan att få några ledtrådar. Ledtrådarna kan till exempel vara: Vad har 

du gjort ute idag? Eller vem har du varit med ute idag? Om inte barnet får den 

hjälpen att förstå vad minne är kan inte barnet utnyttja sin jagkänsla och söka i 

minnet som andra barn kan. Författarna påpekar att det inte är minnet i 

allmänhet som barn med autism har svårt med, de har ett dåligt personligt 

minne av händelser som de varit med om eller som sker runt omkring dem. 

 

Galinat, Barcalow och Krivda (2005) nämner i sin artikel att autism är fyra 

gånger vanligare hos män än vad de är hos kvinnor. Gillberg (1999) instämmer 

och menar att detta kan bero på flera olika faktorer. En orsak kan bero på den 

ärftliga faktorn och författarna påpekar att det finns forskare som har visat att 

pojkar ärver en skadad x-kromosom av mamman och att detta leder till att 

barnet får autism. Gillberg (1999) fortsätter att förklara att pojkar bara föds 

med en x-kromosom medan flickor föds med två. Om en kvinna har en x-

kromosom som är skadat och föder en pojke finns chansen att pojken ärver 

den skadade x-kromosomen. Om däremot kvinnan föder en flicka ger inte den 

skadade x-kromosomen några symtom eftersom flickan har en x-kromosom 

som är frisk också. 

 

2.2 Historia 

Tidigare uppfattades autism som en form av utvecklingsstörning. De som inte 

visade något större symtom av autistiska beteendemönster fick oftast ingen 

diagnos. Det finns dokumenterat, redan i början på 1800-talet, beskrivet om 

barn med autistiska beteenden. Folk trodde dessa barn var besatta av något 

eller att det var någon trolldom över dem. På slutet av 1800-talet hade forsk-

ningen gått framåt och forskare förklarade att dessa barn med ett beteendevi-

kande mönster berodde på en barnpsykos eller barnsschizofreni. Dessa teorier 

fanns kvar ända till mitten av 1900-talet då forskare hävdade att det var 

bristande anknytning mellan barnet och mamman som orsakade autism 

(Autism och Aspergerförbundet, 2011). 

  

År 1968 inträdde en ny lag i Sverige och som innebar att alla barn skulle få 

skolplikt. Under samma period började pedagogerna att medvetet arbeta med 

undervisning för barn som hade autism. Dessa idéer kom från Sofieskolen i 

Köpenhamn och spred sig inte bara till Sverige utan också över resterande 

delar av Norden. De grundläggande principerna var att pedagogerna skulle 

tänka på sitt förhållningssätt. De skulle även följa vissa strukturer och vara ett 

bra stöd till barnet med autism. Miljön skulle vara uppbyggd på ett sätt som 

framkallade lugn, trygghet och stimulans till barnet. Under 1970-talet var 

pedagogerna osäkra på hur det skulle utveckla barnen som hade autism. Det 

krävdes nya kunskaper och nya resurser av pedagogerna som de tidigare inte 
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haft. Speciallärare utbildades under den här tiden för att undervisa barnen som 

hade autism. 1980 bildades ett nordiskt sällskap om undervisning för autistis-

ka barn (Alin Åkerman & Liljeroth, 1998). Mellan år 1984 och 1989 startad 

Autism- och Aspergerförbundet ett projekt i Göteborg, som fick namnet 

Rebeckaprojektet. Syftet med detta projekt var att utveckla metoder för att 

kunna fastställa tidiga diagnoser över de barn som hade autism, hitta lösningar 

och stöd till familjerna som hade ett barn med autism, utveckla personal inom 

ämnet och hitta boende och komma på någon form av sysselsättning för vuxna 

med diagnosen autism. Projektet blev resultatrikt och efter projektets slut var 

fyra nystartade verksamheter igång (Autism och Aspergerförbundet, 2011). 

 

Ett annat projekt som Autism- och Aspergerförbundet har genomfört är ett 

flickprojekt som varade mellan 1999 till 2002. Föreläsningarna var framförallt 

riktade till föräldrar, sjukpersonal och skolpersonal. Syftet med projektet var 

att åka på föreläsningar runt om i Sverige för att hålla föredrag om flickors 

svårigheter med störningar som autism, ADHD, DAMP, atypisk autism, 

Asperger syndrom och tourettes syndrom. En annan information som lades 

fram var att det är vanligt att flickor förbises som har dessa störningar och den 

kunskapen om dessa störningar var oftast forskat kring pojkar och pojkars 

symtom (Autism och Aspergerförbundet, 2011). 

  

I Göteborg har forskare dragit igång ett stort projekt för att så tidigt som 

möjligt kunna finna barn med autism. Målet är att kunna upptäcka de barn 

som har autism för att sedan kunna ge dem de bästa insatser som är lämpad 

till den enskilda individen. Det finns dessutom större möjligheter till att barnet 

ska utveckla språket om tidiga insatser sätts in. Forskarna har beslutat att alla 

barn i Göteborgsområdet som går på tvåårskontroll får möjlighet att delta i 

projektet. Tester som utförs vid kontrollen är språk och samspelsförmågan 

eftersom det anses vara ett tidigt tecken på autism. De barn som får diagnosen 

autism erbjuds habilitering men då krävs det att föräldrarna först godtar de 

hjälpinsatser de kan få (Engelmark, 2010a).  

 

2.3 Utredning och diagnostisering 

Engelmark (2010b) hävdar att det i dagens samhälle har skett en ökning av 

autism bland befolkningen. Detta menar hon, beror på att diagnoserna är 

bredare än tidigare. Även om forskningen har gått framåt de senaste åren 

behöver forskare inom området få ännu bredare kunskap för att kunna ge en 

bättre behandling till de individer som har fått diagnosen autism. Galinat et al. 

(2005) menar att autism är fyra gånger vanligare hos män än vad de är hos 

kvinnor. Den komplexa utvecklingsstörningen upptäcks oftast under de tre 

första levnadsåren och orsaken till utvecklingsstörningen är fortfarande oklar. 

Det finns inga blodprover eller röntgenplåtar som kan ge diagnosen autism. 

Det är enbart observationen och diagnostiseringen av beteendemässiga 

egenskaper som kan utgöra om en individ har autism. Autismen kan inte 

heller botas men med tidig diagnostisering och tidiga insatser kan det oftast 
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leda till en positiv utdelning för samtliga inblandade partner. Författarna 

hävdar att individer antingen föds med autism eller har en potential för att 

utveckla autism.  

 

En annan teori som Galinat et al. (2005) besitter är att autism utvecklas som en 

genetisk sjukdom som är utlöst av miljöfaktorer. Genom forskning har det 

framkommit att autism beror på att hjärnan har avvikande strukturer och 

funktioner hos dessa människor, som kan vara kopplade till genetiska, 

biologiska eller medicinska grunder. Forskare håller fortfarande på att identifi-

era en orsak till autismen samt hitta ett botemedel och bra behandlingar. 

Tidigare antog forskare, enligt ovan nämnda forskare, att autism berodde på 

dåligt föräldraskap men den teorin höll inte speciellt länge. Även om forskare 

än idag inte riktigt vet orsaken till autism finns det säkra och bra diagnosin-

strument som läkare kan använda sig av för att bedöma om en individ har 

diagnosen autism. Golnik och Irland (2009) framlägger bevis för att CHAT 

(CHecklist for Autism in Toddlers) är ett bra mätinstrument och används till 

barn som är cirka två och ett halvt år och misstänks ha en autistisk störning. 

Johansson (2002) förklarar att CHAT består av två delar. Den första delen är 

frågor som ställs till föräldrarna och den andra delen är består av observatio-

ner från läkare. Vid observationerna tittar läkarna på barnets blick, om de kan 

fånga barnets uppmärksamhet och hur barnet tolkar frågor och uppmaningar. 

 

Johansson (2002) hävdar att startpunkten för en utredning av autistiska barn 

oftast beror på att föräldrarna känner en oro för sitt barns utveckling. Det kan 

ha uppmärksammats redan vid de första levnadsveckorna eller under de första 

levnadsåren att barnet är avvikande på ett eller flera sätt. De kan visas på att 

barnet sover ovanligt mycket eller att barnet har avvikande ögonkontakt. 

Andra observanta tecken som finns är att autism är bristande socialt samspel, 

brister på kommunikationen och svårigheter med känslomässig kontakt. 

Symtomen kan variera allt ifrån svår utvecklingsstörning till en normal 

begåvningsnivå. De kan vara hyperaktiva eller passiva och långsamma. Alla 

dessa symtom kan ha olika uttryck och visar sig på olika sätt hos olika indivi-

der. Galinat et al. (2005) stödjer dessa tecken på brister och tillägger ytterligare 

utvärderingar om att barnet inte gör några gester när de är 1 år. Om inte barnet 

heller kan några enskilda ord vid 16 månaders ålder samt inte kan sätta ihop 

två ord till en fras vid två års ålder kan föräldrarna börja misstänka en form av 

utvecklingsstörning. Föräldrarna bör kontakta läkaren så fort som möjligt för 

att kunna påbörja någon form av utredning. Vakil, Welton, O´Conner och 

Kline (2009) hävdar att barn med autism påverkas även lätt av normala ljud 

och normal belysning och det kan upplevas som väldigt otäckt för dem. 

 

För att få en diagnos av sitt barn som misstänks ha autism krävs det att barnet 

visar ett visst antal symtom som anknyter till autism. Innan läkaren påbörjar 

utredningen måste de få en bild av barnet och veta barnets historia. Detta görs 

bäst genom att intervjua föräldrarna till barnet och observera barnet i förskolan 
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och i vardagen. Intervjufrågor som kan ställas till föräldrarna är bland annat 

om det finns några ärftliga sjukdomar i släkten, hur familjeförhållandet ser ut, 

hur graviditet och förlossningen var, utveckling av barnets motorik, barnets 

sociala färdigheter och hur kommunikationen fungerar. Efter intervjuerna 

bedöms barnets förmågor och beteende i relation till barnets ålder. Sedan tittar 

läkaren närmare på tre olika områden för att kunna fastställa diagnosen 

autism. Barnet ska visa symtom i samtliga tre områden som är barnets beteen-

de, den sociala aspekten och barnets språkliga förmåga. Om inte barnet 

uppfyller alla dessa kriterier men har flera av kriterierna som stämmer överens 

med barnet, kan diagnosen istället bli autismliknande tillstånd. Efter att 

läkaren fastställt dessa delar blir det en fortsatt utredning som kan variera från 

individ till individ. Några utredningsformer kan vara exempelvis kontroll av 

grovmotorik och finmotorik, blodprover, hjärnröntgen eller att kolla upp 

barnets psyke. När utredningen är färdig informeras föräldrar och förskolor 

om resultatet, för att sedan kunna förbereda vilka sorts resurser de behöver 

använda sig av för att kunna utveckla barnet på det bästa tänkbara sätt 

(Autismforum, 2011). 

 

Alin Åkerman och Liljeroth (1998) anser att läkarna vet så pass mycket idag 

om autism att de på ett säkert sätt kan fastställa en diagnos på ett barn med 

autism. Författarna poängterar också att läkarna vill att diagnosen ställs fortast 

möjliga för att kunna hitta en bra strategi att arbeta vidare på för varje enskilt 

barn. Problemet är att många föräldrar inte vill inse att det är något fel på 

deras barn och väntar därför in i de längsta innan en utredning kan göras. När 

en diagnos har fastställs på barnet i fråga kommer nästa ställningstagande som 

föräldrarna måste fundera över. Ska barnet inkluderas i förskolan eller inte?  

 

2.4 Inkludering av autistiska barn i förskolan 

Hur kan det då se ut för ett autistiskt barn i förskoleåldern? Trillingsgaard, 

Dalby och Östergaard (1999) menar att autistiska barn inte bryr sig mycket om 

andra människor och ser ofta förbi de. Detta brukar vara som tydligast i tre - 

fem års ålder, blickkontakten är flyktig och de kan fastna med blicken i någon 

detalj som är framträdande. De saknar eller har lite social motivation och de 

använder andra människor som föremål, de kan till exempel helt plötsligt 

komma och luta sig mot någon som om denne vore en kudde eller liknande. 

De kan också helt oförutsett ta tag i handen på någon som är nära och föra den 

till ett objekt som barnet själv vill ha. 

 

2.4.1 Att arbeta med autistiska barns beteende och lärandemiljö 

Alin Åkerman och Liljeroth (1998) anser att många barn med autism inte har 

några behov av att vara med i sociala sammanhang utan att de istället lever på 

sina egna villkor. Det menas inte att barnet ska bli isolerat från omvärlden, 

utan ska istället börja där barnet själv befinner sig för att den successivt ska 

kunna skapa förbindelseelement till samhället. De barn som visar ett intresse 
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för en social tillvaro ska få möjlighet till att fortsätta utveckla sin socialitet med 

andra individer. Författarna anser också att övriga ställningstaganden föräld-

rar bör tänka på innan de planerar sitt barns välfärd i förskolan är att ta reda 

på vilka kunskaper som finns hos pedagogerna. Det blir ett stort krävande 

arbete för pedagogerna och frågan är hur mycket de är bredda att satsa på och 

föräldrarna kommer att bli involverade i vilken förskola de ska välja till sitt 

barn.  Författarna hävdar att det finns en nackdel med att placera sitt barn på 

en vanlig förskola. Denna nackdel är att pedagogerna oftast är orutinerade 

inom området autism. Även om pedagogerna får gå en utbildning inom 

området tar det lång tid för dem att lära sig undervisa och använda sig av de 

nya strategierna. Det viktigaste att se i arbetet med autistiska barn anser 

Holmqvist (1995) i likhet med Alin Åkerman och Liljeroths (1998) är barnens 

förmågor som sedan ska stärkas upp, samtidigt som närmiljön formas och 

lämpas till att passa alla. Förståelsen och förtroendet för barnet med autism 

och dennes familj är två viktiga aspekter som ska finnas med i arbetet med 

barnet. Finns inte de aspekterna menar Holmqvist (1995) att det är en omöjlig-

het att arbeta mot någon form av mål.  

 

Alin Åkerman och Liljeroth (1998) anser att barn med autism måste få arbeta i 

ett lugnt tempo för att hänga med och många pauser måste tilldelas för att 

barnet ska få en möjlighet att hinna tänka efter. Ett annat grunddrag som a.a. 

nämner är att arbeta med vardagshändelser som barnet är nära bekant med. 

Även intressen ska tas tillvara på för att sedan på ett bra sätt kunna omvandlas 

till en inlärningssituation. Pedagogerna bör göra en ständig planering över den 

enskilde individens inlärning och utvecklingsprocess för att kunna fastställa 

ett bra, givande åtgärdsprogram. Det innebär bland annat att barnet ska 

observeras och bedömas men även miljön måste ses över och ett samarbete 

med föräldrarna ska ske för att kunna sätta upp mål för det enskilda barnet. 

Galinat et al. (2005) anser att det är viktigt att familjerna till barnet med autism 

får det stöd de behöver. Familjerna ska bli tillfrågade om de vill delta i en 

autistisk organisation för att få ta del av information, få vägledning och kunna 

möta andra familjer som är i samma situation för att kunna byta erfarenheter 

med varandra, men även för att få tips och råd. Det ska också erbjudas 

utbildningar, stödgrupper och konferenser till dessa familjer. 

 

Barn och även vuxna som har autism behöver få kunskap om sådant som 

andra barn anses behärska automatiskt. Dessa barn behöver få hjälp med sin 

kommunikation och sociala förmåga menar Howlin, Baron-Cohen och Hadwin 

(2001). Autism är en komplex störning som på många vis inverkar på barnet. 

Hur arbetet ser ut med dessa aspekter enligt a.a. är att ha en tydlig struktur på 

att utveckla dessa förmågor exempelvis med rollspel och teater tillsammans 

med icke-autistiska barn. Howlin et al. (2001) framhåller vikten av ”theory of 

mind” och lägger stor vikt på det begreppet, vilket i kort innebär att kunna 

tolka andras tankar, det vill säga det mentala tillståndet och att kunna läsa av 

andras beteende och uttryck. Det här tillståndet har i olika undersökningar 
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visat sig vara väl utvecklat i 3-4 års ålder, vilket då inte gäller för autistiska 

barn. Studier visar att autistiska barn har besvärligt att förstå andras föreställ-

ningar. Känslor hör också till den mentala biten och även här har barn med 

autism svårt att förstå orsaker till olika känslor, hur andra känner sig under 

olika förhållanden menar a.a. Autistiska barn är okänsliga och har en bristande 

förmåga i att se vad andra personer vet och kan. För att kunna undervisa eller 

få dessa barn att förstå känslor behövs en tydlig metod. Forskarna påpekar att 

det är bra att använda sig av kort med olika ansiktsuttryck och det går att 

förbättra dessa sinnen även hos autistiska med små pedagogiska insatser 

redan i förskolan. Genom att träna de autistiska barnen på att lära sig förstå 

känslor, förstå information och genom att lära sig utveckla låtsaslek kan dessa 

barn få en förmåga att förstå andra barn på ett bättre sätt. Tidigare har olika 

behandlingsprogram tagits fram som exempelvis vitamintillskott eller läkeme-

delsbehandling och olika program med sensorisk och fysisk stimulering tyvärr 

utan större framgång. Istället har det alltså visat sig att en interaktion med 

icke-autistiska barn ger ett bättre resultat enligt a.a. Att använda en metod med 

mycket visuella stöd som kort eller scheman med bilder eller föremål ger ett 

människor med autism större frihet. Pedagogerna måste arbeta efter tydliga 

mål och synliggöra vad som ska göras på ett förståeligt sätt genom att dela upp 

en uppgift i flera steg och med visuellt stöd (Peeters, 1999). 

 

Alin Åkerman och Liljeroth (1998) anser att människor som finns runt omkring 

barn med autism bör undvika maktkamp eftersom det är vanligt att autistiska 

barn har ett aggressivt beteende. Det kan komma till uttryck bland annat när 

barnet inte förstår eller inte kan göra sig förstådd av de andra barnen. Även 

förvirring och rädsla kan ge aggressiva reaktioner. Författarna benämner också 

att barnen kan vända aggressiviteten utåt mot andra eller mot sig själva. Utåt 

sätt riktar barnen aggressiviteten mot föremål som kan slås sönder men även 

andra individer kan bli slagna, bitna och skällda på. När barnet uttrycker sin 

aggressivitet mot sig själv kan många pedagoger känna sig hjälplös och illa 

berörd. Barnet skadar sig själv genom att till exempel slå sig själv på huvudet, 

banka huvudet mot en vägg eller bita sig själv.  

 

Många pedagoger kan känna sig osäkra på hur de ska handskas med aggressi-

va autistiska barn och känner sig hjälplös och misslyckade. Det viktiga är vid 

ett sådant tillfälle är att pedagogen håller sig lugn och att barnet få vistas i en 

lugn och trygg miljö (Alin Åkerman & Liljeroth, 1998). För att förebygga att 

barnet ska slippa få en aggressiv reaktion bör pedagogen observera vad det är 

som utlöser det aggressiva beteendet för att sedan kunna tillrättalägga under-

visningen på ett lämpligt sätt. Galinat et al. (2005) tillägger att pedagogerna 

kan använda sig av olika föremål och aktiviteter som ska stimulerar barnets 

beteende när de börjar få ett vredesutbrott. Dessa föremål och aktiviteter kan 

till exempel vara någon leksak eller att barnet får räkna eller sjunga. Även 

belöning och tecken kan stimulera barnets beteende. Alin Åkerman och 

Liljeroth (1998) hävdar att alla barn med autism inte reagerar med ett aggres-



  

 

16 

 

 

sivt beteende. De barn som inte gör det är mer passiv och begränsade i sina 

engagemang.  

 

En bra metodisk lärmiljö lugnar autistiska barn, de har även svårt att förstå 

syftena med rummen och vilket beteende som förväntas om rummen är 

ostrukturerade (Peeters, 1999). Genom att skapa en bra miljö och använda sig 

av visuella tecken för vad rummet avser kan det autistiska barnet lättare förstå 

vad som ska göras i rummet.  Pedagogerna får hjälpa barnet att träna in och 

förstå de visuella tecknen och vad rummet eller hörnan står för menar Tril-

lingsgaard et al. (1999). Områden måsta formas och tydligt visa vad som 

rummet eller hörnan avser, exempelvis lekhörna eller matsal. För ett autistiskt 

barn kan det bli kaosartat att till exempel rita och äta vid ett och samma bord 

vilket leder till i beteendeproblem hos barnet. Peeters (1999) menar också att 

autistiska barn bör integreras med icke-autistiska barn när de själva känner sig 

redo för annars kan de tappa lugnet precis som vid oorganiserade rum, de blir 

förvirrade helt enkelt. Autistiska barn har svårt med förändringar, de vill hålla 

fast vid invanda och etablerade rutiner och föremålets oföränderlighet. När 

dessa bryts kan barnet bryta ut i kraftig affekt, alltså när det biter, slåss eller 

dunkar huvudet i väggen (Trillinggaard et al. 1999). 

 

2.4.2 Inkludering i barngrupper 

Inkludering av autistiska barn tidigt i barngrupper betyder inte att deras 

lärande blir effektivt, utan det behövs även välutbildade pedagoger och 

familjens stöd för barnet i dess utveckling och lärande. För att kunna skapa ett 

meningsfullt lärande för barnet behövs likaså att sjukvårdspersonalen arbetar 

tillsammans med föräldrar och pedagoger (Vakil et al., 2009). Det är det här 

samarbetet som kommer att vägleda pedagogerna att integrera läroplanens 

strävansmål tillsammans med kulturella och sociala värden för att tillgodose 

det autistiska barnets utveckling i förskolan. Pedagogerna måste även vara 

enormt lyhörda över hur familjen ser på barnets lärande och utveckling i 

förskolan menar a.a. Det har visat sig i olika forskningsstudier att det är viktigt 

för autistiska barn att få leka tillsammans med andra barn. Att inkludera 

autistiska barn i barngrupper på förskolan redan när de är små, då i stödjande 

omgivningar, som exempelvis en trygg miljö, har visat sig stimulera deras 

lärande och utveckling. Stödjande miljöer och lämpliga metoder får barnen att 

känna sig accepterade, inte bara i sitt lärande utan också fysiskt, emotionellt 

och socialt.  

 

Powell och Jordan (1998) påpekar att leken är minst lika viktig för barn som 

har autism som för icke-autistiska barn. Leken ska vara en värdefull del av 

undervisningen eftersom barnen tränar både de sociala, kognitiva, emotionella 

och kommunikativa färdigheterna i leken. Forskarna nämner också att leken är 

en del av att integrera barnet med autism i barngruppen. Pedagogerna får inte 

stirra sig blinda över att följa ett tidsschema över det autistiska barnets träning 

och kanske förbise leken som en obetydlig aktivitet. Löfgren och Dillner (2010) 
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vidmakthåller med dessa idéer och menar på att barnen med diagnosen autism 

har extra svårt att leka eftersom de har svårt att skapa och upprätthålla 

relationer med andra. Med detta menas att de har svårt att kommunicera och 

skapa ett socialt samspel med andra barn.  

 

2.4.3 Olika arbetsmetoder 

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related communication 

handicapped Children) är ett undervisningsprogram för barn ungdomar och 

vuxna med autistiska störningar. Programmet används i många länder, bland 

annat i Sverige. Barnet får börja använda sig av programmet redan i förskolan 

och därefter följer det med över till skolan och även in i vuxenlivet. En fördel 

är dock att en diagnos måste ställas snarast möjligt för att kunna starta upp 

programmet så fort som möjligt. Tanken bakom TEACCH är att barnet ska 

jobba med ett innehåll som är individualiserat det vill säga att strukturen ska 

anpassas till individen. En stor vikt ska betonas vid barnets starka sidor istället 

för att se vilka svårigheter barnet har. Utgångspunkterna i programmet är 

barnets intressen vilket pedagogerna ska tillvara på och likaså belöningen som 

ingår. Barnet får även ett visst schema på dagens aktiviteter som den ska följa 

eftersom barn med autism oftast glömmer bort och därför måste ha tydliga 

direktiv på vad som kommer att ske under dagen. Ett nära samarbete med 

föräldrarna kommer finnas med under hela programmet (Alin Åkerman & 

Liljeroth, 1998). Schopler, Reichler och Lansing (1993) hävdar även att 

TEACCH är det mest lämpande programmet som används i Sverige. Vidare 

påpekar a.a. även att TEACCH inte bara är ett inlärningsprogram utan också 

ett förhållningssätt och en strategi för att hjälpa barnen med autism till en 

optimal utveckling.  

 

Ett annat undervisningsprogram som finns för barn med autism är IBT, 

Intensiv BeteendeTerapi. Denna metod är en beteendeterapeutisk operant 

metod som går ut på att barnen lär sig nya beteenden med hjälp av sharping 

och modellinlärning. Barnet tränar både individuellt i ett eget rum med en 

eller två pedagoger men tränar också ute i barngruppen med det sociala 

beteendet. Målet med denna metod är att öka barnets adaptiva förmåga. 

Swahn startade att arbeta med denna metod i Uppsala 1991 (Habiliteringsin-

sats i Uppsala, 2011). 

 

Det finns ytterligare en metod för inlärning hos autistiska barn och det är TBA, 

Tillämpad Beteende Analys, men kallas ibland även för KBT som står för 

Kognitiv BeteendeTerapi (Autismforum, 2011). På engelska heter den ABA 

vilket är Applied Behavior Analysis och forskare världen över har kommit 

fram till genom olika studier att denna metod är framgångsrik vad det gäller 

barn med autism. Med den här metoden kan de lära sig att kommunicera, leka 

och delta i aktiviteter tillsammans med andra barn. Denna metod är ett 

belöningssystem där förstärkningar och konsekvenser av handlingar är viktiga 

delar i inlärningen. Det har visat sig att denna metod ger en förändring hos det 
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autistiska barnet på kort tid vilket är positivt enlig Reed, Osborne och Corness 

(2007). Positiv förstärkning kan se lite olika ut men kan till exempel handla om 

att samla poäng för barnet, det kan vara i form av stjärnor. Det används även 

olika bilder till olika ändamål, visuella bildstöd, som till exempel en bild på 

favoritcykeln när det är dags att cykla. Det gäller också att intensivträna med 

det autistiska barnet för att inlärning ska ske. Denna metod arbetas det med 

mer och mer i Sverige och metoden är väldigt koncentrerad och strukturerad. 

Att analysera varje individs kunskaper, förmågor och behov ligger som bas i 

arbetet med TBA. Träningen ligger speciellt i socialt och kommunikativt 

samspel och sker i olika steg och ska lämpas till läroplanen för den allmänna 

förskolan (Hedström, 2010). Vidare visar forskning att en-till-en träning som 

också ingår i TBA-metoden som går ut på att det autistiska barnet får träna 

individuellt med en pedagog, är mycket gynnsamt för det sociala beteendet 

hos barnet (a.a.). Förutom den enskilda träningen är de andra barnen mycket 

viktiga för barnet med autism, de är förebilder för att barnet ska kunna 

utvecklas i leken och de sociala färdigheterna. De individuella programmen är 

grunden till att det autistiska barnet ska kunna delta i den övriga barngruppen 

så mycket som möjligt tillslut. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att autism är ett brett område och det 

finns många olika grader av autism. Med utgångspunkt i tillämpad forskning 

finns det även en mängd olika arbetsmetoder som underlättar för det 

autistiska barnets utveckling och lärande och tre metoder har lyfts fram i 

forskningsgenomgången. Utifrån tidigare forskning som presenterats i 

forskningsgenomgången framgår det klart och tydligt att inkludering i 

förskolan med ett autistiskt barn i centrum, är både stimulerande och givande 

för barnets utvecklingsprocess. Vi har dock funnit relativt lite forskning om 

hur en inkludering av autistiska barn bör ske i förskolan, därför föll vårt 

interesse för att forska vidare runt detta stoff. 
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3 Teoretiskt perspektiv: 
Här under presenteras studiens utgångspunkt och val av teoretiskt perspektiv.  

 

3.1 Det kommunikativa perspektivet 

Det kommunikativa perspektivet, enligt Ahlberg (2001), handlar om att 

kommunicera från stat och kommun ner till den enskilda verksamheten för att 

gynna alla elever, även elever i behov av särskilt stöd. Sverige har valt att följa 

FN:s rekommendationer som talar om de mänskliga rättigheterna och att ”alla 

barn har rätt till att inkluderas i det ordinarie skolsystemet” (a.a., s. 68). Detta 

perspektiv sett ur forskningsperspektiv går ut på att synliggöra verksamheter-

nas olika möten med barn som behöver stöd av olika slag för att de ska ges den 

möjlighet som krävs för att komma framåt i både lärande och delaktighet 

(Ahlberg, 2001).  

 

För att kunna hjälpa och stötta barn eller elever i behov av särskilt stöd genom 

forskning, räcker det inte enbart att studera den enskilde individen utan det 

som börs betraktas är hur skolorna möter barn och elever med behov av 

särskilt stöd. Detta perspektiv erbjuder den möjligheten, eftersom den som 

forskar kan studera kommunikationer och förbindelser på olika nivåer och i 

olika sammanhang ute i verksamheterna. Kommunikation, menar Ahlberg 

(2010), är ett av mänsklighetens viktigaste verktyg för att skapa samhörighet 

och det handlar om att kunna sätta sig in i olika kontexter och andra männi-

skor. Skolan, styrdokument och människors dialoger och handlingar skapar 

olika verbala och sociala kontexter som tillsammans ger form till verksamhe-

terna. Det är dessa kontexter som detta perspektiv riktar sig mot, den special-

pedagogiska biten ingår också. Styrning av skolan och samspelet mellan 

skolans organisationer studeras samt elevernas utveckling och delaktighet i 

verksamheterna. Perspektivet får en förbindelse till pedagogisk och didaktisk 

forskning och söker inte svar på hur skolorna ska samspela med eleven, utan 

söker skapa kunskap om processen runt kommunikationen som ständigt äger 

rum och kunna öppna upp för nya möjligheter i verksamheterna för barn och 

elever med behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2010) . 

 

Det är organisationen och styrningen kring skolan som skapar villkoren och 

formar ramarna för hur undervisning sker. Detta är en avgörande bit i 

betydelsen för hur förskolan/skolan möter alla barns och elevers behov. 

Kommunikation och samarbete inom olika kontexter är två förutsättningar för 

skapandet av flexibilitet i stödjandet av dessa barn och elever. I stort gäller det 

att upptäcka problemen och utbyta erfarenheterna och informationen mellan 

varandra inom verksamheten, men det handlar också om att kunna arbeta 

tillsammans mot ett gemensamt mål (Ahlberg, 2010).  
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Författaren tar också upp om hur en trygg miljö ger betydelse för barns 

lärande, men även betydelsen av pedagogernas didaktiska kompetens för att 

kunna stödja barn i svårigheter på ett korrekt sätt. Kompetensutveckling hos 

pedagoger ses som en viktig bit för att detta ska kunna ske. Barns och elevers 

lärande och delaktighet är beroende av interaktionen mellan de olika 

kommunikativa kontexterna som finns i förskolan/skolan. En utvärdering av 

verksamhetens arbete för att stödja elever i behov av särskilt stöd bör ske med 

jämna mellanrum, för det är då en ständig förbättring kan göras. Eftersom det 

är då verksamhetens personal kan reflektera över hur det har fungerat och vad 

som skulle kunna göras bättre i arbetet med att stödja alla barns behov 

(Ahlberg, 2010). 

 
I kommande del kommer vi att presentera vårt syfte med denna studie samt 

våra frågeställningar. 
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4 Syfte och metod 
 

4.1 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att försöka ta reda på om och hur autistiska 

barn möjliggörs en inkludering i den övriga barngruppen i förskolorna, 

pedagogers kunskaper om autism och vilka arbetsmetoder som används. Vi 

söker efter skillnader och likheter mellan pedagoger som har arbetat/arbetar 

eller aldrig har arbetat med autistiska barn. 

 

Det här är frågeställningarna som vi vill ha svar på i vår studie: 

 

 Hur arbetar pedagoger med att inkludera autistiska barn i 

barngruppen, vilken kunskap har de och vilka arbetsmetoder 

tillämpas? 

 Hur och i vilken omfattning inkluderas autistiska barn i barngruppen?  

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan pedagoger som har arbe-

tat/arbetar eller inte har arbetat med autistiska barn? 

  

4.2 Metod 

I följande del kommer vi att redovisa vilka metoder som har använts och 

varför dessa metoder är utvalda. Vi kommer även att beskriva vilket tillväga-

gångssätt som används samt studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

4.3 Val av metod 

För att forska vidare på vår problemformulering gjorde vi en intervjustudie ute 

i sju olika förskolor. Den gjordes för att få en djupare förståelse för hur peda-

gogerna arbetar med att inkludera barn med autism i förskolorna. Intervjuer 

valdes eftersom vi ansåg att det var en bra metod för att få fram bästa resultat 

på frågeställningarna. Valet av att inte använda observationer utgick därför att 

det skulle ge oss en felaktig bild av hur det egentligen ser ut i förskolorna. 

Flera av de pedagoger som intervjuades hade inte autistiska barn på förskolan 

vid detta tillfälle. Enkäter valdes också bort på grund av att det ger obetydlig 

information. Enkätstudier och observationsstudie hade kunnat kombineras 

med varandra. Vi ansåg att intervjuer med pedagogerna räckte till för att få 

fram den information som behövdes. Ett problem som skulle kunna uppstå 

med de intervjuade pedagogerna var om de inte skulle förmå sig att svara på 

frågorna eller ge för korta svar. Vi intervjuade enskilt sju olika pedagoger på 

olika förskolor med sammanlagt 10 frågor att ställa. Intervjuerna spelades in 
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och anteckningar fördes. Därefter fortsatte vi vår studie och fastställde ett 

resultat om hur sju förskolor i Norrland arbetade med att inkludera autistiska 

barn.  

 

Den forskningsansats som följdes var kvalitativ. Fenomenografin tillhör den 

kvalitativa metoden som handlar om att ta reda på hur individer tar del av, 

föreställer eller uppfattar olika perspektiv av sin omvärld på individuellt olika 

sätt. Vi strävade efter att följa den fenomenografiska intervjumetoden som 

fokuseras på att intervjuerna ska ha en form av dialog. Resultatet av den 

fenomenografiska forskningen blev pedagogernas olika erfarenheter av hur de 

arbetade och hur de inkluderade autistiska barn i förskolan. Resultatet analy-

serades och formades till olika kategorier. Svaren tolkades utifrån upprepande 

genomläsningar för att sedan fastställa ett antal kategorier, enligt Dimenäs 

(2010) rekommendationer. 

 

4.4 Urval 

Valet av förskolor baserades så som Denscombe (2009) redogör för ett subjek-

tivt urval. Han menar inte att forskaren ska handplocka urvalet i undersök-

ningen eftersom det kan ge en personlig påverkan, därför valdes pedagogerna 

ut av förskolechef/rektor. Detta gjordes för att få en sådan bra variation som 

möjligt av vårt resultat. Backman (1998) hävdar att forskare kan bortse från 

vissa grupper, som exempelvis i vårt fall kunde vara att bara rikta in oss på 

pedagoger som arbetar med autistiska barn. Fyra av dessa förskolor har vi 

arbetat på och haft som vårt verksamhetsförlagda utbildningsområde. Tre av 

dessa förskolor visste vi hade eller har haft ett barn med diagnosen autism. De 

två sista förskolorna hade vi ingen anknytning till och visste heller inte hur 

deras kunskap såg ut i förhållande till barn med autism. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Intervjuer valdes att göras eftersom datainsamlingen är baserad på erfarenhe-

ter och känslor och för att få fram det bästa resultatet på vår frågeställning. 

Pedagogernas idéer och åsikter kunde också vidareutvecklas och vi fick ett mer 

personligt inslag. Intervjufrågorna (se bilaga 1) utformade vi själva och vi 

valde att dela upp oss under frågesamtalen och intervjuade en pedagog i taget. 

Frågorna som ställdes följdes inte i någon speciell ordning men vi såg till att 

alla frågor blev besvarade. Dimenäs (2010) förklarar att den som intervjuar bör 

försöka undvika att ställa ledande frågor och istället ge många öppna frågor 

där följdfrågor ställs, detta strävade vi efter under våra intervjuer. Intervjuerna 

spelades in för att vi lättare skulle kunna gå tillbaka och lyssna på resultatet 

flera gånger men också för att inte gå miste om någon viktig information. 

Intervjuerna pågick mellan 20-40 minuter. Pedagogerna vi intervjuade valde vi 

att kalla pedagog 1-7.  
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4.6 Bearbetning av rådata 

Direkt efter intervjuerna sammanfattades resultatet utifrån respektive pedagog 

och intervjuerna transkriberades enskilt. Transkriberingen skrivs precis som 

informanten har sagt, även harklingar och stakningar skrivs med (Dimenäs, 

2010). Var och en analyserade grundligt en pedagogs intervju i taget för att 

skriva ner vad de sagt, därefter lyssnade vi gemensamt igenom alla intervjuer 

för att säkerställa varandra. Likheter och olikheter mellan pedagogerna söktes 

och kunde sedan fastsällas till fyra olika kategorier.  

 

Hur kunde det då bli fyra kategorier? Först försökte vi hitta de likheter som 

fanns mellan pedagogerna och därefter kunde en sammanfattning göras av 

likheterna som pedagogerna hade gemensamt. Därpå letade vi olikheter 

mellan pedagogerna och detta medförde att vi kunde fastställa fyra olika 

kategorier. Vårt syfte styrde även vårat utfall av kategorier och när resultatet 

stadgades användes citat från pedagogerna för att läsarna lättare skulle kunna 

förstå på vilka grunder kategorierna är baserade. När resultatet var klart 

jämfördes resultatet mot tidigare forskning och en diskussion uppstod.  

 

4.7 Databasundersökning 

Vi sökte i databasen Eric CSA gjordes för att hitta vetenskapliga artiklar. 

Sökorden var: Autism including med 20 peer – reviewed journals. Autism 

preschool med 23 peer – reviewed journals och autism children med 255 peer – 

reviewed journals. Tre artiklar användes under dessa sökningar. Vetenskapliga 

artiklar söktes även i databasen skolporten. Sökordet var: Autism och träffarna 

blev sex stycken. Två utav dessa artiklar användes. På Libris nationella 

bibliotekskatalog hittade vi två avhandlingar. Övrig information som vi tagit 

del av är litteraturer samt internethemsidor. 

 

4.8 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Enligt Dimenäs (2010) handlar reliabiliteten i kvalitativ forskning om trovär-

dighet. Om en annan forskare hade haft tillgång till våra kategorier och 

intervjuerna av pedagogerna och fått samma resultat som oss hade reliabilite-

ten varit tillförlitlig. Eftersom ingen annan har genomfört vår studie anser vi 

att den har en låg tillförlitlighet (a.a). Författaren menar att validitet är studiens 

giltighet och är ett mått på om undersökningen mäter det som avses. För att nå 

hög giltighet krävs det att vald metod är ett bra instrument på det som ska 

mätas. Studiens giltighet ökar om någon annan kunnig person går igenom 

undersökningsinstrumenten och ger idéer till förbättring. 

 

4.9 Forskningsetniska principer. 

Dimenäs (2010) nämner att vetenskapsrådet har gett ut fyra huvudkrav som 

alla forskare måste ta hänsyn till innan de ska genomföra ett forskningsobjekt. 

Dessa krav är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. Vi ansåg att dessa krav var uppfyllda eftersom inga namn har 

lämnats ut på varken förskolor eller pedagoger. Personuppgifterna förvarades 

och det var endast den som intervjuat som hade tillgång till dessa. Därmed har 

konfidentialitetskravet uppfyllts. Uppgifterna vi erhållit har används endast 

till denna studie och de pedagoger som deltagit i studien har själva bestämt 

över sitt medverkande. Därmed uppfyllde vi nyttjandekravet och samtyckes-

kravet . De pedagoger som deltagit i denna studie har fått information om vad 

studien kommer att handla om och vilket syfte studien har. Därmed uppfylls 

informationskravet (Dimenäs, 2010). 
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5 Resultat  
I denna del kommer resultatet av intervjuerna pressenteras. Därefter kommer 

de fyra utkristalliserade kategorierna att ställas mot varandra och en samman-

fattning av kategorierna och pedagogernas informationer kommer att analyse-

ras och tolkas. 

 

Intervjuerna är utförda i sju olika förskolor i södra Norrland. Vi har valt att 

börja med en redovisning av pedagogernas yrkesverksamma bakgrund. 

Pedagogerna benämns med nummer 1-7. Samtliga pedagoger som är intervju-

ade är utbildade förskolelärare. Pedagog 1, 4 och 6 har arbetat över 25 år, 

pedagog 2 och 5 har arbetat över 15 år samt pedagog 3 och 7 har arbetat 

mindre än 10 år inom förskoleverksamheten. Alla intervjuade pedagoger är 

välutbildade och de flesta har arbetat i många år inom barnomsorgen.  

 

Tre av dessa pedagoger har eller har haft ett barn med diagnosen autism, två 

av dessa barn är pojkar och en är flicka. Två pedagoger har haft barn på 

förskolan som de misstänker ha autism men inte har fått en utredd diagnos. 

Två pedagoger har inte arbetat med något barn som har eller har haft diagno-

sen autism men har arbetat med andra barn som har varit i behov av särskilt 

stöd. De intervjuade pedagogerna är alla kunniga om vad som står i styrdo-

kumenten och vilka innerbörder den har.  

 

Pedagogerna är också väl medvetna om vart de ska vända sig om de misstän-

ker att ett barn har autism. De är även medvetna om att autism är ett livslångt 

tillstånd och att det inte går att bota. Det visar sig också att alla pedagoger har 

olika erfarenheter av hur lång tid det tar att få en fastställd diagnos av ett barn 

med autism och i vilken ålder utredningen kan ske. Några pedagoger ansåg att 

utredningen kunde starta redan när barnet var vid 2 års ålder eller tidigare 

medans någon pedagog menade att en utredning inte kunde påbörjas förens i 

5 års ålder. De pedagoger som arbetat/arbetar med ett barn med autism var 

också medveten om att en utredning inte kan påbörjas utan föräldrarnas 

medgivande men att utredningen därefter går relativt snabbt och kan variera 

mellan två veckor till några månader. De pedagoger som inte har arbetat med 

autistiska barn vet inte riktigt hur lång tid en utredning kan ta. Samtliga 

pedagoger tycker att ett nära samarbete med föräldrarna är nödvändigt för att 

barnet ska kunna utvecklas i förskolan.  

 

5.1 De fyra kategorierna 

Nedan presenteras de fyra olika kategorierna som skapas utifrån intervjusva-

ren. Kategorierna grundar sig på pedagogernas svar och citaten stärker varje 
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kategori. Pedagogerna är placerade under den kategori som vi anser att de 

tillhör. 

 

Kategori 1: Visar stor kunskap av att arbeta med autistiska barn 

Under denna kategori hamnar, enligt oss, de pedagoger som har god känne-

dom om vad autism innebär och vilken arbetsmetod som ska tillämpas för det 

enskilda barnet. Pedagogerna är väl insatta i hur det autistiska barnet kan 

smälta in i den övriga barngruppen. Under denna kategori återfinns pedagog 

3, 4, 6 och 7. 

 
”Jag har läst social och specialpedagogik, och varit på mycket föreläs-

ningar angående ADHD och Aspergers och Autism. När det har funnits 

förutsättningar är det en personal till som har varit med på vissa föreläs-

ningar.” (pedagog 6) 

 
”Framförallt den största kunskapen av autism som vi fick oss till livs det 

är att autismspektrat är enormt. Det är verkligen så stort. För att få en 

diagnos som heter autism så är det så individuellt så att det är nästan lika 

individuellt som du och jag. Det är väl ett område som man aldrig blir 

fullärd på, men vi tycker att just den här metoden KBT funkade väldigt 

bra.” (pedagog 4) 

 

”Vi är så gott som alltid med, vi har ju resurs till barnet och vi försöker 

förhålla oss i närheten av barnet, alltid en pedagog som är i närheten av 

barnet som hjälper till med det sociala samspelet. Sätter ord på känslor, 

ord på händelser och det som barnet försöker förmedla.” (pedagog 3) 

 

”Nej … ööö … det enda vi har varit på är … vi har varit på en föreläsning 

med en karl som heter Örjan Swahn. Och så har vi fått varit med då han 

jobbade med den här flickan nere på habiliteringen då. Vi fick följa men 

ner och så fick vara med när han tränade med henne alltså … å sen har vi 

läst böcker.” (pedagog 7) 

 

Kategori 2: Visar kunskap men har ingen vana med autistiska barn  

Under denna kategori hamnar den pedagog som har viss kännedom om vad 

autism innebär och hur dessa barn kan fungera i förskolan. Pedagogen har 

insyn i hur arbetet kan ske men har aldrig arbetat med autistiska barn. Visar en 

förmåga att tillföra barnet i den övriga gruppen. Under denna kategori 

återfinns pedagog 5. 

 
”utbildning tror jag inte det är någon som har specifikt så men vi har fått gå på 

föreläsningar, det har alla i arbetslaget fått göra.” (pedagog 5) 

 

”… för barn med behov av särskilt stöd har vi haft och de är med i barngruppen som 

vilken annan som helst men då med rätt stöd.” (pedagog 5) 
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Kategori 3: Visar lite kunskap och har ingen vana av att arbeta med autistis-

ka barn  

Under denna kategori hamnar den pedagog som visar att de har lite kunskap 

om vad autism innebär. Visar ingen kunskap om hur ett autistiskt barn kan 

tillföras i barngruppen och har ingen erfarenhet av arbetet med dessa barn. 

Under denna kategori återfinns pedagog 1. 

 
”det finns ingen speciell strategi utan det gäller att hitta lösningar inför det problem 

man ställs för …” (pedagog 1) 

 

”den gång man får ett barn letar man också utbildningar så länge man inte drabbas av 

det så söker man inte heller utbildningar. Det finns så mycket annat att gå 

på.”(pedagog 1) 

 

Kategori 4: Visar ingen vana och ingen kunskap av att arbeta med autistiska 

barn 

Under den här kategorin hamnar den pedagog som inte har någon vana med 

att arbeta med autistiska barn samt inte visar någon större kunskap om autism. 

Under denna kategori återfinns pedagog 2. 

 
”det är ju lite svårt att veta … men jag vet ju inte hur frågorna blir sen 

men som jag känner så öööh … situationen som är i nu med mycket barn 

och sådär så upplever jag det som att det skulle vara svårt för ett barn 

med autism och var med och integrerad i förskolan… känns det som, för 

de behöver ju mycket struktur och lu … lugn och så där … så att de måste 

ju vara i en grupp där det är färre barn, så känner jag liksom spontant 

…”(pedagog 2) 

 
”jaaa … jag vet nog bara i stora drag … att … att man är inåtvänd och att 

det kan bli … endel är ju … väldigt tysta och en del kan ju vara utageran-

de också… så att det är ju bara vad jag har läst … det får man ju som 

plugga på … om man kommer i kontakt med det så att säga …”(pedagog 

2) 

 

5.2 Sammanfattning av kategorierna 

De pedagoger som hamnat under kategori 1 har alla arbetat eller arbetar med 

ett barn som har autism. Dessa pedagoger har en förståelse för både hur 

arbetsmetod och inkludering i förskolan ska fungera. De har fått vetskap om 

hur detta ska ske genom olika föreläsningar, habiliteringen samt genom 

specialpedagoger. Arbetsmetoden ser olika ut eftersom den är individuell 

utifrån det autistiska barnets behov. Metoder som används är KBT (kognitiv 

beteende terapi), IBT (intensiv beteende terapi) och TBA (tillämpad beteende 

analys). Av dessa fyra pedagoger har två stycken arbetat mer än 25 år och de 

andra två pedagogerna har arbetat mindre än tio år inom förskoleverksamhe-

terna. 
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Pedagogen som hamnar under kategori 2 har aldrig arbetat med barn som har 

autism men har ändå kunskap om hur inkludering av sådana barn kan se ut i 

den övriga barngruppen. Denna kunskap kommer från föreläsningar eller 

tidigare erfarenheter av att arbeta med andra barn i behov av särskilt stöd. Den 

har ingen erfarenhet av vilken slags arbetsmetod som skall användas för att 

utveckla ett autistiskt barn men däremot vet pedagogen vart den ska vända sig 

om en ny arbetsmetod skulle bli aktuellt. Pedagogen som hamnar under denna 

kategori har arbetat inom förskoleverksamhet över femton år. 

 

Under kategori 3 och 4 hamnar de pedagoger som inte har någon form av 

utbildning men har lite kunskap om vad autism innebär. Skillnaden mellan 

dessa två kategorier är att kategori tre har en viss förståelse för hur inkludering 

av autistiska barn kan ske medans kategori fyra ej är medvetna om detta. De 

pedagoger som är placerade under båda kategorierna har en lång arbetserfa-

renhet.  

 

Sammanfattningsvis varierar arbetserfarenheterna mellan pedagogerna och 

kategorierna. De pedagoger som är medvetna om hur de ska inkludera 

autistiska barn i övriga barngruppen är det för de har fått kunskap om och en 

förståelse för hur autistiska barn fungerar. Detta beror på att de har arbe-

tat/arbetar med ett autistiskt barn och får genom detta regelbunden uppdate-

ring och ny kunskap om hur arbetet ska fortlöpa och hur en inkludering ska 

ske i den övriga barngruppen. De arbetsmetoder som pedagogerna ska arbeta 

med handlar till stor del om att inkludera det autistiska barnet i den övriga 

barngruppen men även att arbeta individuellt med barnet. De pedagoger som 

inte har arbetat med ett barn med autism har lite eller ingen kunskap om hur 

en inkludering ska se ut. Några av dessa pedagoger anser att de inte behöver 

något kunnande om autism i dagsläget eftersom de inte är i behov av denna 

kunskap. De anser att det kan finnas andra föreläsningar och utbildningar som 

är mer passande utifrån deras nuvarande behov och barngrupper. Om ett barn 

skulle få diagnosen autism på deras förskolor anser dessa pedagoger dock att 

det skulle vara nödvändigt att få kunskap och information om vad autism är 

och vad det innebär. Några av pedagogerna har även haft en misstanke om att 

ett barn har autism i förskolan men de har inte fått någon diagnos fastställd på 

grund av att föräldrarna kanske inte vill inse att det är något fel på deras barn. 

På grund av detta har pedagogerna inte heller kunnat arbeta efter någon 

speciell metod och inte varit medvetna om hur de ska inkludera barnet i fråga 

med den övriga barngruppen. Det kom också fram i intervjuerna att ekonomin 

är en styrande del i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
 

5.1.1 Våra tolkningar av resultatet 

Vissa av förskolorna, som vi har tolkat det, verkar få det som krävs eller 

behövs utifrån barnens behov. Det innefattar också fortbildning för pedago-

gerna. I vissa av intervjuerna framkom det att det finns ett så kallade fortbild-
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ningskonto för var och en av pedagogerna. Vilket innebär att varje pedagog 

har en viss summa pengar att fortbilda sig för varje år 

 

I vårt resultat har vi redovisat hur inkludering av autistiska barn ser ut på 

olika förskolor samt vilken kunskap pedagoger har om autism. Vi har även fått 

tagit del av hur olika arbetsmetoder kan se ut i arbetet med autistiska barn i 

förskolan samt vad pedagogerna har för kunskap om vad som står i styrdo-

kumenten om autism. Pedagogerna har visat olika kunskaper om autism och 

likheter och skillnader har kunnat fastställas utifrån de pedagoger som har 

arbetat/arbetar och de pedagoger som aldrig har arbetat med autistiska barn. 

 

Utifrån intervjuerna tolkar vi att ekonomin har en stor betydelse beroende på 

vilken förskola det är. Några pedagoger anser att det inte finns tillräckligt med 

pengar för att få tillgång till det material som skulle underlätta för barnet med 

autism. De anser att styrdokumenten talar emot verksamheterna eftersom barn 

i behov av särskilt stöd ska få kosta pengar men de pengarna finns inte alltid. 

En pedagog sa så här om detta: 

 
”… det som man kan känna det är väl att styrdokumenten och pengarna 

inte alltid går hand i hand, så att ofta så tror jag att personalen de kan nog 

… det kan nog se att det skulle vara möjligt men det kanske kostar det 

kanske behövs mer folk och så vidare och så vidare mer personal och det 

är så att man får inge mer pengar. Vi fick inget extra det funkade inte så 

idag, det funkade så förr då fanns det liksom en påse med pengar … det 

rimmar inte så bra…”(pedagog 4) 

 

Vi tolkar det som att det inte har någon större betydelse i hur länge pedago-

gerna varit verksamma inom förskolan för att de ska veta hur inkludering och 

arbetet med autistiska barn kan se ut. Av den informationen som vi fått in är 

pedagogerna i största allmänhet medvetna om att autistiska barn bör, i den 

mån det går, inkluderas i den övriga barngruppen. Vi har också kunnat tolka 

att vissa av pedagogerna som inte har arbetat aktivt med autistiska barn skulle 

kunna få en lika stor kunskap och erfarenhet av inkludering av dessa barn, lika 

bra som de som arbetar med autistiska barn. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vårt resultat att diskuteras och ställas mot studiens 

forskningsgenomgång. Därefter kommer en metoddiskussion där vi diskuterar 

val av metod samt studiens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis redogör vi 

förslag på fortsatt forskning. Vi kommer att diskutera resultatet och forsk-

ningsgenomgången för att bena ut vissa oklarheter och motsägelser. Vi 

kommer också att redovisa varför det blev just fyra kategorier och gå in på 

djupet angående vissa frågor. En metoddiskussion kommer också att bearbetas 

för att kunna få svar på studiens trovärdighet och hållbarhet. Avslutningsvis 

kommer idéer om fortsatt forskning att pressenteras och hur vi eller andra 

forskare kan gå vidare med denna studie. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Vårt forskningsproblem var att ta reda på hur pedagoger arbetar med att 

inkludera autistiska barn i barngruppen och vilken kunskap pedagogerna har 

om autistiska barn. Vi ville också ta reda på om autistiska barn inkluderas hela 

tiden eller endast vid vissa tillfällen i barngruppen. Utifrån Ahlbergs (2001) 

kommunikativa perspektiv försökte vi på bästa sätt att ta reda på hur detta 

sker. Resultatet gav oss en inblick i hur sju olika pedagoger från olika förskolor 

arbetar, har arbetat eller skulle arbeta med inkluderingen av autistiska barn i 

en barngrupp. Men också hur styrningen och kommunikationen ser ut mellan 

förskolechef, specialpedagog och pedagoger utifrån olika pedagogers 

uppfattningar. Vi fick också ta del av pedagogernas arbetsmetoder och deras 

kunskaper autism. Vi anser att vårt resultat har gett oss svar på vår 

problemformulering och har därefter uppfyllt denna studies syfte, som var att 

undersöka hur autistiska barn möjliggörs en inkludering i den övriga 

barngruppen i förskolorna.  

 

6.1.1 Pedagogers arbetserfarenheter 

Vi anser att det inte spelar någon roll hur lång arbetslivserfarenhet en pedagog 

har för att kunna arbeta med autistiska barn ett lämpligt sätt. Detta grundar vi 

på att de pedagoger som är med i denna studie har olika långa arbetslivserfa-

renheter inom förskoleverksamheten. Utav de pedagoger som arbetat/arbetar 

med ett autistiskt barn hade lika bred kunskap oavsett deras yrkesverksamma 

arbetslängd. Något som vi däremot reagerar över är att två av de pedagoger 

som har längst arbetslivserfarenhet verkar ha minst kunskap om inkludering 

av autistiska barn i förskolan. Med tanke på deras arbetslängd borde de fått ett 

bredare perspektiv på hur en inkludering av autistiska barn bör ske i försko-

lan. De kan också vara som en pedagog nämner att det finns andra kunskaper 
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som går före och som de vill lägga ner mer tid och energi på. Den kunskap 

som behövs kan hämtas den dag de får ett barn med diagnosen autism. 

 

Utifrån våra egna erfarenheter samt de intervjuade pedagogernas erfarenheter 

betraktar vi att ämnet autism är något som pedagoger själva få söka utbild-

ningar och kunskap om. Det är inget som ingår i den obligatoriska förskolelä-

rarutbildningen utan blir i sådana fall en specialisering som tillval. Alla de 

intervjuade pedagogerna är utbildade förskolelärare och utifrån detta är det 

svårt att veta om vilka skillnader det kan vara mellan utbildade förskolelärare 

och barnskötare. Om vi hade tänkt på om det hade varit skillnader mellan 

barnskötare och förskolelärare hade vi valt att informera detta för rektorerna i 

samband med att de valde ut informanterna åt oss. Vi hade då kunna sett 

skillnader mellan dessa två yrkeskategorier och deras syn på inkludering av 

autistiska barn. Vi undrar om det hade gett oss ett annat resultat om till 

exempel hälften var utbildade till barnskötare och hälften som var förskolelä-

rare. Skillnader har kunnat uppstå eftersom vi anser att en förskolelärare har 

en djupare pedagogisk grundsyn än vad barnskötare har gällande barnens 

utveckling och lärande.  

 

6.1.2 Förhållningssätt till det autistiska barnet 

De olikheter vi har hittat mellan kategorierna är att kategori 1 har arbetat eller 

arbetar med autistiska barn och har en god förståelse för hur arbetet med 

inkludering ser ut och vilka arbetsmetoder som ska tillämpas. Detta kan vi 

skönja i följande resultat: 

  
”Framförallt den största kunskapen av autism som vi fick oss till livs det 

är att autismspektrat är enormt. Det är verkligen så stort. För att få en 

diagnos som heter autism så är det så individuellt så att det är nästan lika 

individuellt som du och jag. Det är väl ett område som man aldrig blir 

fullärd på, men vi tycker att just den här metoden KBT funkade väldigt 

bra.” (pedagog 4) 

 

De övriga kategorierna har aldrig har arbetat med ett autistiskt barn och därför 

inte heller fått samma goda kunskap och förståelse som kategori 1. Utifrån 

detta skulle vi kunnat göra två kategorier. En kategori som arbetat med 

autistiska barn och en kategori som inte arbetat med autistiska barn. Om detta 

skulle ha gjorts känner vi att det skulle gå massor utav information i spillo och 

det skulle ha varit svårare att få svar på vår problemformulering. Vi ville även 

veta hur de pedagoger som inte ha arbetat med ett autistiskt barn skulle ha 

inkluderat ett autistiskt barn och vilken kunskap de har om autism. 

 
”Den gång man får ett barn letar man också utbildningar så länge man 

inte drabbas av det så söker man inte heller utbildningar. Det finns så 

mycket annat att gå på.” (pedagog 1) 
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Alla de intervjuade pedagogerna vet vart de ska vända sig om de misstänker 

att ett barn har autism och det är först och främst till föräldrarna. Sedan fick vi 

olika svar av pedagogerna hur fortlöpningen av utredningen kan se ut. Vi 

anser att det är oerhört viktigt att veta vart pedagogerna ska vända sig om de 

misstänker att ett barn har autism.  Det gäller att pedagogerna tar mod till sig 

och vågar samtala med föräldrarna om de misstankar att ett barn har autism 

på avdelningen. Alin Åkerman och Liljeroth (1998) påpekar att det kan vara 

svårt för föräldrarna att ta till sig att det är något fel på deras barn och därför 

anser vi att pedagogerna måste ta det försiktigt med misstankarna men 

samtidigt samtala ut för att barnet ska få en utredning snarast möjliga för att 

sedan kunna finna en arbetsmetod att jobba efter och utveckla barnet.  

 

Alla de intervjuade pedagogerna är lika medvetna som Galinat et al. (2005) om 

att autism är livslångt och att det inte går att bota. Pedagogerna är också eniga 

med a.a om att desto tidigare en diagnostisering sker desto bättre är det för det 

autistiska barnet. Barnet kan då inkluderas i barngruppen utifrån barnets 

behov och utveckling. Utav de pedagoger som är placerade under kategori 1 

har är alla införstådda i hur en diagnostisering ser ut. Johansson (2002) anser 

att utredningen för ett autistiskt barns startpunkt beror på att föräldrarna 

känner en stark oro över sitt barns utveckling under barnets första levnadsår.  

Nästan alla pedagoger som intervjuades var överens om att en tidig utredning 

underlättar för att kunna sätta in de resurser som behövs för barnets utveck-

ling. Det var dock en utav pedagogerna som ansåg att en utredning inte kunde 

göras förrän efter fem års ålder. Vi håller inte med denna pedagog eftersom vi 

anser precis som övriga pedagoger och som forskning visar att desto tidigare 

en utredning påbörjas desto bättre är det för barnets utveckling. Galinat et al. 

(2005) hävdar att autism upptäcks under barnets tre första år och att det är fyra 

gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Gillberg (1999) styrker detta med 

att påvisa att pojkar har en x- kromosom medan flickor har två. Vi kan inte 

värdera att dessa forskare har rätt eftersom det endast är med tre autistiska 

barn i vår studie och inte kan dra en slutsatts på dessa tunna grunder. Annat 

skulle det ha varit om samtliga förskolor som ingår i denna studie hade haft ett 

barn med autism.  

 

Pedagogernas kunskap om vad autism innebär tycker vi är bra i nästan alla 

kategorier. Alla pedagoger visar att de förstår vad autism är och det styrks 

genom vad Gillberg (1999) menar, att autism är ett brett samlingsord på olika 

beteendemässiga tillstånd och att barn med autism inte är varandra lik. 

Intervjuerna gav oss svar på hur olika arbetsmetoderna kan se ut beroende på 

vilken grad av autism barnet har. Inkluderingen av ett autistiskt barn i försko-

lan ser också olika ut. Det verkar som att pedagogerna alltid utgår ifrån 

barnets utvecklingsnivå och hur den sociala biten för barnet ser ut för att sedan 

bygga vidare på detta.  Att börja med och introducera barnet för kanske en 

eller två barn för att successivt bygga upp det sociala samspelet och slutligen 

kunna inkludera barnet tillsammans med den övriga barngruppen anser 
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många av de intervjuade pedagogerna är en bra start. Vi upplever att de 

intervjuade pedagogerna har en bra förståelse om samspelets betydelse för de 

autistiska barnen liksom Vakil et al. (2009) och Powell och Jordan (1998) också 

nämner. Pedagogerna har även stor kunskap om, det som Vakil et al (2009) 

också tar upp, att det är oerhört viktigt att vara lyhörda över vad föräldrarna 

till barnet tycker. A.a. nämner en viktig sak om inkludering, detta är att det 

autistiska barnet ska få tillgång att leka tillsammans med andra barn på 

förskolan. Desto tidigare det sker en inkludering i den övriga barngruppen 

desto bättre är det för det autistiska barnet. Detta är kategori 1 och 2 väl 

medvetna om utifrån vår tolkning.  

 

6.1.3 Betydelsen av lärandemiljön 

Miljön och dess utformning tar Vakil et al. (2009) också upp som en viktig del i 

barnets utveckling. Vi ställde dock inga intervjufrågor som handlade om 

miljöns betydelse för barnets utveckling. De vi dock fick reda på var att de 

autistiska barnen tränar både individuellt och socialt. När de tränar individu-

ellt finns det på några av förskolorna vi var och intervjuade på ett enskilt rum 

som var utsatt som ett träningsrum. En av pedagogerna nämner dock att 

miljön har betydelse och att den bör vara väldigt strukturerad och stödjande 

för att stimulera barnets lärande.  

 

Trillingsgaard et al. (1999) anser att autistiska barn saknar eller har lite social 

motivation och ser andra människor som föremål istället, vi menar utifrån vår 

tolkning av pedagogernas svar och den forskning som vi har läst behöver det 

inte vara så för all framtid utan i samspel med andra tror vi att autistiska barn 

har en möjlighet till att kunna utveckla en viss förståelse för andra människor. 

Engelmark (2010a) menar att autism idag inte har ökat utan att samhället har 

fått en bredare kunskap än vad vi tidigare haft inom området och forskningen 

har på så sätt kunnat gå framåt. Vi tror att detta påverkar oss alla och även de 

som arbetar inom förskolan har blivit mer medvetna om vad autism är. Vi 

upplever att det idag har blivit ett naturligt förhållningssätt att inkludera 

autistiska barn i en vanlig förskola. Det har även gått tydligt framåt i styrdo-

kumenten eftersom den nya skollagen säger att barn med autism i största 

allmänhet inte längre ska tillhöra grundsärskolan utan integreras i den vanliga 

skolan så långt det är möjligt (Skolverket, 2011).  

 

6.1.4 Tolkning av Lpfö 98 

Tre utav de fyra kategorier som vi fick fram håller med om att autistiska barn 

bör inkluderas med den övriga barngruppen. De pedagoger som hamnat 

under kategori 4 har kunskap om vad Lpfö 98 säger men anser dock att ett 

barn med autism inte bör inkluderas i en stor barngrupp. Detta tycker vi talar 

emot sig själv, att en sak uttrycks korrekt och enligt läroplanen men egentligen 

menas något annat. Pedagogerna i kategori 1 anser liksom Alin Åkerman och 

Liljeroth (1998) att autistiska barn ska börja där barnet befinner sig för att 
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successivt öka det sociala samspelet medans pedagoger i kategori 4 tycket att 

autistiska barn ska placeras i mindre barngrupper direkt. Den nya skollagen 

styrker våra åsikter om att inkludera ett autistiskt barn i en vanlig förskola. 

Barnet ska i den mån det går inkluderas i en vanlig förskola och när inte det 

behov barnet behöver uppfylls bör barnet övergå till en särskola istället.  

 
Läroplanen säger att alla barn ska få de resurser de anses behöva och att 

förskolan ska anpassas efter alla barns behov. Denna skrivelse är bra men det 

har tyvärr framkommit i intervjuerna att det brister i pengar på flera ställen.  
 

”… det som man kan känna det är väl att styrdokumenten och pengarna 

inte alltid går hand i hand, så att ofta så tror jag att personalen de kan nog 

… det kan nog se att det skulle vara möjligt men det kanske kostar det 

kanske behövs mer folk och så vidare och så vidare mer personal och det 

är så att man får inge mer pengar. Vi fick inget extra det funkade inte så 

idag, det funkade så förr då fanns det liksom en påse med pengar … det 

rimmar inte så bra …”(pedagog 4) 

 

Detta känns tråkigt och det blir sanning av det en pedagog nämner att verk-

samheterna talar emot styrdokumenten på grund av att ekonomin inte räcker 

till. Vi funderar om det skulle vara så, att pengar begränsar barns utveckling. 

Hur fungerar det då att arbeta mot läroplanen? Går det att förverkliga strä-

vansmålen ändå? Vi hoppas och tror det och kommer att arbeta hårt för detta 

och även arbeta för varje individs bästa den dagen vi kommer ut i verksamhe-

terna. Barn i behov av särskilt stöd ska enligt den nya skollagen ges det stöd 

och resurser som de behöver och det ska vi kämpa för. 

 

6.1.5 Arbetsmetoder som tillämpas 

De pedagoger som placerades under kategori 1 var väl medvetna om vilken 

slags arbetsmetod de skulle använda sig av för att underlätta för det autistiska 

barnets lärande. Arbetsmetoderna varierade beroende på vilken metod som 

var mest tillämpad utifrån barnet i fråga. De metoder som användes var IBT 

(Intensiv beteendeterapi) KBT (Kognitiv beteendeterapi) och TBA (Tillämpad 

beteende analys). Zander (2004) hävdar dock att TBA även kan benämnas med 

KBT och att det är samma arbetsmetod. Det vi reagerade över är att de peda-

goger som arbetat med KBT och TBA inte var medvetna om att dessa två 

kallelser står för samma innerbörder. De benämner endera KBT eller TBA.  

 

En annan arbetsmetod som vi tog upp i forskningsgenomgången var TEACCH 

(Treatment and Education of Autistic and related communication handicapped 

Children). Valet av att ha med denna arbetsmetod i forskningsgenomgången 

grundar sig dels på att vi tycker liksom Åkerman och Liljeroth (1998) att barnet 

får börja använda sig av programmet redan i förskolan och därefter följer det 

med över till skolan och även in i vuxenlivet. Detta är bra för att kunna följa 

barnets utveckling. Vi upplevde också liksom Schopler et al. (1993) att denna 
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metod är den mest användbara metoden i Sverige men ändå påträffade vi 

ingen av de intervjuade pedagogerna som arbetade enligt denna metod. Det 

kan vara så att de intervjuade pedagogerna var för få så där av ingen som 

arbetade med TEACCH eller kan det vara så att i denna del av Sverige använ-

der man sig av IBT, TBA och KBT som metoder. Pedagogerna under kategori 1 

var väl insatt i hur de skulle arbeta med den metod som var lämpad för det 

autistiska barnet de arbetade med och förklarade också noggrant hur deras 

arbetsmetod fungerade.  

 

Det var dock ingen av pedagogerna som förklarade lekens betydelse för det 

autistiska barnet som bland annat Powell och Jordan (1998) benämner. Vi 

stödjer a.a. åsikter om att leken för ett autistiskt barn är minst lika viktig som 

för icke-autistiska barn och att det är där barnet tränar sin sociala, kognitiva, 

emotionella och kommunikativa förmågorna och inkluderas även i den övriga 

barngruppen. Löfgren och Dillner (2010) hävdar också att det är extra viktigt 

för barn med autism att få leka med andra barn eftersom de har särskilt svårt 

att förhålla sig till andra.  

 

6.1.6 Slutsats 

Det vi har kommit fram till är att inkludering av autistiska barn i förskolan 

sker och det är utifrån olika arbetsmetoder som pedagoger arbetar med detta. 

Vi har också kommit fram till att den sociala biten inte är självklar för det 

autistiska barnet utan den måste tränas upp och utvecklas utifrån där barnet 

står i sin utveckling för att sedan trappas upp stegvis. Att samspela tillsam-

mans med andra icke-autistiska barn är viktig bit i det autistiska barnets 

lärande och utveckling. Föräldrarna betyder väldigt mycket för att förskolan 

ska kunna tillämpa det som behövs och pedagogerna måste ha en stor kunskap 

om hur det autistiska barnet fungerar för att kunna stötta barnet i sin utveck-

ling i interaktion med andra barn. Målet är att inkludera alla barn i förskole-

verksamheterna. 

 

I framtiden tror vi att inkludering av autistiska barn i förskoleverksamhet 

kommer att vara naturlig del i arbetet för pedagogerna och att det kommer att 

ske en ökning av diagnoser på grund av att människor i dagens samhälle har 

blivit mer medvetna om vad autism innebär och att det går att göra något för 

att underlätta för dessa människors samspel med andra om arbetet påbörjas 

redan i tidig ålder. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att studiens syfte blivit uppfyllt och detta grundar sig på att vi har fått 

tagit del av olika pedagogers syn och tolkningar av hur de ska inkludera 

autistiska barn i förskolan samt vilka arbetssätt och vilka kunskaper de har. I 

bilaga 1 finner vi de intervjufrågor som ställdes till de intervjuade. Alla dessa 



  

 

36 

 

 

frågor är relevanta att ha med för att kunna skapa kategorier samt kunna se 

skillnader på till exempel arbetserfarenhet pedagogerna har.  

 

I forskningsgenomgången har vi valt att förklara några ord som rör autism och 

som har olika innerbörder. Den som läser denna studie bör kunna skilja mellan 

dessa ord för att inte något ska misstolkas i texten. Även autismens betydelse 

och autismens historia nämns i forskningsgenomgången. Valet att ha med 

dessa bitar grundar sig på att vi tycker det är viktigt att läsaren får en förståel-

se i vad autism är innan de börjar läsa denna studie. Autismens historia finns 

med dels för att det är intressant att veta hur synen på autism har förändras 

över tid och dels för att vi ska kunna ge förslag till fortsatt forskning. Det 

nämns även hur en diagnostisering kan se ut. Detta finns till för att tydliggöra 

hur en hel process kan se ut från att ett barn misstänks ha autism till att barnet 

ska bli inkluderad i förskolan.  

 

Allt i forskningsgenomgången tycker vi också är relevant att ha med för att 

följa den röda tråden vilket görs genom hela uppsatsen. Det var dock svårt att 

finna vetenskapliga tidsskrifter, litteratur samt avhandlingar som var skrivna 

inom de fem närmaste åren. Detta kan bero på att fel sökord har används eller 

att det helt enkelt finns för få artiklar och litteratur som är skapade under de 

fem senaste åren. Litteraturen och de artiklar som fanns anser vi var betydelse-

fulla för vår forskning även fast några av dessa är skapade i en äldre vision.  

 

Den fenomenografiska metoden användes och vi tycker att vi har följt den. Det 

som upplevdes var lite svårt var när kategorier skulle skapas, men efter allt 

pysslande med att finna likheter och olikheter uppstod givna kategorier. Vi 

tyckte att intervjuer vad det lämpligaste sättet för att få svar på vår problem-

formulering och antalet intervjuade var också relevant. Eftersom vi följde de 

forskningsetiska principerna behövde ingen av de intervjuade pedagogerna 

känna en oro för att få sitt namn eller förskolan uthängt. Detta var vi också 

tydliga med att berätta när vi gick ut och intervjuade. 

 

Vi anser att vår studie just nu har en hög tillförlitlighet eftersom den som 

kommer att läsa denna studie ska få den möjligheten att själv kunna ha tillgång 

till kategorierna och intervjusvaren. För att underlätta har vi valt att citera 

vissa pedagoger för att den som läser denna studie ska kunna förstå vad vi har 

utgått ifrån när vi gjorde kategorierna. Reliabiliteten blev också hög eftersom 

vi spelade in våra intervjuer och de kunde lätt kontrolleras i efterhand. Om 

inte intervjuerna hade spelats in och istället skrivits ner hade det varit svårare 

för oss att få med allt som de intervjuade pedagogerna berättade. Det hade lätt 

kunnat bli misstolkningar och viktig information hade kunna gå till spillo. 

Med detta hade även studiens reliabilitet blivit lägre. På grund av att en 

kunnig person har läst igenom och gett förslag till förbättringar på vår studie 

har därmed studien fått en hög validitet. 
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6.3 Fortsatt forskning 

Om vi skulle valt att fortsätta denna studie hade vi riktat in oss på fler försko-

lor att gå ut och intervjua på. Vi skulle enbart kunna välja de förskolor som vi 

visste hade eller har arbetat med ett autistiskt barn för att försöka ta reda på 

om Galinat et al. (2005) har rätt när det menar att det finns fler autistiska 

pojkar än flickor. Vi skulle också kunnat intervjua förskolechefer och föräldrar 

till autistiska barn för att få reda på deras syn om inkludering av autistiska 

barn i en vanlig förskola. Om denna studie skulle pågått under en längre tid 

skulle vi kunnat följa upp de autistiska barnen från tiden på förskolan och 

ända upp till skolåren. Vi skulle då kunnat följa hur aktuella arbetsmetoder på 

dessa barn har påverkat dem och vilken utveckling det har medfört på barnen. 

Vi håller med Gillberg (1999) om att autism idag är ett samlingsord för många 

beteendemässiga tillstånd. Om autismen skulle ha delats in i mer olika syn-

drom än vad som finns idag tror vi att det skulle vara lättare för många 

pedagoger att få en inblick i hur de ska inkludera ett autistiskt barn i förskolan 

och barngruppen.  
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

 
Hur länge har pedagogen arbetat? Vilken utbildning har pedagogen? 

 

1. Har ni eller har ni haft barn som har fått diagnosen autism på försko-

lan? 

 

 

2. Hur inkluderar ni barn med autism i barngruppen? 

Hur skulle ni inkludera barn med autism i barngruppen? 

 

 

3. Hur ser riktlinjerna/metod ut för inkludering av barn med autism? 

Hur skulle riktlinjerna se ut för inkludering av barn med autism? 

 

 

 

4. Hur ser samarbetet ut med föräldrarna? 

Hur skulle samarbetet se ut med föräldrarna? 

 

 

 

5. Har någon av personalen gått någon utbildning om autism? 

          Vilken typ av utbildning i såfall? Hur gick du den till? 

 

 

 

6. Vad vet du om autism? 

 

 

7. Hur länge tror du att det skulle dröja innan det blir någon utredning av 

ett barn som misstänks ha autism? 

 

 

8. Vart vänder ni er om ni misstänker att ett barn har autism i förskolan? 
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9. Vilka hjälpmedel har ni för att barn med autism ska kunna utvecklas? 

Vilka hjälpmedel skulle behövas om ni hade ett barn med autism i för-

skolan? 

 

 

10.  Vad står det om inkludering av barn med t.ex. autism i styrdokumen-

ten? 

 

  

 


