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Uppsatsen speglar pedagogers syn på inkludering och delaktighet i arbetet med 

barn diagnostiserade inom autismspektrum. Studien identifierar utmaningar 

och möjligheter i arbetet med barn inom spektrumet. Studien är en kvalitativ 

studie där semistrukturerade intervjuer använts som vetenskaplig metod. 

Resultatet visar på samsyn mellan hur informanterna resonerar om inkludering 

och hur de beskriver att de arbetar med det. Synen om delaktighet gick isär 

bland informanterna och likaså arbetet med delaktighet i verksamheten. 

Slutsatsen är att arbete med barn diagnostiserade inom autismspektrumet är 

komplext och det finns många faktorer att ta hänsyn till, tack vare en diagnos 

inom autismspektrumet finns mycket hjälp att få för barnet. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s.5) står: 

 ” verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till eget behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt”  

Citatet ovan från läroplanen innebär att pedagoger som arbetar inom förskolan ska ta 
hänsyn till att alla barn får det stöd de behöver för att utvecklas på bästa sätt. 
Majoriteten av barn med någon form av diagnos går i vanlig förskola. En förskola kan 
välja att ansöka om en resurs som tilldelas det enskilda barnet alternativt en resurs 
till hela barngruppen. 

Diagnoser inom autismspektrumet är en av få diagnostiseringar som görs på barn i 
förskoleåldern. Enligt Lutz (2014) kan diagnoser fungera på ett av två sätt: antingen 
som verktyg för planering och organisering eller som ett legitimt skäl att lägga över 
ansvaret på barnet eller barnets föräldrar (Lutz, 2014). Diagnosen används då som ett 
sätt att anpassa individen till verksamheten alternativt forma verksamheten utifrån 
individens behov och förutsättningar i strävan efter att erbjuda en skola för alla. En 
skola för alla inkluderar förskolan som idag är det första steget inom skolväsendet 

Skolverket (2004) visar på att allt fler särlösningar skapats inom förskolans arena. 
Bildandet av särskilda avdelningar, grupper och i vissa fall hela förskolor tyder på ett 
steg ifrån den ursprungliga intentionen av en skola för alla.  

En skola för alla har olika betydelse beroende på vem som tillfrågas. Enligt 
regeringens skrivelse (1997) avser uttrycket att alla barn oavsett bakgrund och 
erfarenheter ska få en likvärdig undervisning. Där hänsyn tas till varje barns behov 
att bli sedd och bemött utifrån sina egna förutsättningar. 

Målet är att samtliga barn utvecklar sina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt 
till ett samhälle i förändring. Assarson (2007) uppfattar uttrycket en skola för alla 
som ett värdeladdat och normativt begrepp och ser en risk i att sammanfatta större 
delen av det politiska uppdraget i några få ord. Det blir en ständig förhandling och 
omförhandling av uppdragets roll och ordet alla får en problematisk betydelse menar 
Assarson (2007). Verksamheten ska inte anpassas så att individernas olikheter 
försvinner utan ses som en möjlighet för barngruppen att utvecklas tillsammans. 
Svårigheten är att didaktiskt planera verksamhet utefter ambitionen en skola för alla.  

Palla (2011) och Hjörne och Säljö (2008) beskriver att problemet inom verksamheten 
ofta härleds till egenskaper eller karakteristiska drag hos den enskilda individen 
snarare än faktorer i verksamheten. Med andra ord blir barnens anpassning till 
verksamheten central istället för att miljön problematiseras och anpassas utifrån 
barnens förutsättningar.  

Studien fokuserar på att undersöka hur barn med diagnos inom autismspektrum i 
förskolan inkluderas och deltar i verksamheten enligt förskolepersonal.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att undersöka och analysera hur barnskötare, förskollärare och en 
specialpedagog såg på begreppen inkludering och delaktighet inom förskolan med 
fokus på barn inom autismspektrum. Utöver det önskades även utröna vilka 
möjligheter och utmaningar som fanns i arbetet med barn inom autismspektrumet. 

Utifrån syftet ställdes följande frågeställningar: 

Hur ser personal som arbetar inom förskolan på inkludering och delaktighet för barn 
diagnostiserade inom autismspektrumet? Beskriver de att de arbetar för att främja 
inkludering och delaktighet i förskolan? 

Vilka möjligheter och utmaningar finns i arbetet med inkludering och delaktighet 
med barn diagnostiserade inom autismspektrum och hur går arbetet till med dessa? 

 

1.2 Disposition 

Bakgrunden är uppdelad i sex rubriker, teoretisk utgångspunkt samt perspektiv på 
delaktighet, tidigare forskning utifrån delaktighet, inkludering och utmaningar och 
möjligheter, övrig relevant litteratur samt litteratursökning. Bakgrunden avser att 
belysa tidigare forskning och ge en förståelse för forskningsfältet. 

Metoden redogör för motiv och argument för vald metod och urval i undersökningen, 
hur datainsamling och analys skett, samt för undersökningens tillförlitlighet och ett 
forskningsetiskt resonemang.  

Resultatet redovisar insamlad data utifrån tre kategorier, inkludering, delaktighet 
samt utmaningar och möjligheter. Resultatet analyseras utifrån de teoretiska 
perspektiven samt tidigare forskning och övrig relevant litteratur. 

Diskussionen är uppdelad i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 
metoddiskussionen diskuteras metodval, tillvägagångssätt och utmaningar i samband 
med datainsamling och tillämpning av forskningsetiska principer.  
I resultatdiskussionen diskuteras resultatet kritiskt utifrån de olika 
forskningsfrågorna. Diskussionsdelen avslutas med en slutsats samt förslag till 
fortsatt forskning och ämnets vikt för förskoleprofessionen.  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Nedan följer de begrepp som används i uppsatsen. Då de olika begreppen kan tolkas 
olika definieras här begreppen för att undvika missförstånd och feltolkningar. 

Delaktighet, barns upplevelser och känslor får betydelse för hur innehåll och form 
bedrivs och tas tillvara i verksamheten. Olika uttryckssätt kan tillexempel vara 
kroppsspråk, tal, skrik och joller med mera (Eriksson, 2014). 
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Inkludering, är ett alternativt begrepp till integrering. Inkludering syftar till att 
miljön ska anpassas efter alla barns olikheter och förmågor samt möjliggöra en 
generell pedagogik. I inkludering tas avstånd från exkludering av enskilda barn (Lutz, 
2014). 

Med autismspektrum avses barn i förskoleåldern som har blivit diagnostiserade med 
autistiskt syndrom, atypisk autism eller aspergers syndrom. Autismspektrum är ett 
samlingsnamn för dessa diagnostiseringar och kännetecknas av svårigheter i 
samspel, kommunikation och föreställningsförmåga (Socialstyrelsen, 2010). 

 

2 Bakgrund 

Nedan följer en redovisning av val av teoretisk utgångspunkt och perspektiv på 
delaktighet. Tidigare forskning om inkludering samt delaktighet och ytterligare 
relevant litteratur gällande barn inom autismspektrum tas även upp. Kapitlet 
avslutas med forskning om möjliga arbetsmetoder och vår litteratursökning. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt dilemmaperspektivet 

Studien, om autismspektrum i förskolan, utgår ifrån Nilholms (2007) 
dilemmaperspektiv. Nilholms (2007) perspektiv ansåg vi passa bäst i studien med 
barn diagnostiserade inom autismspektrums med fokus på delaktighet och 
inkluderande i förskolans vardag. Nilholm (2007) tar även upp det relationella och 
det kompensatoriska perspektivet. Dessa perspektiv kunde även används, 
dilemmaperspektivet valdes då det ger en bredare syn på resultat, analys och inte ger 
några givna svar. 

Nilholm (2007) menar att dilemman är motsättningar som inte går att lösa men som 
alltid kräver uppmärksamhet på ställningstaganden. Vidare skriver Nilholm (2007) 
att dilemman är av stor vikt för människans sociala liv och tänkande. Olika synsätt på 
lärande betonar en aspekt av dilemman, exempelvis att se lärandet som överföring av 
kunskap och att se lärandet som en aktiv handling där individen skapar en förståelse 
för omvärlden. Nilholm (2007) anser att båda perspektiven framstår vara väsentliga 
för lärande. Ensidigt tänkande kan vara till nackdel då det riskerar att barnet går 
miste om viktiga faktorer som har betydelse för lärandet i helhet. Nilholm (2007) 
menar vidare att ett viktigt dilemma i ett utbildningssystem är att alla elever ska få 
liknande kunskaper och färdigheter samtidigt ska systemet anpassas till att alla elever 
är olika. Inom specialpedagogiken finns många olika synsätt och alternativ att 
hantera situationer och olikheter därav Nilholms (2007) dilemmaperspektiv.  

Som tidigare nämnts ska alla barn som deltar i utbildningssystemet få tillgång till en 
likvärdig utbildning samtidigt som alla barn har olika förutsättningar att ta till sig 
den kunskap som skolan och förskolan vill förmedla. Nilholm (2007) hänvisar till 
resonemanget av Clark, Dyson och Millward (1998) kring det dilemma som uppstår i 
spänningsfältet mellan barnens olikheter kontra skolan och förskolans mål och 
strävansmål. Utifrån det centrala dilemmat som utbildningssystemet står inför är 
dilemman alltid situerade, med andra ord varierar beroende på vilka konkreta 
omständigheter det uppkommer i. Nilholm (2007) tar upp tre olika dilemman som 
kräver ställningstaganden inom specialpedagogik. Det första dilemmat är individ 
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kontra kategori, vilket innebär att kategorisering ska undvikas och att alla barn ska 
bemötas som individer dock kategoriseras samtidigt barn hela tiden i form av synliga 
och osynliga kategorier, exempelvis i form av en diagnos inom autismspektrumet. 
Dilemmat innebär även att om barn inte diagnostiseras riskerar de att gå miste om 
det stöd som kan behövas. Ur ett annat perspektiv kan kategoriseringen i sig skapa 
ett negativt synsätt på barnen. Socialstyrelsen (2010) skriver i en av sina 
kunskapssammanfattningar, om barn inom autismspektrumet, att det inte finns 
tillräckligt med underlag för att diagnoser skulle ha en negativ effekt. Det skall dock 
inte underskattas. Nilholm (2007) menar vidare att kontakter och stödåtgärder för 
barnet ska kunna erbjudas även utan en diagnostisering.  

Nilholms (2007) andra dilemma är brist kontra olikhet, det vill säga en 
kompensatorisk syn på barnet som bristfälligt eller om barnen i behov av särskilt stöd 
ska ses som olika individer med olika förutsättningar. Nilholm (2007) skriver vidare 
att i varje socialt sammanhang finns en norm för vilka handlingar som anses vara 
negativt betingade och vilka handlingar som är önskvärda. Trots att olikheter ses som 
en tillgång till barngruppen kan beteenden som bryter mot normen, eller är för olika, 
värderas negativt (Nilholm, 2007). 

Nilholms (2007) tredje dilemma problematiserar huruvida barnet ska kompenseras 
utifrån sina brister eller om miljön ska förändras utifrån barnens olikheter. Dilemmat 
visar sig i om barnet ska inkluderas och vara deltagande i verksamheten som riktar 
sig till alla barn eller om barnet ska vara en del i de kompensatoriska lösningar som 
specialförskolor och små undervisningsgrupper som i sin tur exkluderar de 
diagnostiserade barnen från de barnen inom normen (Nilholm, 2007). 

 

2.2 Teoretiskt perspektiv på delaktighet 

Att känna tillhörighet är viktigt för barns hälsa. Men för att få den möjligheten krävs 
att barnen kan vara socialt delaktiga i leksituationer. Melin (2011) tar i sin avhandling 
upp olika delaktighetsperspektiv som visar på olika svårigheter för delaktighet. De tre 
delaktighetsperspektiven är delaktighet i rollen som medborgare, delaktighet i 
kontrollen av det egna livet och delaktighet i vardagslivet. 

Delaktighet i rollen som medborgare ges via barnkonventionen (Unicef, 2009) en 
normativ roll. Barn ska lyssnas på, de ska underlättas för att möjliggöra barnen att 
föra sin talan och deras åsikter måste kunna påverka. Barnen skrivs här fram som 
potentiella medborgare och bör därför vara en av de grupper som är delaktiga i 
samhällsbeslut. Det förutsätter en ömsesidig respekt mellan vuxna och barn. Melin 
(2011) menar att Storbritannien är ett av de länder som skapat möjlighet för barnen 
att vara delaktiga i samhällsplaneringen genom att allmänheten ska delta i alla beslut 
som rör miljöplanering. Dessa forum leds och stöds framförallt av vuxna. Enligt 
Melins (2011) avhandling visar forskning inom Storbritannien att det behövs en 
vuxen som kan stödja barnens delaktighet och skydda deras åsikter. Med tanke på att 
barns yttranden inte ses som auktoritativa konstaterar Melin (2011) att en vuxen 
behövs som står på barnens sida. 

Delaktighet i kontrollen av det egna livet (Melin, 2011) innebär i det här perspektivet 
att barnet är tillräckligt kompetent att fatta beslut angående sitt eget liv och ses som 
fristående från föräldrarna. Även här uppstår problem med barnets röster som 
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auktoritativa och erkänns sällan som det. Detta på grund av de vuxnas ifrågasättande 
av barnens kompetens att fatta beslut. Melin (2011) beskriver att dilemmat uppstår 
mellan barnets bästa och barnets delaktighet. Utifrån en syn på barnets ålder och 
mognad blir barndomen som en övergående fas med fokus på vad barnen kommer bli 
istället för vad de är. Om barnen i sin tur då inte följer normen för hur barn ska 
utvecklas och bete sig menar Melin (2011) att barn lättare kategoriseras som normala 
och onormala. Barnens åsikter får ingen större betydelse på grund av dess 
utvecklingsstadier och ålder. Denna problematisering skriver Melin (2011) blir lättare 
om man tittar på det barn som inte har någon talad röst då kan frasen barnens röster 
istället bli ett legitimt skäl till att utesluta de barn utan verbalt tal. Komulainen (2007 
i Melin 2011) betonar att funktionsnedsatta barns röster är marginaliserade i 
samhället. Detta innebär att en vuxen måste föra barnets talan och att barnets andra 
fysiska uttryckssätt och ljud begränsas. 

Delaktighet i vardagslivet är det tredje delaktighetsperspektivet Melin (2011) tar upp. 
Flera artiklar i barnkonventionen (Unicef, 2009) tar upp barns rätt till att aktivt själv 
kunna ansvara och fatta egna beslut. Denna delaktighet i vardagslivet möjliggör en 
samvaro med andra människor, den bidrar till känslan av tillhörighet, gemenskap 
och en del av upplevelser med andra. I Melins (2011) tredje perspektiv upplevs två 
delaktighetsproblem, dels när relationen mellan de krav som krävs och barnets 
funktionsförmåga inte är kompatibla. Det andra är social exkludering det vill säga när 
ett barn utesluter ett annat barn från att göra det som barnet vill vara delaktig i. 
Melin (2011) skriver i sin avhandling att forskning visar på att barn med 
funktionsnedsättning blir mer uteslutna i sociala aktiviteter än andra barn och att det 
är viktigt att ha det i åtanke. 

 

2.3 Tidigare forskning om inkludering och inkluderande 
miljöer i förskolan och skolan för barn i behov av särskilt 
stöd 

Nilholm och Göransson (2013) skriver i sin utvecklingsrapport om inkluderande 
undervisning. I utvecklingsrapporten (Nilholm & Göransson, 2013) visar det sig att 
forskare och praktiker var missnöjda med begreppen integration och mainstreaming. 
Begreppen ansåg inte gynna barn med funktionsnedsättning eller barn i behov av 
särskilt stöd. Nilholm och Göransson (2013) skriver att olikheter skall ses som en 
tillgång, men att det i verkligheten inte ser likadant ut då alla barn kategoriseras. 
Både medvetet och omedvetet. Beteenden som går emot normen är svåra att se som 
tillgångar. Nilholm och Göransson (2013) beskriver inkludering utifrån två 
definitioner, den gemenskapsorienterande definitionen och den individorienterande 
definitionen. I den gemenskapsorienterande definitionen ses gemenskap som en 
viktig del av inkludering. Det innebär fokusering på arbetsformer, gemensamma 
aktiviteter och gemensamma avsikter. Utifrån den individorienterade definitionen 
menar Nilholm och Göransson (2013) att varje barn vara socialt och pedagogiskt 
delaktig. Viktigt i denna definition är att alla barn får komma till tals. För att avgöra 
graden av inkludering är det till fördel om barnen får avgöra graden av sin syn på 
situationen (Nilholm & Göransson, 2013). Enligt Nilholm (2007) började begreppet 
inkludering användas samtidigt som fortbildning för personal inom skola och 
förskola påbörjades och barnsynen ändrades till en syn på barn som lärande och 
kompetenta samhällsmedborgare. Nilholm (2007) skriver vidare att begreppet 
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inkludering även introduceras i flera andra länder och det nya begreppet handlade 
om hur skolan skulle utformas för att passa alla elever. Nilholm (2007) gör en 
jämförelse med hur barnsynen såg ut i mitten av 1800-talet då barn i behov av 
särskilt stöd sågs som lågbegåvade och barn i behov av särskilt stöds närvaro sågs 
inte givande för barnen själva eller barngruppen. Det förespråkades exkludering och 
särskiljande för dessa barn (Nilholm, 2007). 

Utvecklingen gick framåt. Nilholm (2007) skriver om inkludering i relation till elever 
i behov av särskilt stöd i skolans värld. Under 1950- och 1960-talet infördes begrepp 
som integration och mainstreaming vilka betecknande en idé om hur elever i behov 
av särskilt stöd skulle bli delaktiga i de ordinarie skolmiljöerna. Nilholm (2011) 
menar vidare att idéerna om integration och mainstreaming innebar att flera barn 
placerades i vanliga klasser, dock fanns det stora frågetecken om hur dessa elevers 
situation blev. Nilholm (2007) skriver även att det uppstod ett missnöje med hur 
integrationen och mainstreamingen utvecklats i delar av världen, eftersom barn hade 
placerats i miljöer som i liten utsträckning anpassats efter deras behov. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) förtydligas förskolans uppdrag att 
anpassa och utveckla verksamheten för alla barn och ge det stöd som behövs för barn 
i behov av särskilt stöd för att kunna nå sin optimala utveckling. I barnkonventionen 
(Unicef, 2009) tas alla barns rätt till undervisning, utbildning och habilitering upp 
oavsett fysiska eller psykiska handikapp. Alla barn har rätt till ett fullvärdigt liv, 
möjlighet till inkludering och en utbildning som främjar deras självförtroende. 

Precis som läroplanen (Skolverket, 2010) och barnkonventionen (Unicef, 2009) 
beskriver har den sociala och fysiska miljön stor betydelse för alla barn i förskolan. 
För att barnen ska kunna känna sig inkluderade i förskolans dagliga verksamhet 
krävs en medvetenhet om miljöns betydelse. Sandberg och Björk-Åkesson (2009) 
skriver att förskolan utgör en del av barnets närmiljö och vardagsmiljö. Miljön är 
viktig för utveckling och lärande för alla barn, inte minst barn i behov av särskilt stöd. 
Om barnens lärandemiljö känns trygg och stabil har de även lättare att lära sig och 
utvecklas.  

Sandberg och Björk-Åkesson (2009) skriver i sin bok, om barn i behov av särskilt 
stöd, om kartläggning omkring barnet och förskolemiljön. Detta för att ha möjlighet 
att arbeta med åtgärder både från barnets förutsättningar och utifrån samspelet med 
miljön. Sandberg och Björk-Åkesson (2009) menar att det är viktigt att känna till en 
eventuell diagnos för att barnet ska ges rätt förutsättningar. Den sociala miljön 
handlar om hur barnet bemöts samt samspel mellan barnet och andra barn och 
vuxna i förskolemiljön. Hur situationer för lärande struktureras, till exempel hur en 
aktivitet läggs upp och utformningen av den fysiska miljön är av stor vikt påpekar 
Sandberg och Björk-Åkesson (2009). Då handlar det om lokaler, belysning och 
hjälpmedel av olika slag samt material som används för lek, aktiviteter och lärande. 
Lekmiljöns utformning kan också påverka. Sandberg och Björk-Åkesson (2009) 
menar att  det krävs kännedom om vilka behov och stöd som fodras, problematik som 
skall lösas, barnets utveckling och aktuell situation för att göra dessa anpassningar. 
Men även de stöd som finns tillgängligt eller kan bli tillgängligt i närmiljön. Sandberg 
och Björk-Åkesson (2009) anser att om styrkor och svagheter observeras kan mål 
sättas upp som i sin tur ger god effekt till nödvändig insats. Vilken strategi som 
används beror på varje specifikt barn i sin specifika närmiljö. Sandberg och Björk-
Åkesson (2009) avslutar med att för att uppnå en så god miljö som möjligt för barnet 
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i behov av särskilt stöd krävs en samverkan mellan personalen som skall bidra till en 
god lärande miljö för barnen på förskolan. 

 

2.4 Tidigare forskning om delaktighet – I fokus 
autismspektrum 

 

Eriksson (2014) tydliggör att barn som får känna sig delaktiga blir stärkta i sin 
självkänsla. Ett uteslutande från sociala aktiviteter är, som Eriksson (2014) beskriver, 
de vuxnas ansvar, barnet själv bär inte ansvar för sin egen delaktighet. De vuxna är 
ansvariga för att skapa förutsättningar för att få alla barnen delaktiga. För att vuxna 
ska kunna göra barn delaktiga är det av stor vikt att barns perspektiv tas tillvara 
vilket kräver stor lyhördhet och att kunna tolka barnens sätt att se på omvärlden. 

Enligt Erikssons (2014) resonemang i föregående stycke är det av stor betydelse att 
barn i behov av särskilt stöd får känna sig delaktiga. Beckman m.fl. (1998) skriver att 
individer med autism har svårt med ömsesidighet och sociala kontakter och därför 
behöver stöd för att underlätta det sociala samspelet med andra. Det betyder mycket 
för barn med autism att få vara tillsammans med andra barn för att utvecklas, om det 
sker under rätt förutsättningar. Vidare skriver Beckman m.fl. (1998) att det förr var 
vanligt att det gjordes uttalanden om att integrering av barn med autism i förskolor 
eller skolor var olämpligt för att deras behov var så specifika. I dagens läge måste 
sådana överväganden göras individuellt.  

Wong och Kasari (2012) skriver i sin artikel att de genomförde observationer i tre 
dagar på barn, 3-5 år gamla, inom autismspektrumet i förskolemiljö. De barn som 
inte hade autism lekte medan barnen med autism satt passivt och väntade under 
situationer så som påklädning i hallen, samlingar med mera. Studien visade på att 
barn med autism lägger mindre tid till lek och delar mindre uppmärksamhet med 
andra barn och vuxna, än barn med andra funktionsnedsättningar. Barn med autism 
kan lättare fokusera på att samtala om ett gemensamt föremål, till exempel någon 
leksak, med barn eller en vuxen. Wong och Kasari (2012) skriver också att det är 
viktigt att pedagogerna på förskolan får en bra utbildning som möjliggör att träna 
barn med autism i lek och social kompetens. Resultatet av Wong och Kasaris (2012) 
artikeln kan tolkas som att barn inom autismspektrumet fick lite och sällan stöd i 
förmågan att uppmärksamma och svara på tilltal. När barnen väl svarade på tilltal 
fick de väldigt sällan beröm för det av sin lärare. När barnen uppmuntrades till delad 
uppmärksamhet gällde det specifik undervisning, således inte socialt samspel med 
andra. Lärarna förstärkte sällan barnens pekande och initiativ till delad 
uppmärksamhet. Barnen sågs oftare leka funktionella lekar än rollekar som lärarna 
sällan uppmuntrade till. Vid fria leksituationer fick barnen inte mycket återkoppling. 
Wong och Kasari (2012) avslutar med att lärarna behöver mer forskningsbaserad 
kunskap inom lek och delad uppmärksamhet med unga barn med autism. 

Lillvist (2014) beskriver liksom Wong och Kasari (2012) om social kompetens och hur 
viktigt det är att tidigt uppmärksamma barn som behöver extra stöd inom de sociala 
områdena. Möjligheten att vara delaktig och känna sig betydelsefull stärker barnens 
självförtroende och personliga utveckling. Leken är enligt Lillvist (2014) mycket 
viktigt för barns utveckling, precis som tillgång till miljöer och sociala samspel med 
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andra barn. Även om social kompetens ses som viktig för barns utveckling är det 
sällan stöd av resurs ges för stöttning av endast social kompetens. Däremot öppnar 
en diagnos inom exempelvis autism upp för resurs men då för stöd av barnets 
kommunikativa svårigheter och inte den sociala kompetensen. Lillvist (2014) 
framhåller även de negativa konsekvenser som sker om barnet inte blir accepterad av 
barngruppen. Det i sin tur skulle kunna leda till sämre självförtroende, frustration, 
depressiva tillstånd och isolering. Lillvist (2014) menar att det är förskolan som har 
ansvar för att skapa goda förutsättningar för relationer mellan barnen. 

 

2.5 Tidigare forskning – Utmaningar och möjligheter 

Socialstyrelsens (2010) utvecklingscenter för barns psykiska ohälsa har i en av sina 
fem skrifter sammanställt information om barn diagnostiserade inom 
autismspektrumet. I skriften beskrivs barn inom autismspektrumet som annorlunda 
och ojämna i sina förmågor. De lyfter även risken för dessa barn inom 
autismspektrum att drabbas av psykiska symptom så som depressivitet, 
tvångssyndrom, självskadebeteende och panikattacker på grund av omgivningens 
bristande kunskap och förståelse. Det är därför viktigt att tidigt upptäcka de barn 
med funktionsnedsättningar inom autismspektrumet. Med dagens forskning är detta 
möjligt i redan 2-3 års ålder, tyvärr är de flera som inte diagnostiseras förrän i senare 
förskoleålder eller till och med i vuxen ålder. Gemensamt för diagnostisering inom 
autismspektrumet är att de har svårt med ömsesidigt socialt samspel, ömsesidig 
kommunikation, föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteenden och 
intressen. Dessa varierar i olika grad beroende på individ och ålder (Socialstyrelsen, 
2010) 

Socialstyrelsen (2010) menar att de ömsesidiga sociala samspelen bygger på att 
kunna se ur andras perspektiv, kunna läsa av och förstå andras tankar och känslor 
och förutse vad som kommer hända härnäst. Den språkliga kommunikationen kan 
även den variera i stor grad, vissa börjar tala senare andra börjar inte tala alls. En del 
talar väldigt lite andra talar mycket med en väldigt grammatisk korrekthet och 
närmast lillgammalt språk. Socialstyrelsen (2010) påpekar att innebörden av det 
talade språket ibland är svårt att förstå för barn inom autismspektrumet. Sarkasm, 
ironi och uttryck som vänta en stund och kanske eller ord som är dubbeltydiga blir 
extra svåra för de här barnen.  

Socialstyrelsen (2010) förtydligar att barn inom autismspektrumet visar en 
begränsad variation av intresse, beteende och föreställningsförmåga. Många har 
specialintressen som de kan otroligt mycket om och lägger ner väldigt mycket tid i 
vilket i sig inte behöver vara problematiskt om de inte går miste om andra 
lärotillfällen och utvecklingsmöjligheter. Barn inom autismspektrumet har svårt att 
se helheter och sammanhang men har ett bra öga för detaljer, svårt att hålla tillbaka 
impulser och växla fokus. Många barn inom autismspektrumet riskerar att hamna i 
utanförskap, isolering och riskerar att aldrig riktigt bli delaktiga i samhällslivet 
(Socialstyrelsen, 2010). 

Socialstyrelsen (2010) lyfter i samma dokument upp olika former av stöd som kan 
underlätta för barn inom autismspektrum och deras familjer. De diskuterar 
bemötande som en viktig del av stödet för dessa barn men även hos alla barn. För 
barn inom autismspektrumet innebär det en respekt för individen och en förståelse 
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för de enskildas sätt att tänka annorlunda. Socialstyrelsen (2010) menar att personer 
som arbetar med barnet i fråga behöver visa en vilja att försöka förstå. De har ofta 
svårt med situationer som innebär mycket sinnesuttryck som ljudrika röriga och 
ostrukturerade situationer. Socialstyrelsen (2010) anser att personalen måste kunna 
anpassa sitt sätt att ställa krav samt anpassa kravnivå då krav i en situation kan passa 
dock vara ohållbar i en annan. 

Trots de utmaningar som diagnosen kan innebära finns det arbetsmetoder som 
underlättar i vardagen. Svensson och Höstfält (2011) skriver att ett 
specialpedagogiskt arbetssätt handlar om att på ett bra sätt ge stöd åt de som behöver 
det. Det stöd som ges kan vara att bruka en lämplig metod. Detta kan handla om att 
använda sig av ett lämpligt hjälpmedel eller att bruka ett professionellt 
förhållningssätt gentemot den som ska hjälpas. Hjälpmedel kan betyda att man 
kompenserar en nedsatt funktion hos den som har funktionshinder av något slag. 
Vidare skriver författarna om olika arbetsmetoder som hjälpmedel vid 
funktionsnedsättningar.  

Även Socialstyrelsen (2010) påpekar hur viktigt de är att kunna anpassa 
kommunikationen genom att använda ett tydligt språk, ge tydliga alternativ och visa 
vad konsekvenserna av valet innebär för barnet. Detsamma gäller för mer öppna 
frågor som med fördel delas upp i mindre konkreta frågor. Socialstyrelsen (2010) 
nämner piktogram som är en symbolmetod som från början kommer ifrån Canada. I 
Sverige har symbolmetoden anpassats så att den passar svenska förhållanden. 
Piktogram används till mesta dels av personer med kognitiva svårigheter. Med hjälp 
av bilder får barnen stöd och möjlighet att visa vad de vill samt tydliggöra dagens 
struktur. Barn inom autismspektrumet har ofta en väldigt bra visuellt förmåga eller 
starkt bildminne (Socialstyrelsen, 2010). 

Socialstyrelsen (2010) påpekar att enbart för att barnen har ett väl utvecklat talspråk 
innebär det inte att barnen i fråga förstår innebörden av de talade orden.  Ett bra 
redskap och tekniker som kan hjälpa till som ett visuellt stöd kan bland annat vara 
seriesamtal, ritprata eller sociala berättelser. De sociala berättelserna spelar upp en 
situation med en önskvärd reaktion. Redskapen underlättar inte enbart för 
kommunikation utan kan även utveckla barnens sociala förståelse. Större delen av 
barn inom autismspektrumet uppvisar oönskade beteenden och ofta så i 
okontrollerade explosiva handlingar. Socialstyrelsen (2010) menar att i dessa 
situationer som uppstår fungerar de sällan med ett fostrande förhållningssätt. En mer 
lämplig metod är att ge ett lugnt och tryggt stöd att fånga upp barnet och lugna för att 
underlätta för barnen att åter få kontroll över sitt eget handlande. Utefter en analys 
av det uppstådda problembeteendet går det sedan att hjälpa barnet med fler redskap 
för att hantera situationen. Det finns väldigt många metoder som kan användas för 
att stödja barnens utveckling, dock finns ingen forskning som stödjer den ena eller 
den andra med anledning av att autismspektrumet är ett brett tillstånd och varje 
individ står inför olika utmaningar. Därför kan man inte säga att en metod är bättre 
än någon annan, det är således väldigt individuellt (Socialstyrelsen, 2010). 

Precis som Socialstyrelsen (2010) påpekar finns väldigt lite forskning om metoder 
som kan tillämpas i arbetet med barn inom autismspektrumet. Scott Ruschton 
McConnall (2002) gjorde en sammanställning av fältets forskning i en artikel där han 
sammanfattar olika arbetsmetoder som finns för att främja socialt samspel för barn 
inom autismspektrumet. McConnall (2002) skriver tidigt att de är långt ifrån alla 
barn med autism som inte har några färdigheter alls inom social interaktion. För 
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många barn med autism är sociala relationer med andra barn inte tillräckligt 
attraktiva utan de isolerar sig hellre och uppvisar ett så kallat socialt undvikande 
beteende. McConnall (2002) presenterar en punktlista för verksamma inom 
utbildningsväsendet som arbetar med barn inom autismspektrumet. Dessa punkter 
är en sammanfattning av vad forskningen visar som effektivt för att främja sociala 
färdigheter hos barn med diagnoser inom autismspektrum. Dessa sex punkter är; 

1. Barnen ska ha tillgång till sociala interaktioner i sociala sammanhang 
tillsammans med andra barn som följer den typiska utvecklingskurvan. Dock 
är det viktigt att utvärdera de behov som finns hos varje enskild individ för att 
kunna se vilket stöd barnet behöver. 
 

2. Arrangera miljön så att den driver och stödjer sociala interaktioner 
tillsammans med andra. En del forskning visar på vikten av terapeutiska 
miljöer för unga barn med autism. Miljön ska innehålla tydliga scheman och 
aktivitetsstrukturer som är förutsägbara. I denna miljö ska tillgång till typiskt 
utvecklade barn finnas som lämpligen är tränade i bemötandet för de enskilda 
barnen. 
 

3. Lär ut nödvändiga sociala förmågor till barn med autism i grupp tillsammans 
med andra och tillgång till en inkluderande lärare som driver på det sociala 
deltagandet i sociala sammanhang.  
 

4. Successiv nedtrappning av direkta åtgärder över en längre tid, som mål att 
dessa sociala interaktioner ska bli naturliga och kontinuerliga. 
 

5. De stöd barnet får för sina sociala kompetenser ska förlängas och förläggas på 
annat än just sociala interaktioner som exempelvis stöd i språket. 
 

6. Övervaka effekterna av de insatser som sätts in under längre tid. Som lärare 
måste man kunna svara på vilken grund de valda insatserna byggdes på samt 
hur insatserna fungerar. 

 

 
McConnall (2002) likt Socialstyrelsen (2010) pekar på vikten av att insatser för barn 
inom autismspektrumet sätts in så tidigt som möjligt. Lutz (2014) problematiserar i 
vilken utsträckning detta sker i Sverige och hänvisar till SOU 2010:95 där det står att 
socialt utsatta barn som uppmärksammas tidigt inte bemöts med korrekta insatser. 
Då kan det finnas en risk att pedagoger använder sig av en vänta och se-attityd. Lutz 
(2014) skriver även att den pedagogiska situationen på förskolan skiljer sig mycket i 
jämförelse med grundskolan. På grund av det kan det skapas en skärpt 
konkurrenssituation om de resurser som finns till hands för olika former av 
stödåtgärder.   
 
Lutz (2014) skriver vidare att konkurrenssituationen inte är avskild inom förskolan 
utan i en gemensam skolorganisation förekommer också prioriteringar, om resurser 
till barn i behov av särskilt stöd. Om skolledare och andra verksamhetsansvariga 
omarbetar sitt tänkande och förskolan blir föremål för värdefulla satsningar när det 
gäller specialpedagogiska insatser kan fler barn fångas upp tidigare än i dagens 
skolsituation. Takala, Pirttmaa och Törmänen (2009) skriver att 30 % av barnen i 
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Finland deltar i specialpedagogisk undervisning. I Finland anses tidiga insatser och 
tidigt stöd vara viktigt för barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan. Stöd 
sätts in så fort läraren märker inlärningssvårigheter hos barnet. Takala m.fl. (2009) 
tar upp att klassläraren hjälper till i första hand med det stöd barnet kan behöva. Om 
inte det räcker kopplas en speciallärare in. Det jobbar i huvudsak en eller två 
speciallärare i varje skola. Takala m.fl. (2009) skriver också att specialundervisning 
är en del av det finska utbildningssystemet. Lutz (2014) skriver att det finns finska 
forskare som menar att tidigt insatta specialpedagogiska insatser har bidragit till 
Finlands goda resultat i internationella jämförelser. Bland annat i PISA-
undersökningen.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en del forskning om sociala 
relationer i koppling till barn inom autismspektrumet. Dock saknas forskning på 
olika metoder i arbetet med dessa barn på grund av varje individs olika behov 
(Socialstyrelsen, 2010). Däremot finns de flera metoder att välja mellan som beskrivs 
i annan relevant litteratur. Begreppet inkludering syftar till att miljön ska anpassar 
utifrån alla barns olika förmågor (Lutz,2014). Delaktighet ses som ett tecken på en 
inkluderande miljö genom barnens uttryckssätt (Eriksson,2014). Delaktighet och 
Inkludering har en nära relation till varandra (Eriksson, 2014). Det ena begreppet har 
svårt att existera utan det andra. För att få syn på den fysiska samt psykiska miljön 
och göra det lättare för informanterna att resonera kring begreppen har vi skiljt dem 
åt. Begreppet inkludering för att få syn på den fysiska och sociala miljön. Delaktighet 
för att se hur barnens uttryckssätt och känslor tas tillvara i en inkluderande miljö. 

 

2.6 Litteratursökning 

För att söka vetenskapliga artiklar kring ämnet användes Mälardalens högskolas bibliotek 
på nätet (databaser A-Ö). De databaser som användes för sökning var ERIC (EBSCOhost), 
Google scholor samt SwePub. Sökorden som användes var: inkludering, delaktighet, 
autismspektrumet och förskola i varierade grad. Utöver detta användes relevant 
kurslitteratur från förskollärarutbildningen samt lånad litteratur från högskolebiblioteket 
för uppsatsens ändamål.  

3 Metod 

Nio kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts. Semistrukturerade 
intervjuer valdes för att ta reda på informanternas syn (Bryman, 2011) på inkludering 
och delaktighet för barn inom autismspektrumet samt hur de arbetar med det. 
Kompletterande observationer till intervjuerna kunde varit ett alternativ men valdes 
bort på grund av den ytterligare tidsåtgång samt omfattning observationerna skulle 
krävt. Då erfarenheter och resonemang är svåra att observera (Bryman, 2011) ansågs 
intervjuformen passa bättre för datainsamling då studien fokuserar på 
informanternas egna erfarenheter och åsikter. 

Precis som Bryman (2011) skriver så kräver sammanställning av semistrukturerade 
intervjuer kräver arbete men vi ansågs den metoden mest lämpad då metoden 
möjliggör att ställa följdfrågor till informanterna vilket uteslöt andra metodalternativ. 
Intervjufrågorna delades upp i fyra kategorier utifrån studiens syfte och 
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frågeställning för att underlätta tolkning och analys av empirin. De fyra kategorierna 
var bakgrundsinformation, delaktighet, inkludering och utmaningar och möjligheter. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod och analysmetod 

Informanterna möttes upp på tid och plats valda av dem själva. Intervjuerna 
genomfördes i ostörda rum utan tidspress. Informanterna blev i samband med 
tillfrågandet om deltagande informerade om ämne och tilldelad ett missivbrev som 
förklarade ämnet och intervjuns utformning. 

Samtliga intervjuer genomfördes under 30-40 minuter. Intervjuerna inleddes med 
bakgrundsfrågor för att sedan övergå till de huvudsakliga intervjufrågorna. 
Intervjufrågorna ställdes i varierande ordning beroende på var samtalet ledde för att 
inte behöva avbryta eller abrupt behöva byta ämne (Bryman, 2011). Intervjufrågorna 
var uppdelade på tre områden (se bilaga 1) och följdfrågor förekom i varierad 
utsträckning men i relation till ämnet. Intervjuerna spelades in för att kunna fokusera 
på informanten och intervjufrågorna (Bryman, 2011). Informanterna tackades för 
deras deltagande och intervjun avslutades. För att effektivisera arbetet delades 
transkriberingen upp mellan studieförfattarna. 

Efter transkriberingarna gick det insamlade materialet igenom. Tillsammans delade 
vi upp transkriberingarna efter de indelade kategorierna. Informanternas svar 
färgkategoriserades med understrykning pennor utifrån kategorierna ifrån 
intervjufrågorna. Dessa kategorier var; Inkludering, delaktighet och utmaningar och 
möjligheter. Utifrån dessa kategorier söktes gemensamma nämnare och motsägelser 
informanterna emellan. Resultatet sammanställdes sedan i nämnda kategorier. 

Sedan studerades den litteratur som bearbetats inför studien såsom vetenskapliga 
artiklar, doktorsavhandlingar och övrig relevant litteratur som relaterar till ämnet. 
Utefter den tidigare forskningen tolkades resultatet i ett vidare perspektiv för att 
sedan kunna sätta in det i ett sammanhang i analysen av resultatet. 

3.2 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som tillämpats är de riktlinjer som 
vetenskapsrådet (2011) beskriver i god forskningssed. De fyra forskningsetiska 
huvudkraven är informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 
konfidentialitetskravet. 

Ett missivbrev tilldelades informanterna med beskrivning av studiens syfte och 
frågeställning och innebörden av deltagande i studien. I missivbrevet informerades 
även om rätten att när som helst avsluta sitt deltagande utan vidare konsekvenser. 
Informanterna har givit sitt samtycke till studien muntligt. Med hänvisning till 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011) har inte informanternas namn eller 
arbetsplats angetts i studien. Allt insamlat datamaterial har endast använts i 
studiesyfte och förvarats på säker plats för att sedan raderas när arbetet publicerats 
enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 
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3.3 Urval 

Tillgänglighetsurval (Bryman, 2011) tillämpades vid urval av informanterna. 
Informanterna skulle ha koppling till förskolan med krav på erfarenhet av att arbeta 
eller ha tidigare erfarenhet av att arbeta på en förskoleavdelning där något barn har 
en diagnos inom autismspektrum.  Studieförfattarna var införstådda med 
nackdelarna av urvalsmetoden exempelvis urvalets bredd, då urvalet kunde varit 
spritt mer geografiskt. Läsaren kunde ha fått en annan bild och resultatet kunde sätt 
annorlunda ut om urvalet bestod av informanter från förskolor med olika 
ekonomiska förhållanden. Men tillämpade tillgänglighetsurvalet (Bryman,2011) då 
studien var tidsbegränsad. De informanter som var tillgängliga under den aktuella 
perioden blev därför tillfrågade. Nedan beskrivs bakgrundsinformation av de nio 
informanter som blev intervjuade. 

 

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation  

Informant Erfarenhet 

Informant 1, barnskötare 
och IT-ansvarig 

Erfarenhet av barn inom autismspektrumet sedan 
2001 till och från. Deltagit i utbildning på 
autismcentrum. 

Informant 2, förskollärare Arbetat med tre diagnostiserade barn inom 
autismspektrumet under nio yrkesverksamma år. 
 

Informant 3, förskollärare Tre års erfarenhet av barn diagnostiserade inom 
autismspektrumet. 

Informant 4, förskollärare 
och utvecklingsledare 

Privata erfarenheter inom autismspektrum i sin 
närhet och två års erfarenhet av två barn i 
yrkesrollen. Tagit del av utbildning på 
autismcentrum. 

Informant 5, barnskötare Arbetar för närvarande med ett barn med 
autistiska drag. Tagit del av utbildning på 
autismcenter. 

Informant 6, specialpedagog 
och dramapedagog 

Har hållit i handledning till personal inom 
förskolan som arbetar med barn inom 
autismspektrumet 

Informant 7, förskollärare, 
biträdande förskolechef 

Biträdande förskolechef på tre förskolor där det 
finns fyra barn inom autismspektrumet. Varit 
resursansvarig och tagit del av utbildning på 
autismcenter. 

Informant 8, förskollärare Arbetar för närvarande med ett barn inom 
autismspektrumet och gått en kurs på 
autismcenter. 
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Informant 9, förskollärare Har arbetat med barn inom autismspektrumet i 
tidigare barngrupper.  

 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) skriver att forskare diskuterat hur relevanta begreppen validitet och 
reliabilitet i en kvalitativ forskning är. Begreppen validitet och reliabilitet bygger på 
mätbar data och hur data mäts utifrån kvantitativa forskningar. Bryman (2011) 
presenterar en alternativ innebörd via LeCompte och Goetz (1982) för kvalitativ 
forskning. Termerna extern och intern reliabilitet  passar bättre att tillämpas för en 
kvalitativ forskning som denna studie. En extern reliabilitet bygger på att 
undersökningen kan upprepas, enligt LeCompte och Goetz (1982) är detta kriterium 
väldigt svårt att leva upp till då den sociala miljön är svår att eftersträva. Med 
hänvisning till datainsamlingsmetoden och analysmetoden är förhoppningen att 
tillvägagångssättet är sådant beskrivet att det möjliggör jämförbar forskning i 
liknande sociala studier.  

Enligt forskning ur en intern reliabilitets perspektiv (Bryman, 2011) har studien i 
största möjliga mån tillgodosett en gemensam och trovärdig tolkning av resultatet. 
Genom att båda studieförfattarna närvarade vid samtliga intervjuer och tog del av 
samtliga transkriberingar erhölls en gemensam bild av det insamlade materialet. 
Forskningen genom en intern validitet studeras också. Med det menas arbetets 
trovärdighet. För att öka resultatets trovärdighet har citat i texten från intervjuerna 
använts (Bryman, 2011). Eftersom urvalet var noga genomtänkt med informanter 
som har erfarenhet inom området ökar även resultatets trovärdighet. Ses studien ur 
extern validitet (Bryman, 2011), det vill säga om den är generaliserbar eller inte, är 
resultatet svårt att generalisera i större sammanhang då urvalet var begränsat till nio 
personer. Som LeCompte och Goetz (1982) skriver är den externa validiteten svår att 
uppnå för kvalitativa forskningar vilket ger förståelse för detta.  

 

4 Resultat 

Resultatet från intervjuerna presenteras under tre kategorier baserade utifrån 
forskningsfrågorna. Dessa kategorier är inkludering, delaktighet och utmaningar och 
möjligheter med fokus på barn med diagnos inom autismspektrumet. 

 

4.1 Resultat Inkludering 

En av frågeställningarna är hur personal som arbetar inom förskolan ser på 
inkludering och hur de arbetar för att skapa en inkluderande miljö för barn inom 
autismspektrumet. Att skapa en inkluderande miljö bygger först och främst på att 
bygga relationer med barnen för att se vilka behov och förutsättningar barnen har och 
vilka intressen som finns. Personalens ansvar är att planera och lägga upp 



 15 

verksamheten så att det passar alla barn. För att skapa en inkluderande miljö är flera 
informanter överens om att det kräver en anpassningsförmåga och flexibilitet utifrån 
vad det finns för behov. Behoven kan också variera från dag till dag. Som citatet 
nedan visar på ser samtliga informanter på inkludering som ett sätt att anpassa 
verksamheten efter barnens behov.  

oavsett diagnos eller ej så är de barnens behov som styr hur man ska anpassa 
verksamheten och miljön. (Informant 4) 

Planeringen behöver även vara anpassad för att alla ska vara med. Ett exempel som 
gavs är om alla ska till skridskobanan så skall inte någon lämnas kvar på förskolan. 
Alla ska få följa med. Inkludering av barn i verksamheten innebär mycket mer än att 
bara låta barnet vistas på förskolan. Alla måste få chansen att delta utifrån sina egna 
villkor. Som citatet nedan från en av informanterna var en annan viktig aspekt att 
barnens möjlighet till inkludering bygger på personalens intresse och engagemang för 
att ta till sig och lära sig ny kunskap. 

Om man inte vet hur man ska lösa en situation så kan man bara, inte göra någonting. Det 
är en dålig ursäkt! (Informant 6) 

En av informanterna berättar att personalen alltid börjar med att kartlägga 
verksamheten för att analysera vilka behov som finns för barn i behov av särskilt 
stöd. Arbetslaget träffas sedan och diskuterar olika alternativa möjligheter. Hänsyn 
behövs också då inte alla barn vill delta i alla aktiviteter. Flera av informanterna 
menar att möjligheten till deltagande bör finnas genom att kunna delta i exempelvis 
samlingar och daglig verksamheten och att arbeta för att möjliggöra deltagande i 
aktiviteter med en möjlig utväg som en viktig del. Under intervjuerna framkom att 
barnet i fråga behöver veta att det finns en väg ut ifall situationen blir ohållbar 
oavsett anledning och att det finns en person som alltid är tillgänglig för barnet som 
stöd och trygghet. Vilket visas på i citaten nedan från en av informanterna. 

..måste man också ge barnet en väg ut, ja som en samling de måste vara okej att gå 
därifrån när det är problematiskt, då underlättar man för barnet när de vet att de finns en 
väg ut när de blir för svårt eller jobbigt. (Informant 1) 

En informant berättar om att när ett barn inom autismspektrum ska börja på 
förskolan har personalen oftast ett första samtal med föräldrarna. Under samtalen får 
personalen hjälp med att förbereda barnets förskolestart. Vidare förtydligar 
informanten att föräldrarna känner sitt barn bäst och kan därför komma med 
värdefulla tips och idéer om barnets behov. Eftersom pedagoger och föräldrar är olika 
kan kvaliteten på dessa samtal variera. Under intervjuerna med informanterna kom 
det fram att strukturen i arbetslaget är avgörande i arbetet med barn inom 
autismspektrumet. Personalen bör ha en gemensam planering om ansvar och behov 
hos barnet. Detta för att miljön runt omkring barnet ska bli så trygg och inkluderande 
som möjligt.  

Det kan exempelvis handla om att vi lagt en struktur för vem som ansvarar för vad hur vi 
vill att det ska fungera runt omkring det här barnet. (Informant 2) 

Informanterna talade om att miljön och material hos barngruppen kan behöva 
ändras i form. Ett påtagligt exempel av detta kan vara nedskärning av barnantal. Om 
möjlighet till förändring finns kan pedagogerna inom barngruppen ges en större 
möjlighet att tillgodo se alla barns behov och skapa en inkluderande miljö. Konkreta 
exempel som framkom av informanterna för att främja inkludering av samtliga barn 
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är att använda sig av visuella stöd på väggarna och användandet av en pecs-bok med 
de barn som inte haft något verbalt tal. Ett annat ord för pecs-bok är pecspärm eller 
kommunikationspärm som kan användas som kommunikation eller strukturerande 
av dagen. Kommunikationen med bilder har hjälpt Informanterna att inkludera det 
enskilda barnet, möjliggjort att barnet blivit delaktig och kunnat göra sig förstådd på 
ett tydligt sätt både med barn och pedagoger. 

barnet har inget verbalt tal och kan inte kommunicera utan bilder, hon har dagligen en 
bok med ett kardborreband som hon kommunicerar med, då förstår vi varandra… 
(Informant 7) 

4.2 Resultat Delaktighet 

Studien syftar till att undersöka informanternas syn på delaktighet och deras 
erfarenheter av att arbeta med delaktighet för barn inom autismspektrumet. En 
förutsättning för delaktighet är att lyssna och ta hänsyn till barnens intressen och 
idéer (Eriksson, 2014). 

Om vi planerat att bygga akvarier och så kommer barnen helt upprymda över något annan 
ja då får man se till och göra verksamhet av det istället, det är riktig delaktighet för mig. 
(Informant 6) 

En uttryckt problematik hos informanterna är användningen av delaktighet som, ett 
av informanternas uttryck ,inne ord exempelvis att få välja vad lunchen ska vara på 
fredag och sitta och rösta är en falsk och lättvindig delaktighet. Röstning och liknande 
är inte delaktighet för en del av informanterna på det sätt som många gärna vill avse. 
Informanterna anser att det är lätt att via röstning visa att någon varit delaktig men 
delaktighet är barnens möjlighet att få, vilja och ha möjlighet att fatta beslut som 
gäller barnet självt. Att barnen tillåts känna att de har makten över sitt liv och ingå i 
en gemenskap. Det här tydliggörs i ett citat av en av informanterna nedan. 

Man tror sig lära ut demokrati och göra barnen delaktiga men det är bara falskt. Men att 
däremot ta barnens lekidéer och intressen och göra verksamhet utifrån det är delaktighet 
på riktigt. (Informant 6) 

Samtliga informanter hade liknande syn på arbetet med delaktighet, att lyssna in 
barnen, ta hänsyn till deras åsikter och viljor. Det innebär inte automatiskt att barnen 
alltid får som de vill men att respektera och lyssna på barnen är ändå viktigt. I 
praktiken kan inte alla vara delaktiga på samma sätt, några är bättre på att uttrycka 
sig medan andra knappt har något tal alls, det varierar oavsett diagnos inom 
autismspektrumet eller ej.  

Det är ju vi pedagogers uppgift att spegla allas perspektiv och se till så att det inte är något 
som tar över och försöka jämka i en sådan miljö. Att kompromissa i en sådan miljö är 
svårt med barn inom just den här diagnosen. (Informant 2) 

Informanterna löste bristen av talat språk genom att erbjuda bildspråk som 
möjliggjorde delaktighet i verksamheten på ett tydligt och visuellt sätt. Om barnen 
exempelvis är dukvärdar kräver det lite extra bildstöd men det är fullt möjligt anser 
informanterna. De arbetar mycket i mindre grupper och anordnar små samlingar för 
de barn som har behov med två till tre personer för att få möjlighet att känna en 
gemenskap. Flera av informanterna nämnde att även lekträning förekommer med det 
enskilda barnet och en pedagog. Under lekträningen jobbar barnet och pedagogen 
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med sociala relationer, ömsesidig förståelse och ögonkontakt. För närvarande har det 
utökats till två barn med autism tillsammans med en pedagog under lekträningen. Så 
småningom kommer andra barn från barngruppen att tas in. Denna lekträning 
menar informanten hjälper barnen till en större möjlighet av delaktighet i 
barngruppen. 

Det är ju möjligt med tanke på tilläggsbeloppet som finns att söka då man kan lägga det på 
att anställa en extra pedagog eller som nämn tidigare skära ner på barngruppens storlek. 
(Informant 7) 

En del av informanterna menar att vissa barn kan ge sken av att vara delaktiga i leken 
för att de agerar så som de förväntas göra, men genom observation av barnen 
upptäcks vilka som blir delaktiga i leken på riktigt och vilka som inte är det. Vissa av 
barnen har större sociala kunskaper än andra och med dessa barn inom 
autismspektrumet fodras alltid personal lite i bakgrunden som kan rycka in när de 
behövs. Informanterna påpekar att man kanske kan hjälpa till att starta upp en lek 
med barn man vet passar ihop med det barnet som har lite svårt att komma in i leken. 
Flera av informanterna är överens om att de alltid måste finnas stöd för just det 
barnet som behöver lite extra hjälp i olika situationer och att introducera lek/spel i 
små portioner i små grupper. 

 

4.3 Resultat Utmaningar och möjligheter 

Syftet bestod delvis i att identifiera de utmaningar och möjligheter personalen som 
arbetar inom förskolan upplevde i arbetet med barn diagnostiserade inom 
autismspektrumet. En utmaning som informanterna uttryckte i arbetet med dessa 
barn som samtliga informanter tog upp var en gemensam syn på barnet inom 
arbetslaget och vad som krävs för att vistelsen på förskolan ska fungera. Den största 
utmaningen ansåg några av informanterna är att få en samsyn bland pedagogerna, 
det är inte alltid lätt då de ofta har olika utbildningsnivåer. Att tillsammans komma 
överens om hur det enskilda barnet ska bemötas handlar om att prata med varandra 
och försöka ha ett så öppet klimat som möjligt, informanterna menar att det är för 
barnets bästa. Alla vuxna ska ha samma förhållningssätt, säga samma saker, skapa 
tydliga övergångar mellan aktiviteter och allt måste bli rätt. Det är inte lika lätt att ta 
tillbaka ett misstag eller felsägning för de barnen med den typ av diagnos säger en av 
informanterna. 

Informanterna talade även om tidsbrist som ytterligare en utmaning. Barn inom 
autismspektrumet kräver periodvis väldigt mycket tid och i en stor barngrupp finns 
inte alltid den tiden. Flera av informanterna lyfter fördelen av diagnosen i sig som ger 
möjligheten till resurs för det enskilda barnet. En annan utmaning informanterna 
upplever är de stora barngrupperna med barn inom autismspektrumet. Det skulle 
underlätta för barnen att få vistas i mindre sammanhang men det är inte alltid 
möjligt. Men att utforma verksamheten så att den är bra för alla barn ses som 
problematiskt hos alla informanter:  

…det ska inte vara så att nästan alla har det helt okej och någon har det ganska jobbigt. 
Det är svårt. Men det är vårt uppdrag. (Informant 2) 

En oro uttrycks av informanterna över att få barnet att följa resterande barngrupp 
och ibland kan det vara utmanande att alltid behöver tänka om och göra saker 
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annorlunda. Därtill finns det utmaningar i att minnas och ta hänsyn till barnets 
begränsningar anser informanterna.  

...det är ganska tufft, nu slarvade vi och skickade ut alla barnen i hallen för att klä på sig , 
då blev de slagsmål, flera barn blir drabbade och för just det här barnet blir hela dagen 
ångestladdad efter det. (Informant 1) 

I en av intervjuerna yttras en oro över utmaningen att försöka skydda barnen så att 
det inte gör bort sig. Ett utåtagerande barn som vänder sig mot sina kamrater allt för 
ofta får tillslut gruppen emot sig och det är svårt att få en inkluderande verksamhet 
då om barnet i fråga utestängts från all social samvaro med de andra barnen. Det 
handlar mycket om att förebygga de svåra situationer som barnet behöver hjälp med 
att hantera.  

Sen är det viktigt att jobba med gruppen också. Vad som är rätt och fel, få en andra chans. 
Att säga förlåt och göra rätt för sig. (Informant 5) 

Alla informanterna såg positiva effekter av att ha barn inom autismspektrumet med i 
barngruppen. De specialintressen, som flera av barnen har, tenderar att sprida sig 
och införa nytt liv i barngruppen. Flera av informanterna påpekade även att det var 
positivt att barnen fick chans att vidga sina normer samt umgås med barn som inte är 
som de själva och tänker annorlunda. Barn inom autismspektrumet bidrar till 
kunskapsutveckling hos personalen. Det möjliggör för personalen att hålla sig aktiva i 
sin yrkesroll då de brottas med många utmaningar och att tänka annorlunda. 
Förutom detta anser ett flertal att möjligheten till att få se dessa barns utveckling, 
även de små sakerna, ger en stor tillfredställelse. Tydliga rutiner och strukturer var 
något som gynnande hela barngruppen och sågs som en positiv del i arbetet med 
barn inom autismspektrumet.  

Ytterligare möjligheter öppnas upp i form av att de här barnen har en ställd diagnos. 
Diagnosen sågs som en fördel när ansökan om resurs skulle genomföras. 

…De öppnar upp dörren för resurs högre upp tyvärr, det ska inte göra det men min 
erfarenhet säger att det gör det ändå. (Informant 4) 

Samtliga tillfrågade menar att diagnosen i sig inte har så stor betydelse för de som 
pedagoger, de ska främst se barnet bakom diagnosen men den underlättar när 
personalen letar efter redskap eller hjälpmedel. Diagnosens fördelar ses främst för 
föräldrarna då deras barnuppfostran inte ifrågasätts och de får mer stöd tillgängligt. 
Diagnosen är inte alltid positivt bemött ifrån alla föräldrar anser informanterna. 
Informanterna anser att diagnosen ibland kan användas som ursäkt för att inte 
arbeta med den problematik barnet har. Det är då svårt för informanterna att 
tillsammans med föräldrarna diskutera handlingsplaner när inte tron och viljan finns 
där. Föräldrarna har möjlighet att bjuda in förskolepersonalen till autismcenter som 
håller i utbildning för personalen. Utbildningar på autismcenter beskriver samtliga 
informanter som värdefull. Efter utbildningen upplevde personal större förståelse för 
barnet och för föräldrarna, att utbildningen erbjöds var på grund av att de arbetat 
med barn inom autismspektrumet. 

 ..vi pratade om massa saker. Som tex snabba hejdå som vi förespråkar i vanliga fall är inte 
alltid de bästa. Som förut då vart vi irriterade för föräldrarna gick aldrig, det är ju bara att 
säga hejdå och gå tänkte vi…Men annars, ja det måste bli rätt avsked om man säger så, 
måste ha den där ”sista pussen” vilket föräldrarna förstod men inte vi! Vi var mest 
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irriterade men nu vet vi, annars blir hela dagen en nedåtgående spiral om det redan från 
börjar blir fel. (Informant 2) 

Flera av informanterna menar att det ligger en fara i att förlita sig på en diagnos då 
dessa skrivs av psykologer/kurator och i bästa fall är en specialpedagog med. En 
diagnos måste översättas till en pedagogik som är lämplig för varje enskild individ. 
En av informanterna anser att de åtgärder man tar innan en färdig diagnos kommer 
inte ändras bara för att barnen får en ställd diagnos de kan fortfarande bli desamma, 
som pedagog kan man lätt bli handlingsförlamad i mötet med ett barn med diagnos 
för man fastnar i vad barnet inte kan göra förtydligar informanten. 

Informanterna menar att arbetet med barn inom autismspektrumet är periodvis 
krävande för personalen. Pecs-böcker är ett exempel på detta, de behöver frekvent 
uppdatering i form av fotografering av objekt barnet intresserar sig för. 
Informanterna förtydligar att diagnoser inom autismspektrumet är tillskillnad från 
andra funktionsnedsättningar inte synliga för blotta ögat. Andra föräldrar kan inte på 
samma sätt se behovet av tillexempel tecken eller särskilda förändringar som 
genomförs på förskolan. En av informanterna tar upp ett flyttat luciafirande som 
exempel. Tidigare var de inomhus nu är de alltid ute på grund av särskilda behov i 
barngruppen. Beslut som dessa mottas inte alltid väl hos andra föräldrar.  

Där hamnar man i en knepig sits man vill försvara sig i sin yrkesroll och barnet samtidigt 
som du har tystnadsplikt. (Informant 7) 

Informanterna lyfter ytterligare en utmaning kring barn med autismspektrumet som 
är de stereotypiska beteenden som vissa barn inom diagnosen uppvisar. 
Informanterna hamnar ofta i situationer med beteenden de inte vet hur de ska 
hantera men känner sig trygga med de stöd som finns på exempelvis autismcenter. I 
arbetet med barn inom autismspektrumet upplever sig aldrig informanterna som 
ensamma utan det är ett stort nätverk runt omkring barnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

5 Resultatanalys 

I resultatanalysen analyseras ovanstående resultat utifrån dilemmaperspektivet och 
olika perspektiv på delaktighet samt tidigare forskning inom området. 

5.1 Inkludering och inkluderande miljö 

Resultatet visar på att informanterna såg inkludering som en viktig del för alla barn 
att delta utefter sina egna förmågor. Denna syn på inkludering stöds av 
barnkonventionen (Unicef, 2009) och läroplanen (Skolverket, 2010) för förskolan, i 
vilka ett fullvärdigt stöd för alla barn oavsett funktionsnedsättning betonas. 
Informanterna har ett synsätt på inkludering som kan tolkas vara i enlighet med 
intentionerna i barnkonventionen och förskolans läroplan då de ser dessa barn som 
en självklar del av verksamheten och planerar aktiviteter utifrån alla barns behov och 
förutsättningar. 

Även miljön ansåg informanterna ha stor betydelse för huruvida barnen blev 
inkluderade eller ej. Mycket ansvar låg på pedagogerna själva och deras intresse för 
barnet och motivationen till att söka ny kunskap. Wong och Kasari (2012) anser att 
det är viktigt att pedagoger får rätt utbildning så tidigt som möjligt för att stödja 
barnen i deras utveckling. Palla (2011) skriver även hon om tidiga stödinsatser för 
barn men lägger här fokus på barnet och familjen. En sådan stödinsats, kan vara som 
Wong och Kasari (2012) skriver välutbildad personal på förskolan. Utöver 
pedagogernas utbildning menar Sandberg och Björk-Åkesson (2009) att den fysiska 
miljön även är viktig för utveckling och lärande inte minst för barn i behov av särskilt 
stöd. En lärandemiljö för barnen som känns trygg och stabil gör det lättare för dem 
att utvecklas. Fler av pedagogerna utgick ifrån en kartläggning av barnet och dess 
vistelse i miljön på förskolan vilket Sandberg och Björk-Åkesson (2009) menar är en 
förutsättning för att anpassa miljön utifrån barnets behov. Samtliga informanter 
pekar på material och anpassningar i lekmiljön som ett sätt att arbeta med en 
inkluderande miljö, vilket  även Sandberg och Björk-Åkesson (2009) beskriver som  
viktiga delar av en social miljö utöver bemötandet och samspelet mellan andra barn 
och vuxna i förskolemiljön. 

Ur ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2011) skulle dilemmat individ kontra kategori 
passa in för att barnen är diagnostiserade inom autismspektrumet. Det vill säga 
barnet ses som en diagnos och vad som behöver göras för att det här barnet ska bli så 
inkluderat som möjligt utifrån den ställda diagnosen. De uppstår en problematik 
mellan diagnosen och individen. Då individen enbart ses som den diagnos den har 
dvs en kategorisering av barnet. I och med det synsättet ses dock inte individen 
bakom diagnosen, om diagnosen däremot bortses helt och fokus endast  är på 
individen kan bli det svårt att skapa en inkluderande miljö.  

En möjlighet till att delta i aktiviteter var en aspekt som flera informanter nämnde 
som ett tecken på inkludering. De ansåg att möjligheten till deltagande ska finnas där 
oavsett om barnet vill eller inte, ett erbjudande ska alltid vara tillgängligt. Ur ett 
dilemmaperspektiv skulle en planering av verksamheten utifrån att ett enskilt barn 
alltid ska kunna delta riskera att förskollärarna väljer bort aktiviteter som det berörda 
barnet inte kan delta i. Detta kan i sin tur innebära att resten av barngruppen går 
miste om lärotillfällen som väljs bort. Detta dilemma illustrerar den svåra 
balansgången av  individens kontra gruppens behov i förskolan. Verksamheten ska 
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dock enligt förskolans styrdokument (Skolverket, 2010) planeras utifrån en vision om 
att alla barn ska kunna delta. Nilholm och Göransson (2013) diskuterar den 
individorienterade definitionen av inkludering som deltagande individer. Nilholm 
och Göransson (2013) påtalar vikten av att barnet i fråga får göra sin röst hörd i 
frågor angående en inkluderande verksamhet. 

5.2 Barns delaktighet i förskolan 

Den andra delen av frågeställningen var hur personal inom förskolan såg på 
delaktighet för barn inom autismspektrumet. Samt hur de arbetade för att barnen ska 
kunna känna sig delaktiga i förskolan. 

Det samlande intrycket från analysen av vad delaktighet är för intervjuad personal 
var att lyssna in och ta hänsyn till barnens intressen. Men att det dock inte enbart 
handlade om att låta barnen bestämma över allt, utan att de får en chans att göra sin 
röst hörd. Delaktighet sågs som en viktig del av verksamheten. Wong och Kasari 
(2012) och Lillvist (2014)  skriver att delaktighet är en viktig del för barnens 
självförtroende och personliga utveckling. 

Resultatet visar på att arbetet med begreppet delaktighet kan se olika ut beroende på 
hur delaktighetens innebörd uppfattas. Delaktighet i form av demokratiska 
handlingar så som röstning eller delaktighet på ett annat plan så som rätten att fatta 
beslut angående sitt eget liv och bli lyssnad på var två skilda synsätt utav de synsätt 
som informanterna problematiserade. Melin (2011) tar i sin doktorsavhandling upp 
delaktighet i kontrollen av sitt eget liv som ett av de tre delaktighetsperspektiven. Där 
lyfter Melin (2011) även upp problematiken av delaktighetsperspektivet då de vuxna 
måste se barnens röster och ta dem på allvar. Delaktigheten i förskolan tenderar att 
begränsas till en viss arena för mer obetydliga beslut eller som informanterna i denna 
studie uttrycker det falsk delaktighet. 

Något som även uppmärksammandes av informanterna var att alla inte kan vara 
delaktiga på samma sätt, några barn har lätt att prata för sig medan andra knappt 
pratar alls oavsett diagnos eller inte. Melin (2011) diskuterar här i relation till 
barnens verbala tal vikten av den vuxnas roll när det gäller barnens delaktighet då 
funktionsnedsatta barns röster oftast är marginaliserade i samhället. En vuxen 
behöver då föra barnens talan och vara observant på barnets andra fysiska 
uttryckssätt. Om barnen ses som följare av ett särskilt utvecklingsmönster blir barn 
med funktionsnedsättning oftare kategoriserade som onormala och förlorar med det 
tyngden i sin röst. Även förtroendet till barnen som kapabla till att fatta egna beslut 
angående sitt eget liv förminskas. Om barnet då inte heller har en talad röst utan 
andra uttryckssätt kan frasen barnens röst ge ett legitimt skäl till att utesluta det barn 
utan verbalt tal. 

Genom observationer av barngruppen ser informanterna vilka barn som är delaktiga i 
leken och gemenskapen och vilka som inte är det och utgår sedan efter sina 
observationer. Något som nämndes i dessa sammanhang var bland annat mindre 
barngrupper, visuella bildstöd och att kunna ändra i sin planering utifrån barnens 
viljor och intressen. Informanterna menade att lekträning förekom även med det 
barn som hade svårt att leka med andra i form av att träna ögonkontakt, relationer 
och att förstå varandra. På så sätt ökade barnets chanser till delaktighet i gruppen. 
Informanterna ansåg även att Lekträning i sig inte var det enda sättet att öka barnens 
delaktighet på utan även att alltid ha en närvarande pedagog som stöd, initiera spel 
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och lekar tillsammans med barnen. Melin (2011) menar att genom anpassningar av 
vardagslivet underlättas barn inom autismspektrums chans att på olika sätt känna sig 
delaktig i verksamheten. Melin (2011) skriver om delaktighet i vardagen som 
problematisk när relationen mellan de krav som krävs för social delaktighet och 
barnets funktionsförmåga att genomföra dessa inte är kompatibla. Beckman m.fl. 
(1998) talar om svårigheter hos individer inom autismspektrumet så som 
ömsesidighet och sociala kontakter och behöver hjälp med de områdena för att kunna 
bli delaktiga. Det andra riskområdet som Melin (2011) beskriver är att barnen blir 
socialt uteslutna av de andra barnen. Barnet nekas till delaktighet med de andra 
barnen även om viljan finns där. Uteslutandet från leken sker av andra barn. Lillvist 
(2014) skriver om de negativa konsekvenser som sker om barnen inte blir 
accepterade i barngruppen som exempelvis frustration, depressiva tillstånd och 
isolering. Lillvist (2014) menar vidare att det är de vuxnas ansvar att skapa goda 
förutsättningar för relationer mellan barnen som informanterna också verkade 
uppfatta det. 

Granskas resultatet utifrån ett dilemmaperspektiv går det delvis att se synen på 
delaktighet som Melins (2011) första perspektiv, delaktighet i rollen som 
samhällsmedborgare, det vill säga barnens ska lyssnas på, underlättas för och det ska 
möjliggöra för deras talan och deras åsikter måste kunna påverka. Detta synsätt kan 
också relateras till barnkonventionens (Unicef, 2009) normativa roll av delaktighet. 
Där ligger dock en groende fråga i huruvida vi litar på barnens förmåga att fatta 
viktiga beslut eller väljer vuxna att använda oss av den auktoritära röst vuxna 
människor har idag? Vill vi att barnen ska få vara delaktiga i samhällsbeslut eller vill 
vi att det ska vara de vuxnas ansvar, varför då och vad kan hända eller inte hända? 
Kan och vågar vi släppa på kontrollen? 

 

5.3 Utmaningar och möjligheter 

Den andra frågeställningen gav möjlighet att identifiera de utmaningar och 
möjligheter personal inom förskolan upplevde med barn inom autismspektrumet. 
Det visade sig finnas flera utmaningar, fördelar och möjliga arbetsmetoder med att ha 
barn diagnostiserade inom autismspektrumet i barngruppen. 

Informanterna beskrev utmaningen i att få samman gruppen på ett bra sätt så det 
barnet med diagnos inom autismspektrumet blev inkluderat och delaktigt. Det 
uttrycktes en stor oro för att barnet skulle bli exkluderat av de andra barnen och att 
det är väldigt svårt att hantera när de väl sker. Allt handlar om att hela tiden 
förebygga exkludering av barn. McConnall (2002) har i sin forskning sammanfattat 
flera punkter för att stödja den sociala utvecklingen hos barn inom 
autismspektrumet. Flera av dessa punkter följs praktiskt i verksamheterna hos 
informanterna. Barnen är mer eller mindre alltid tillsammans med normativa barn 
som följer den typiska utvecklingskurvan (McConnall, 2002). Flera av barnen tränas 
enskilt i sociala färdigheter av personal i förskolan för att sedan kunna ha sociala 
relationer med andra barn utan direkta åtgärder från vuxna runt omkring. Dock 
använder sig inte några av informanterna av så kallade tränade barn i de sociala 
träningspassen. Flera informanter menar att man parar ihop barn som de vet 
fungerar tillsammans med det berörda barnet. Men dessa barn är inte tränade sedan 
innan att bemöta barn inom autismspektrumet som McConnall (2002) anser vara en 
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effektiv metod. Resultatet visar på att insatser sätts in tidigt inom de förskolor som 
ryms inom studien. Takala, Pirttmaa och Törmänen (2009) anser i  sin studie med 
fokus på den finska specialpedagogiska undervisningen att tidiga insatser är viktigt i 
förskolan. För barn med diagnos inom autismspektrumet sätts resurser in tidigt 
precis som i Finland i form av kontakt med autismcentrum och specialpedagoger. 

Flera av informanterna menar att det är svårt att få alla i arbetslaget att bemöta det 
berörda barnet likadant och få alla att följa samma rutiner. Det är olika 
utbildningsnivåer och alla ska enas om någonting gemensamt sen ska det följas 
också. Socialstyrelsen (2010) påpekar vikten av en tydlig kommunikation gentemot 
barnen i form av korta meningar och undvikande av ord så som kanske, snart och sen 
då talförståelsen inte automatiskt finns där bara för att barnet har ett talat språk. 
Socialstyrelsen (2010) påpekar även betydelsen av att arbetslaget har en tydlig 
struktur. 

Verksamhetens planering och barngruppsstorlekar var också saker som upplevdes 
som problematiskt, flera av informanterna upplevde det som svårt att få barnen 
intresserade av saker utöver sina specialintressen men även lägga upp aktiviteter 
utifrån alla barns olika förutsättningar. Socialstyrelsen (2010) lyfter även här upp 
olika utmaningar barnen står inför, exempelvis ljud och ljus känslighet, svårt att 
hantera intryck, stresskänslighet och motoriska svårigheter vilket alla är faktorer att 
ta hänsyn till vid en planering av verksamheten. Alla informanter pratar om sätt att 
tydliggöra miljön genom mycket visuellt stöd i form av olika bilder. En av 
informanterna berättade även om ett lugnt rum barnen kunde gå till vid behov. En 
förebyggande åtgärd för barn inom autismspektrumet är att de får möjlighet att vistas 
i en autismvänlig miljö. Den ska vara lugn, stressvänlig, tydlig, förutsägbar och fri 
från oplanerade störningar (Socialstyrelsen, 2010).  Socialstyrelsen (2010) menar 
vidare att dessa barn behöver veta vad som ska hända och när samt med vem. 
Socialstyrelsen (2010) förtydligar att planeringen över dagen med fördel ska vara 
flexibel för att i enlighet med informanternas åsikter bemöta barnens intressen och 
behov för stunden. Vilket för barn inom autismspektrumet kan vara jobbigt. 

Att ha barn inom autismspektrumet i barngruppen ansågs som givande på flera sätt. 
Dels får pedagogerna ny kunskap och personlig utveckling. En möjlighet att tänka 
annorlunda än vad de brukar. Men det är även krävande av personalen att alltid 
finnas där och tiden går inte alltid ihop med vad som skulle behöva göras. En av 
informanterna som berättade om pecs-boken uttryckte att det var ett stort jobb att 
alltid vara observant och ta nya bilder på det barnet verkade vara intresserade av. Det 
ska finnas flera kopior och plastas in och de byts ut från vecka till vecka vilket bara 
det är tidskrävande. Resultatet visade på alla informanters medvetenhet om mindre 
barngrupper och att arbeta i små grupper över dagen vilket både McConnall (2002) 
och socialstyrelsen (2010) tar upp. Mindre barngrupper underlättar det sociala 
samspelet mellan barnen, intrycken minskar och personalen ges mer tid till varje 
enskilt barn. 

Att barnen har en diagnos inom autismspektrumet ser alla informanterna som mer 
eller mindre viktigt och som ett möjligt sätt att praktiskt få till dessa mindre 
barngrupper. En diagnos möjliggör även kontakt med autismcenter, det blir enklare 
att få resurshjälp till barnet eller barngruppen och enklare att söka och finna 
information och möjliga arbetsmetoder. Nilholm (2007) skriver om den praktiska 
nyttan med en diagnos och anser att den hjälpen ska kunna fås utan att barnet har en 
diagnostisering. Dock är så inte fallet i form av hjälp från autismcenter som enbart 
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hjälper till när barnet har en uttalad diagnos. Självklart kan man ansöka om resurs 
för barngruppen och leta information på egen hand men sannolikheten att få rätt 
hjälp ökar i form av diagnostiseringen.  De positiva sidorna av en tidigt ställd diagnos 
är flera men möjliga negativa effekter nämns sällan. Socialstyrelsen (2010) menar att 
de inte finns tillräckligt underlag för att visa på några negativa effekter av 
diagnostisering men självfallet ska inte dessa underskattas. 

Många av informanterna har sätt svårigheter i att planera en verksamhet som 
inkluderar alla barn. Ur ett dilemmaperspektiv kan man ställa dilemmat som 
inkludering kontra exkludering (Nilholm, 2007). Precis som styrdokument 
(Skolverket, 2010) och barnkonventionen (Unicef, 2009) hänvisar till ska alla barn 
inkluderas utifrån sina egna förutsättningar och vara deltagande i verksamheten. 
Men det finns även lagstadgade kompensatoriska lösningar så som specialförskolor, 
små undervisningsgrupper som exkluderar de diagnostiserade barnen från barnen 
inom den givna normen (Skolverket, 2004). Det finns argument både för inkludering 
och för särskild exkludering och samtliga bygger på vad som anses vara bäst för 
barnet men ur olika perspektiv (Nilholm, 2007). Exkludering i de lagstadgade 
kompensatoriska lösningarna behöver inte vara negativt (Nilholm, 2007). 
Informanterna ser begreppet inkludering av alla barn som problematiskt i sin 
planering vilket tydliggör ett dilemma och en oro för att göra fel och vad som är bäst 
för barnet. I och med att inkludering diskuteras med för och nackdelar i 
informanternas verksamheter ökar möjligheten till en verksamhet där barnets bästa i 
största mån eftersträvas då Nilholm (2007) framhäver vikten av att väga bägge sidor 
mot varandra. 

 

6 Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet utifrån resultatanalysen i resultatdiskussionen. 
Delaktighet och inkludering diskuteras tillsammans och därefter följer en diskussion 
om utmaningar och möjligheter. I metoddiskussionen diskuteras val av metod, syfte, 
frågeställningar och teori. Även urval och etiska överväganden diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att undersöka hur personal inom och utanför förskolan ser på 
begreppen inkludering och delaktighet för barn inom autismspektrumet. Även vad 
det fanns för utmaningar och möjligheter med det var av intresse. Därmed utgick 
studien från våra forskningsfrågor kring begreppen: inkludering, delaktighet, 
utmaningar och möjligheter. 

Resultatet visar att informanterna såg inkludering som  viktigt för alla barn i 
förskolan och att de har möjlighet att delta på sitt vis efter sin egen förmåga. Detta 
stöds av både läroplanen (Skolverket, 2010) för förskolan och barnkonventionen 
(Unicef, 2009). Pedagogerna har i detta avseende ett modernt synsätt på inkludering 
till skillnad från hur det var för flera decennier sedan. Närmare bestämt i mitten på 
1800-talet då barn i behov av särskilt stöd sågs som lågbegåvade barn och där dessa 
barn inte ansågs ha något att delge andra så kallade normala barn (Palla, 2011) Som 
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tur är har utvecklingen kring detta gått framåt. Alla människor anses idag kunna 
bidra med något oavsett funktionshinder.  

Resultatet visar också ett konstaterande på att alla barn skall få vara med i 
verksamheten. Det visade även på hur personalen inom förskolan arbetar för en 
inkluderande miljö. Frågan ställs dock om alla bör vara inkluderade fullt ut? Bygger 
inkluderingen på ett syfte utifrån barnets bästa eller bygger det på lagstadgade 
styrdokument som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) och McConnall 
(2002) skriver att det är långt i från alla barn  som har problem med sociala 
relationer, men att alla inte är intresserade av andra barn. Utan att den sociala 
relationen med andra barn inte är tillräckligt attraktiv. Innebär en inkluderande miljö 
att alla får vara med eller bör det i dessa fall innebära möjligheten att avstå ifrån 
sociala aktiviteter? 

Ska barnen tvingas in i sociala sammanhang även om de inte vill och eftersträvas 
inkludering på grund av samhällets normer att vara inkluderad? Till skillnad från 
Wong och Kasaris (2012) artikel visade resultatet på ett större engagemang och högre 
utbildning  hos personal i vår studie än i Wong och Kasaris (2012) artikel. Dock visar 
varken vår studie eller Wong och Kasaris (2012) på de enskilda individernas 
upplevelse av inkluderingen. Vilket är svårt att göra i studier utan barns perspektiv. 

I enighet med Eriksson (2007) anses det svårt att eftersträva en inkluderande miljö 
utan att ta hänsyn till barns perspektiv. Barns perspektiv var något som inte nämndes 
av någon av informanterna. Det kan bero på frågeställningarna i sig och syftet då det 
var pedagogernas synsätt och arbetssätt som efterfrågades. Det skulle också kunna 
vara för att barn inom autismspektrumet inte anses vara tillräckligt kompetenta att 
yttra sig i dessa frågor. Melin (2011) skriver om barns möjlighet att göra sina röster 
hörda i olika former av delaktighet och att barnens röster oftast marginaliseras om de 
har någon form av funktionsnedsättning. Avvägningar mellan ålder och mognad görs, 
vad som anses vara normalt och onormalt. Vilket i sig möjligtvis kan vara en 
förklaring varför barnens perspektiv på inkludering och delaktighet inte nämnts av 
informanterna. 

Resultatet visar en delad syn på delaktighet och så även varierade arbetssätt. Det var 
framför allt två av Melins (2011) delaktighetsperspektiv som kunde relateras till 
resultatet. Informanterna i sig var väldigt säkra i vad exakt delaktighet och uttryck 
som falsk delaktighet var för dem medan vi anser att delaktighet kan vara en 
blandning av Melins (2011) alla perspektiv. Där ses dock ett dilemma i 
styrdokumentet (Skolverket, 2010) och barnkonventionen (Unicef, 2009) där 
barnens röster lyfts fram som betydelsefulla och ska få reellt inflytande. Tolkningen 
av informanternas svar var en rädsla för missförstånd att barnen självklart inte skulle 
bestämma allt. För hur skulle det se ut? De vuxnas tilltro till barnens kompetens att 
fatta viktiga beslut om sig själva och sin vardag uppfattades som begränsad och än 
dock mer när det gällde barn inom autismspektrumet. Det som blev tydligt är att de 
vuxna har en stor maktposition i frågan om just delaktighet och att det kan vara svårt 
att släppa kontrollen över vad som kan hända och ske och vilka beslut som faktiskt 
fattas i relation till Melins (2011) delaktighetsperspektiv barn som 
samhällsmedborgare. 

Resultatet visar därtill att miljön har betydelse för hur barnen blir inkluderade och 
delaktiga. Där mycket av ansvaret låg på pedagogernas intresse och motivation inför 
en förändring av miljön. En trygg miljö skapar lugn och harmoni vilket gör det lättare 
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för barnen att utvecklas och lära in nya saker. Detta stöds av Sandberg och Björck 
Åkesson (2009) som skriver att miljön för barnen på förskolan ska vara stabil och 
trygg. Då gynnas barns utveckling och lärande, inte minst för de barn som är i behov 
av särskilt stöd. Vi ser en problematik i att inkludering och delaktighet är stora 
begrepp som kan ses på olika sätt, vilket kan försvåra arbetet med en inkluderande 
miljö där barnen är delaktiga i förskolan. Det krävs en pågående diskussion inom 
arbetslaget vad detta begrepp har för betydelse och hur de ska ses i relation till barn 
inom diagnosen autismspektrumet. 

Resultatet visar informanternas positiva syn på diagnosen och de fördelar det innebär 
för barn inom autismspektrumet. Även om flera av informanterna anser att hjälp bör 
kunna fås oavsett, upplevs det som en fördel i detta sammanhang. Informanterna 
menar att om man ska dra det till sina ytterligheter kan diagnosen ses som ett 
hjälpmedel för att hantera och få barnen att bli mer lik den rådande normen. Det vill 
säga hitta strategier för att få barnen mer inkluderade eller delaktiga i verksamheten 
samtidigt som olikheter ska ses som en tillgång. En av informanterna talade om oron 
över att barnet utesluts från barngruppen av de andra barnen och gjorde allt för att 
detta inte skulle ske, vilket innebär att barnet i fråga måste bete sig mer enligt 
normen. Det finns en gräns för hur olik ett barn kan vara i relation till normen för att 
bli accepterad. Det kan påstås att förskolan uppmuntrar olikheter till en viss gräns 
men med välvilja i grund och botten då förskolan inte vill att barnet ska drabbas 
negativt av att vara annorlunda. Både Socialstyrelsen (2010) och Lillvist (2014) 
skriver om de negativa konsekvenserna och om socialt utanförskap samt vad det kan 
bidra till. Dock kanske social gemenskap och interaktioner ska tittas på utifrån varje 
individs egen vilja. Det är de vuxnas ansvar att se till att det skapas bra 
förutsättningar för samspel med andra barn. Barnet har rätt att få den bästa hjälpen.. 
Melin (2011) skriver om delaktighet i form utav deltagande i aktiviteter med andra 
som man själv vill delta i men nekas till. Detta kan vara en svårighet som barn inom 
autismspektrumet möts av då de sociala färdigheterna inte alltid är fullt utvecklade 
och de krav som krävs inte är kompatibla med lekförmågan. Även social exkludering 
förekommer vilket var ett stort orosmoment hos flera informanter. 

Om man ser på fenomenet diagnos i förskolan ur ett dilemmaperspektiv, individ 
kontra kategori (Nilholm, 2007), går det att se flera av de funderingar informanterna 
talade om. En oro av stämplingen i form av diagnosen, exempelvis social exkludering. 
De positiva redskap som kommer av en diagnos inom autismspektrumet är många. 
Det finns en risk i att se barnet utifrån autismspektrumet och vad som kan göras för 
att få barnet inkluderat och delaktigt i verksamheten, barnet bakom diagnosen 
hamnar i skymundan. Det behöver inte finnas en diagnos för att miljön ska kunna 
anpassas utifrån de behov som finns men det kan underlätta markant med de 
stödinsatser som går att få. Idag finns ingen forskning om diagnostiseringens 
negativa konsekvenser (Socialstyrelsen, 2010) men att det kan ge negativa effekter är 
alla informanter överens om men det går inte att ignorera de positiva sidorna av den 
heller. 

Resultatet visade på många olika sätt att möta de utmaningar som arbetet med barn 
inom autismspektrumet innebär. De fanns avsedda lugna platser och miljöer, visuella 
stöd och ett speciellt förhållningssätt. Svensson och Höstfält (2011) menar att ett 
specialpedagogiskt arbetssätt handlar om att på bästa sätt ge stöd åt dem som 
behöver. Att det finns metoder som underlättar för barnen tyckte pedagogerna var 
bra även om det tar sin tid att få till dem. Metoderna ger en ökad trygghet och en god 
möjlighet att delta i vardagen på förskolan. Socialstyrelsen (2010) förespråkar en 
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autismvänlig miljö som det bästa stället att vistas i för barn inom autismspektrumet. 
En miljö utan oförutsägbara händelser, väl strukturerad och tydlig. Informanterna 
som intervjuades talade mycket om tydliga strukturer för både barnet och personal 
som arbetade på plats. Men förskolan är en levande organisation och det är svårt att 
förhindra oförutsägbara händelser fullt ut 

En utmaning som uttrycktes var att verksamheten skulle anpassas efter alla trots att 
alla barn har olika behov. Nilholm (2007) skriver om det tredje dilemmaperspektivet, 
att barnet skall vara deltagande samtidigt som det finns lagstadgade kompensatoriska 
lösningar för barnet så som specialförskolor och små undervisningsgrupper. Barnen 
blir då exkluderade från de barn som rör sig inom normen. Det går då att undra hur 
man gör för att fatta rätt beslut i sådana situationer. Är det ett individbaserat val eller 
går det att generalisera diagnoserna. Resultatet visar på mångfalden av individer 
inom diagnosen och vi anser att valet alltid kommer vara individualiserat. Vill barnet 
i fråga följa med på alla aktiviteter, kan barnet i behov av särskilt stöd få vistas på 
förskolan med en trygg pedagog utan att bli exkluderad.  

Ytterligare en möjlighet som skapas om det finns barn inom autismspektrum i 
barngruppen är att barn inom autismspektrumet ofta har specialintressen, de har 
mycket kunskaper inom ett specifikt område. Då barnet i fråga kan lära de andra 
barnen om ämnet. Alla informanter var eniga om att ha barn med autismspektrum i 
gruppen var mycket givande för att även som pedagog får ny kunskap och utvecklas. 
Barnen gynnas naturligtvis också då de får lära sig att alla är olika och alla kan tillföra 
något till gruppen på sitt sätt. Även om det finns en hel del utmaningar som en 
diagnos kan innebära. Så finns det också bra arbetsmetoder som gör vardagen lättare 
för barn inom autismspektrumet.  Som en av informanterna uttryckte, handlar det 
om att omvandla diagnosen till pedagogik. Avslutningsvis kan konstateras att arbetet 
med barn inom autismspektrumet skapar många frågor och kräver ständiga 
överväganden men att det även finns mycket glädje att finna. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) valdes då det 
ansågs mest relevant utifrån undersökningens syfte och frågeställningar att få reda på 
förskollärares arbete med barn med diagnos inom autismspektrum. 
Semistrukturerade intervjuer medger en viss flexibilitet och intervjuerna blev  
lättsamma och informanterna slappnade av  när följdfrågor kunde ställas inom 
områden som de visade intresse för. Följdfrågorna gav mer data som annars skulle 
missats om strukturerade intervjuer istället använts (Bryman, 2011). Eftersom 
intervjufrågorna varierande i ordningsföljd missades enstaka frågor vid intervjuerna 
då andra frågor diskuterades mer ingående och fokus tappades från övriga frågor. 
Om mer tid tillhandahållits skulle det varit värdefullt och observera pedagogernas 
praktiska arbete med inkludering och delaktighet och få en mer övergripande bild 
men det hade då också ändrat studiens ursprungliga syfte. Valen av att separera 
begreppen delaktighet och inkludering för att förenkla för informanterna så att inte 
begreppet inkludering blir för stort. Att prata om begreppen var för sig uppfattades av 
informanterna som svårt då de så tydligt hör ihop. Vid utförligare förklaring av 
begreppen inkludering och delaktighet hade informanterna lättare att samtala om 
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dem var för sig. Eftersom begreppet inkludering är stort var valet att dela upp 
begreppet att föredra för att kunna diskutera i ett större sammanhang. 

Enkätinsamling valdes aktivt bort för att samtal med informanterna om deras syn på 
inkludering och delaktighet var önskvärt. Ett synsätt är svårt att få tag på via enkäter 
dock skulle resultatet bli mer generaliserbart och större via en enkätundersökning 
(Bryman, 2011) men återigen sågs fördelen med följdfrågor och utförligare svar. Alla 
intervjuer genomfördes med ljudupptagning från telefon vilket underlättade att gå 
tillbaka och lyssna om på intervjun, dock märktes det att vissa informanter till en 
början upplevde det som jobbigt att bli inspelade. Om detta påverkade resultat i fråga 
eller ej är svårt att veta. Ur ett etiskt perspektiv (Bryman, 2011) kanske 
ljudinspelningen borde ha stängts av när informanten var besvärande av detta. Men 
då detta endast skedde i början av intervjuerna, och då informanterna inte 
protesterade trots att de fått information om möjligheten att avbryta inspelningen, 
fortsatte inspelningen genom hela intervjun.  

Det blev lättare att sammanställa insamlad data eftersom intervjufrågorna redan från 
början delats upp utifrån tre kategorier utifrån vårt syfte. Utifrån 
resultatsammanställningen kunde sedan data analyseras utifrån tidigare forskning 
och perspektiv. Analysen underlättades då mycket tidigare forskning och annan 
litteratur finns kring det aktuella området.  

Det var ett medvetet val att välja informanter som var förskollärare och barnskötare 
med lång erfarenhet inom yrket och erfarenheter med barn inom autismspektrumet. 
Det resulterade i intressant och relevant fakta gentemot syftet och frågeställningarna. 
Nackdelen med urvalet var att de i början av intervjuerna hade svårt att relatera 
orden inkludering och delaktighet till deras praktiska verksamhet då orden är väldigt 
stora och kan betyda väldigt mycket. Delaktighet och inkludering är ord som i 
efterhand kunnat begränsa och omformulerat frågan till ett specifikt sammanhang 
istället för att formulera frågan så brett. Informanterna läts välja plats och tidpunkt 
vilket möjliggjorde intervjuerna mindre stressade och hölls på deras villkor. Det 
verkade som att ämnet intresserade dem då engagemanget under intervjun var stort. 
Vi var pålästa på ämnet innan intervjuerna vilket möjliggjorde förståelse och att 
relatera till svaren och förstod vad de innebar. Vilket även i sin tur ledde till bra 
följdfrågor. För att få resultatet mer tillförlitligt och generaliserbart samt på grund av 
tidsbegränsning intervjuades nio informanter annars fanns intresse till att intervjua 
fler.  

Nilholm (2007) dilemmaperspektiv valdes att användas vilket i efterhand upplevdes 
som utmanande. Det var svårt att få ner i skrift en analys utifrån ett 
dilemmaperspektiv som sedan kunde relatera till någonting då dilemmaperspektivet 
som sagt är ett perspektiv utan några rätta svar utan istället går ut på att vrida och 
vända på tankesätt och handlingar. Dock ansågs att det gav en större förståelse för 
ämnets komplexitet som inte hade framgått om Nilholm (2007) kompensatoriska 
eller relationella perspektiv hade använts. 

Det kan antydas att frågeställningarna och syftet besvarades fast än de även väckte 
fler frågor än svar i sig. Med hjälp av litteraturen och informanterna upptäcktes de 
utmaningar och möjligheter som ligger i grund för arbetet med barn inom 
autismspektrumet men även hur informanterna valde att arbeta med delaktighet och 
inkludering med barn inom autismspektrumet. 
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6.3 Slutsatser 

Alla informanterna såg på inkludering och delaktighet på likande sätt. I enligt med 
barnkonventionens och läroplanens skrivelser, det vill säga att alla barn utifrån sina 
egna förutsättningar ska kunna ta del av den verksamheten som erbjuds och kunna 
påverka sin vistelse i förskolan på olika sätt, med stöd från personalen. 
Informanterna var delvis oense om synen på delaktighet och vad som ansågs som 
reell delaktighet för dem. Resultat visar ett komplext arbete med många utmaningar 
på flera nivåer samt även möjligheter i form av flera arbetsmetoder och stöd från 
utomstående instanser när det gäller barn inom autismspektrumet. 

6.4 Relevans för yrkesprofessionen 

Studien har lyft aktuell forskning inom arbetet med barn diagnostiserade inom 
autismspektrumet. Resultatet har visat på att arbetet med barn inom 
autismspektrumet är komplext och sträcker från barngruppsnivå till utomstående 
instanser som specialpedagog eller andra hjälpcenter. Barn med 
funktionsnedsättningar finns i mer eller mindre alla förskolor idag. Barn inom 
autismspektrumet är en av få grupper som tidigt diagnostiseras men det saknas 
synliggörande av arbetet med dessa barn och vilka utmaningar de står inför. Studien 
har bidragit med flera förskollärares syn på arbetet med barn inom 
autismspektrumet. 

6.5 Fortsatt forskning 

Så som tidigare forskning påpekar finns det lite om ingen forskning kring olika 
arbetsmetoder som berör dessa barn. Detta beror på att alla barn olika 
förutsättningar och behov. Dock pekar resultatet på komplexitet med yrket och det 
skulle vara intressant att i större grad undersöka hur fler pedagoger ser på 
inkludering och delaktighet i arbetet med dessa barn och hur de hanterar de 
utmaningar de ställs inför. Alla informanterna är även väldigt positivt inställda till 
diagnosen som en form av hjälpmedel dock skulle det vara intressant och se vad en 
tidig diagnostisering har för negativa konsekvenser för att kunna se diagnostiseringen 
som fenomen ur ett mer verklighetsbaserat synsätt. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

  

Bakgrundsfrågor 

Ålder, yrkesroll, utbildning och erfarenhet av autismspektrum. 

  

Inkludering 

Hur ser ni på begreppet inkludering, vad är inkludering för dig? 

Hur arbetar ni för att skapa en inkluderande miljö? 

Vad ser du för utmaningar i skapandet av en sådan miljö? 

Vad påverkar om ett barn blir inkluderat eller inte? 

  

Delaktighet 

Vad är delaktighet för dig? 

Hur arbetar ni för att göra barn inom autismspektrumet delaktiga i verksamheten? 

Hur vet man om barnet är delaktigt eller ej? 

  

  

Utmaningar och möjligheter 

Hur ser ni på ordet diagnos och vad har det för betydelse för dig? 

Vad ser ni för utmaningar i att arbeta med barn inom autismspektrumet? 

Hur kan man förebygga och arbeta mot dessa? 

Vad ser ni för möjligheter i arbetet med dessa barn? 
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Bilaga 2  

Barn med diagnoser inom autismspektrum, inkludering och delaktighet i 
förskolan 

Den här undersökningen handlar om hur personal i förskolan arbetar med 
delaktighet inkludering för barn inom autismspektrumet i verksamheten. Både i 
barngrupp och på verksamhetsnivå. Undersökningen strävar efter att identifiera de 
utmaningar och möjligheter inom verksamheten när förskolan arbetar med 
delaktighet och inkludering med barn diagnostiserade inom autismspektrum.  

I och med våra tidigare erfarenheter utifrån vår verksamhetsförlagda praktik och vår 
pilotstudie om barn i behov av särskilt stöd har vi sett att inkludering av barn i behov 
av särskilt stöd har varit en utmaning då inkludering ställer höga krav på 
verksamheten. Det är därför av vikt att undersökningen genomförs för att få en 
bredare uppfattning av hur barn inom autismspektrum inkluderas i verksamheten 
och hur personal inom förskolan ser på inkludering av barn diagnostiserade inom 
autismspektrum. 

Undersökningen genomförs med hjälp av intervjuer med öppna frågor. Tidsåtgången 
är på ca 30 minuter och kan genomföras på av er, vald plats. Under intervjuerna 
kommer ljudupptagning ske för att materialet ska kunna bearbetas mer rättvist och 
ge en klar bild av informantens åsikter och på så sätt öka tillförlitligheten.  Allt 
inspelat material raderas efter transkribering och lyssnas endast på av oss som 
genomför undersökningen. Undersökningen är konfidentiell då varken ort, 
arbetsplats eller namn kommer att kunna identifieras i färdig text. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs upp på databasen Diva.  

Vi som genomför denna undersökning heter Jenny Skoglund och Jessica Ryglert och 
studerar bägge på Mälardalens högskola i Sickla termin sju. Vi bor båda i 
Stockholmsområdet och har ett gemensamt intresse för barn i behov av särskilt stöd. 

Vi hoppas att ni har möjlighet att ställa upp i vår undersökning och dyker det upp 
några frågor eller funderingar är vi anträffbara både på telefon eller mail. 
Kontaktuppgifter lämnas också till våran handledare på Mälardalens högskola, Anne 
Lillvist. 

 

Jenny Skoglund: jsd13004@student.mdh.se 

Jessica Ryglert: jrt13001@student.mdh.se 

Handledare Anne Lillvist: anne.lillvist@mdh.se 

 

Nacka 20160320 

Jessica Ryglert                                                                                                   Jenny Skoglund 


