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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur man som förskollärare kan arbeta för att inkludera 

barn med autismspektrumtillstånd i förskolans verksamhet. Jag vill undersöka vilka pedagogiska 

hjälpmedel och metoder som man kan använda och hur pedagogens förhållningssätt kan påverka. 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med tre förskollärare från olika förskolor. Resultatet av 

intervjuerna visar att förskollärarna upplever att barn med autismspektrumtillstånd har svårt med 

socialt samspel. De menade att man som pedagog kan stötta barnet i sin sociala utveckling genom 

att vara närvarande, agera förebild och uppmuntra till socialt samspel. Förskollärarnas erfarenhet av 

barn med autismspektrumtillstånd var att de mår bättre av tydlighet, struktur och förberedelse. 

Tydligheten och strukturen gäller i allt från hur man pratar och uttrycker sig till hur det fysiska 

rummet ser ut. I intervjuerna framkom att förskollärarens inkluderande förhållningssätt är av stor 

vikt gällande barnets lärande och utveckling. Förskollärarna var överens om att 

autismspektrumtillstånd är en bred diagnos där symtomen varierar stort. De pedagogiska verktyg 

som förskollärarna använde sig mest utav var bilder som stöd och sociala berättelser. 
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1. INLEDNING 

Jag har valt att fördjupa mig i hur man i det pedagogiska arbetet kan inkludera barn med 

autismspektrumtillstånd i förskolan.  Jag kommer i det här arbetet skriva autismspektrumtillstånd 

då det är den senaste benämningen för diagnosen som tidigare hette autism och nu har en bredare 

betydelse. Jag har valt att utforska hur förskollärarnas pedagogiska arbete med 

autismspektrumtillstånd ser ut i förskolan för att ämnet intresserar mig och för att jag har upplevt 

att det generellt råder bristande kompetens om detta i förskolor. Kunskaper i det 

specialpedagogiska området såsom autismspektrumtillstånd förebygger problem som kan uppstå 

för barnen i framtiden.  Specialpedagogiken är oerhört viktig i förskolan för alla barn, även för de 

barn som inte anses vara i behov av särskilt stöd.   Det är viktigt att medvetet arbeta för en förskola 

för alla, där barn med autismspektrumtillstånd ges de bästa förutsättningar för utveckling och 

lärande. Läroplanen uttrycker att förskolans pedagogiska verksamhet ska anpassas till alla barn och 

erbjuda extra stöd till de som behöver det tillfälligt eller varaktigt. Pedagogerna ska utforma stöd 

efter alla barns olika behov och förutsättningar så att varje barn ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt. Det står även att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar (lpfö98, 

rev. 2016, s. 5).  Inkluderingen av barn med autismspektrumtillstånd är ett ständigt aktuellt ämne 

eftersom det alltid finns barn med autismspektrumtillstånd och därmed ett behov hos pedagoger att 

ha kunskap om hur man arbetar med detta. Sveriges radio publicerade 2015 ett inslag om att det 

skulle underlätta för barnen att få diagnosen så tidigt som möjligt så att förskolan kan ge bättre 

förutsättningar för barnen. De lyfter också att den tidiga diagnostiseringen kräver bättre kunskap 

och kompetens av förskollärarna (Sverigesradio.se, 2015). 

Jag ska utforska hur man kan inkludera barn med autismspektrumtillstånd i förskolan. Att ha ett 

inkluderande arbetssätt kanske låter självklart men jag vill ta reda på vad det egentligen innebär 

och hur man går tillväga i praktiken för att inkludera barn i autismspektrumet. Professor Claes 

Nilholm beskriver i en artikel om specialpedagogik hur inkludering är ett hett ämne eftersom det 

handlar om värderingar och människosyn (lararnasnyheter.se, 2014).  Han menar att inkludering 

självklart är något bra och att det är avgörande när man arbetar pedagogiskt. Han menar också att 

inkludering är ett sönderanvänt ord och att man behöver komma ihåg vad ordet inkludering 

egentligen betyder.  Nilholm poängterar att inkludering och integrering inte är samma sak och att 

det krävs mer för att arbeta inkluderande än att arbeta integrerande. Integrering handlar om 

placering och inkludering handlar om att anpassa skolan så att alla barn trivs och känner sig 

delaktiga (Nilholm, lararnasnyheter.se, 2014).
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2. BAKGRUND 

I skolverkets allmänna råd för förskolan står det att alla barn ska få den stimulans de behöver för att 

utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och att detta förutsätter god kvalitet på 

förskolan. De lyfter att alla barn behöver stöd och att vissa barn behöver särskilt stöd under vissa 

perioder eller under hela förskoletiden av olika anledningar (Skolverket, 2016, s. 32). Barnets 

behov av särskilt stöd är alltid situationsbundet och är beroende av miljön. Skolverket poängterar 

att det handlar om pedagogens bemötande gentemot barnen och att man ska se barnen i behov av 

extra stöd som subjekt med samma rättigheter som alla andra och inte som objekt för 

specialpedagogiska insatser (Skolverket, 2016, s. 33).  I Salamancadeklarationen framgår att barn i 

behov av särskilt stöd ska få det individuella pedagogiska stöd som de behöver. Deklarationen 

uttrycker att alla barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov. Det står att 

man i möjligaste mån ska undervisa eleverna tillsammans i en ordinarie skola oberoende av deras 

olika förutsättningar. Salamancadeklarationen understryker att ordinarie skolor som arbetar 

integrerande är det mest effektiva sätt att motverka diskriminering. I den svenska versionen är ordet 

inclusion översatt till integrering (Salamancadeklarationen, 2006, s.11). 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare kan arbeta för att inkludera barn med 

autismspektrumtillstånd i verksamheten. De frågeställningar som jag ställer inom detta syfte är: 

1.Hur ser förskollärare på det inkluderande arbetet med barn med autismspektrumtillstånd? 

2.Vilka pedagogiska hjälpmedel upplever förskollärare vara användbara i det pedagogiska arbetet 

med barn med autismspektrumtillstånd? 

3.Hur kan man som förskollärare stötta barn med autismspektrumtillstånd i deras lärande och 

utveckling? 

4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
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Denna studie har ett inkluderingsperspektiv som teoretisk utgångspunkt. Jag kommer i synnerhet 

utgå från professor Claes Nilholm som forskar inom specialpedagogik och är en företrädare inom 

inkluderingsdiskussionen. 

 

4.1. INKLUDERING 

Nilholm skriver att inkluderingsdiskussionen främst har drivits framåt av forskare inom det kritiska 

(alternativa) perspektivet (Nilholm, 2007, s. 89). Inkludering är ett relativt nytt begrepp i Sverige 

inom pedagogiken, medan det har använts längre internationellt. Haug lyfter att begreppet 

inkludering ännu inte har någon tydlig definition, det används på lite olika sätt av olika forskare 

och är beroende av nationella och lokala villkor (Haug, 2014, s. 9). Ibland tolkas inkludering som 

ett nästan synonymt begrepp till specialundervisning. Detta på grund av att begreppet inkludering 

har används mycket inom specialpedagogiken. Inkludering är relevant i alla barngrupper men 

särskilt viktigt att arbeta med då barn av olika anledningar hamnar utanför gemenskapen. Haug 

beskriver inkludering som förhållandet mellan kollektivet och den enskilda individen i 

undervisningen. Haug menar även att inkludering handlar om en förskola och skola för alla där alla 

ska få vara med i gemenskapen och få en undervisning som är individuellt anpassad efter både 

förutsättningar och intressen (Haug, 2014, s. 9). Att skapa en skola för alla har varit ett 

eftersträvansvärt mål i den svenska utbildningshistorien under en lång tid även om begreppet i sig 

kan tolkas på olika sätt.  Begreppet en skola för alla har länge varit centralt i diskussionen om 

skolan men har inte riktigt konkretiserats i praktiken (Nilholm, 2007, s. 49-50). Sandström skriver 

att begreppet inkludering började användas på 1950-talet i USA. Då handlade begreppet om att 

bekämpa diskriminering på grund av hudfärg. I Sverige har inkludering främst förknippats med 

barn i behov av särskilt stöd. Sandström skriver att inkludering är ett laddat begrepp samt att det 

ibland blandas ihop med integrering. Integrering handlar enbart om att alla människor välkomnas i 

verksamheten medan inkludering innebär att verksamheten anpassas så att alla människor i 

verksamheten har en känsla av delaktighet samt ges möjlighet till utveckling och lärande efter 

individuella behov (Sandström, 2014, s. 11-12). Nilholm skriver att inkluderingsbegreppet fick ett 

stort genombrott i och med lanseringen av Salamancadeklarationen 1994 och att 

inkluderingsbegreppet därefter börjat ersätta 1960-talets integreringsbegrepp.  Nilholm menar att 

inkludering handlar om att verksamheten är organiserad efter barns olikheter medan integrering 

handlar om att placera barn som anses vara ”avvikande” i en verksamhet som från början inte är 

organiserad efter att barn är olika. Integrering handlar med andra ord mer om en placering och 

inkludering handlar om att anpassa verksamheten efter människors olikheter och rätt till olika 
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behov (Nilholm, 2006, s. 14). I den svenska översättningen av Salamancadeklarationen översätts 

det engelska ordet inclusion till integrering vilket Nilholm menar har betraktas som en 

felöversättning. Nilholm skriver att han föredrar översättningen inkludering framför inklusion 

eftersom inkludering syftar på en process snarare än ett tillstånd (Nilholm, 2006, s. 15). 

 

Nilholm lyfter att bland annat Haug (1999)  menar att rätten till inkludering i skolan borde vara ett 

av skolans viktigaste mål. Inkludering har framhävts som ett högt önskvärt mål inom 

specialpedagogikens forskning men trots det existerar inte begreppet i varken skollagen eller 

läroplanen (Nilholm, 2012, s. 34). Nilholm menar att om man i läroplanen uttryckte att olikhet ses 

som en tillgång så skulle verksamheten vara mer inkluderande. Nilholm menar vidare att 

styrdokumenten idag snarare gynnar särlösningar och kategoriseringar än inkludering (Nilholm, 

2012, s. 37). Det specialpedagogiska perspektiv som kopplas samman med begreppet inkludering 

är det kritiska (alternativa, relationella) perspektivet. Det innebär att man söker förklaringar till 

barnens svårigheter i verksamheten. Det specialpedagogiska perspektiv som man ser tydliga 

kopplingar till integrering är det traditionella (kategoriska) perspektivet. Det innebär att man anser 

att läraren har ansvar över hela barngruppen i stort men att en specialpedagog ansvarar för de barn 

som är i behov av särskilt stöd (Sandström, 2014, s.13). 

Göransson och Nilholm förklarar tre begrepp som är relevanta inom ett radikalt 

inkluderingsperspektiv, nämligen olikhet som tillgång, gemenskap och demokratiska processer.   I 

ett inkluderingsperspektiv ser man olikheter som en tillgång och inte som ett problem. Det handlar 

om att anpassa verksamheten efter individers olika förutsättningar och inte tvärtom. Gemenskap är 

ett viktigt begrepp inom inkluderingsperspektivet och det handlar om att känna en samhörighet, ett 

”vi” i ett visst sammanhang, t.ex. förskolan, där man känner gemenskap, tillit till varandra och har 

gemensamma regler, normer och mål. Gemenskapen handlar mycket om hur man använder språket 

för att förstärka vi-känslan. En inkluderande miljö präglas av att man inte pratar om vi och dem i 

bemärkelsen ”vi normala” och ”de avvikande” (Göransson & Nilholm, 2014, s. 30-31). Göransson 

och Nilholm skriver att demokratiska processer är ett betydelsefullt begrepp ur ett 

inkluderingsperspektiv. Demokratiska processer i skolan handlar om att eleverna är socialt 

delaktiga i den grad de vill samt att de är delaktiga i lärandet. Att vara delaktig i själva lärandet 

innebär dels att man tillägnar sig en viss kunskap och dels att man får vara med och lära sig 

tillsammans i inkluderande läroprocesser (Göransson & Nilholm, 2014, s. 32-33).  Göransson och 

Nilholm förklarar att dessa begrepp utgår från en gemenskapsorienterad definition av inkludering. 

Samarbete och gemensamma problemlösningar är centrala i denna definition. Eleverna ska känna 
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sig delaktiga både socialt och pedagogiskt och verksamheten ska präglas av demokratiska processer 

där olikhet ses som en tillgång.  Författarna skriver att denna gemenskapsorienterade definitionen 

är den som råder i inkluderingsförespråkarnas ideal. Dock lyfter de att det finns två andra 

definitioner på inkludering, nämligen en individorienterad och en placeringsorienterad (Göransson 

& Nilholm, 2014, s. 33). Carlsson och Nilholm menar att begreppet inkludering är så pass positivt 

laddat att ingen kan vara emot det.  Författarna drar en parallell med begreppet demokrati som man 

inte heller ”kan” vara emot. Carlsson och Nilholm menar att risken med dessa begrepp är att vi tror 

att vi syftar på samma fenomen vid användandet av dem fastän vi har olika uppfattningar av vad 

begreppen betyder.  Författarna uppmärksammar att begreppet inkludering används flitigt men 

oftast så ges ingen närmare beskrivning av vad inkludering innebär (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 

78). Carlsson och Nilholm beskriver tre olika synsätt på inkludering: svag inkludering, stark 

inkludering samt inkludering som dilemma. Svag inkludering är när det finns en enighet om att 

man ska eftersträva inkludering samtidigt som det finns många undantag från principen. Svag 

inkludering är den mest framträdande ideologin i västvärlden. Stark inkludering är när det inte görs 

några undantag av inkluderingen. Inkludering som dilemma innebär att man ser inkludering som ett 

dilemma och inte som ett självklart tillstånd. Ett exempel på inkludering som dilemma är att man 

kan vara eniga om att inkludering är positivt samtidigt som man har olika uppfattningar om vad 

som är den mest inkluderande lösningen i en specifik situation (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 80-

83). 

SAMMANFATTNING TEORETISK ANKNYTNING 

Inkludering är ett relativt modernt begrepp inom pedagogiken och främst inom specialpedagogiken.  

Inkludering som begrepp definieras och används olika av olika forskare. Haug menar att 

inkludering handlar om en förskola och skola för alla där undervisningen ska anpassas efter varje 

individs förutsättningar och intressen i en gemenskap (Haug, 2014, s. 9). I ett 

inkluderingsperspektiv ser man olikheter som en tillgång och man anpassar verksamheten efter 

individen. I inkluderingsperspektivet eftersträvas en gemenskap där man med demokratisk grund 

lär sig tillsammans och är delaktiga i lärprocessen (Göransson & Nilholm, 2014, s. 30-33).  

Nilholm understryker att inkludering som begrepp ska ses som en process och inte som ett tillstånd 

(Nilholm, 2006, s. 15). 

5. CENTRALA BEGREPP 

I denna del beskriver jag relevanta begrepp för studien. 
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5. 1. AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND 

I den senaste versionen av den internationella diagnosmanualen DSM-5 från 2013 ersätter 

diagnosen autismspektrumtillstånd alla tidigare diagnoser inom paraplytermen 

autismspektrumtillstånd: autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, desintegrativ störning hos barn 

samt genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation. Det finns inte tillräckligt 

med underlag för att särskilja på dessa diagnoser på ett pålitligt sätt. De nya kriterierna för 

autismspektrumtillstånd är svårigheter i sociala kommunikationer och interaktioner samt 

begränsade, upprepade beteenden. Variationerna i autismspektrumtillstånd är stora, vissa har milda 

symtom och andra har svåra symtom. Sociala svårigheter kan till exempel vara brist på 

ömsesidighet i konversationer, svårigheter med kroppsspråk och ögonkontakt samt svårigheter med 

att skapa, förstå, bibehålla relationer och förstå olika nyanser av beteenden. Begränsade, upprepade 

beteenden kan vara ovanligt starka och specifika intressen, upprepade kroppsliga rörelser och 

förhöjd känslighet av sinnesintryck. Känsligheten för sinnesintrycken kan exempelvis vara att man 

är känslig för ljud eller beröring (Reichenberg, 2014, s.17-18). Det finns texter redan från 1700-

talet som beskriver barn med autismspektrumtillstånd men då trodde man att det berodde på att 

barnen inte fått tillräckligt med uppmärksamhet och kärlek av sin mamma. Eva Ssucharewa 

beskrev på 1920-talet ett tillstånd som verkar vara samma tillstånd som vi senare kallar för 

Aspergers syndrom. Tjugo år senare beskrev Leo Kanner autism i barndomen.  Ändå in på 1980-

talet fanns det teorier om att autism kunde vara ett resultat av känslomässigt bristfälliga relationer i 

barnets omgivning. Forskning har alltså visat att detta är felaktigt (Gillberg & Hellgren, 2000, s. 

201-202).  Autismspektrumtillstånd är oftast genetiskt eller så har det uppstått vid skador under 

graviditeten eller vid förlossningen. Man kan i ovanligare fall få det efter födseln i samband med 

andra sjukdomar (Gillberg, 1999, s. 568). Autismspektrumtillstånd är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Den tidigare benämningen autism beskrevs som att man har svårigheter med 

socialt samspel, kommunikation och ofta har begränsade, upprepade beteenden och att diagnosen 

oftast upptäcks innan tre års ålder (Lord, Cook, Leventhal & Amaral, 2000). Lai, Lombardo och 

Baron-Cohen understryker vikten av en accepterande miljö där barnet får vara annorlunda. Om 

barnet med autismspektrumtillstånd i tidig ålder får anpassat stöd kan det minska ångest och 

aggression samt förbättra sociala förmågor. Medicin kan minska ångest och aggression men inte 

förbättra sociala och kommunikativa färdigheter (Lai, Lombardo & Baron-Cohen, 2014, s. 896). 

5.2. NORMALITET 

Bedömningen av vad som anses normalt eller avvikande beror på när och av vem den görs. Om 

man ska definiera vad som är normalt kan man utgå från tre olika sätt att definiera normalitet: 
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statistisk utgångspunkt, normativ normalitet och medicinsk normalitet. Statistisk utgångspunkt 

handlar om statistiska beräkningar på människors fysiska och psykiska egenskaper. Utifrån de 

mätningarna skapas en normalitetskurva och utifrån den kan man definiera det normala och därmed 

det icke normala. En normativ normalitet utgår från de normer som finns i samhället i en viss tid. 

Den medicinska eller individuella normaliteten handlar om att behandla avvikelser för att uppnå 

normalitet. Behandlingen kan vara medicinsk eller specialpedagogisk (Lutz, 2013, s. 15-16). 

Lutz skriver i sin avhandling från 2006 att det finns två olika perspektiv inom specialpedagogiken. 

Det ena är individperspektivet då man letar förklaringar till svårigheterna hos individen. Det andra 

är ett miljörelaterat perspektiv som utgår från relationen mellan individens svårigheter och 

omgivningens krav. Lutz uttrycker att det finns ett behov av större samarbete mellan dessa olika 

synsätt inom forskningen (Lutz, 2006). Det finns en syn idag på hur det normala förskolebarnet ska 

vara. I det stora hela ska barnet vara lagom. Lagom självständigt, lagom starkt, lagom nyfiket och 

lagom aktivt. Barnet ska ta lagom med plats och trivas i förskolemiljön. Bedömningarna av 

förskolebarn är därmed beroende av pedagogernas erfarenheter och kunskap, samhällets normer 

och den pedagogiska miljön (Lutz, 2013, s. 100). 

5.3. SPECIALPEDAGOGIK 

Specialpedagogik är ett kunskapsområde som utvecklades för cirka femtio år sedan och handlar om 

alla barns rätt till utbildning (Sandberg, 2009, s. 22). Lutz beskriver specialpedagogik som en 

öppenhet till att problematisera och granska den pedagogiska lärandemiljön. Han menar att 

specialpedagogik inte handlar om att arbeta med särskilda metoder till barn i behov av särskilt stöd 

utan att det mer handlar om förhållningssätt, bemötande och etiska aspekter (Lutz, 2013, s. 6). 

Specialpedagogernas arbete i förskolan handlar oftast om att förmedla kunskap till arbetslagen som 

de därefter kan implementera i verksamheten (Mohss, 2014, s. 77-78).  En viktig utgångspunkt är 

att man utgår från det unika och aktuella problemet och inte någon eventuell diagnos (Mohss, 2014, 

s. 87). Nilholm beskriver att det finns två olika grundläggande perspektiv inom 

specialpedagogiken, ett traditionellt perspektiv och ett alternativt perspektiv. Det traditionella 

perspektivet utgår från att problematiken ligger hos individen. Det alternativa perspektivet utgår 

från att problematiken ligger i miljön. Nilholm ställer frågan om dessa två perspektiv räcker inom 

diskussionen för specialpedagogik eller om det behövs en tredje variant (Nilholm, 2005, s. 125-

127). Niholm presenterar tre olika kandidater för ett tredje perspektiv: tolkningsparadigmet, 

interaktivt perspektiv och dilemmaperspektivet. I artikeln från 2005 framhåller Nilholm 

dilemmaperspektivet som den mest lämpade kandidaten till ett tredje perspektiv eftersom det är ett 

nytt perspektiv. Nilholm anser att dilemmaperspektivet inte är ett kompromissande mellan-



Nicoline Åhl Persson 

12 

 

perspektiv som försöker hitta en balans mellan traditionellt perspektiv och ett alternativt perspektiv 

utan är ett nytt och självstående perspektiv. Han menar att dilemmaperspektivet syftar till att det 

inte finns något solklart svar på lösningar utan att man gör en avvägning mellan de olika valen som 

uppstår i en dilemmasituation. Ett övergripande dilemma inom specialpedagogiken är att 

utbildningssystemet ska ge alla barn samma utbildning samtidigt som utbildningssystemet ska 

anpassas efter alla barns olikheter, erfarenheter och förutsättningar (Nilholm, 2005, s. 131). Om 

man kortfattat ska beskriva skillnaderna i dessa tre perspektiv kan man säga att det traditionella 

perspektivet lägger problematiken hos individen, det alternativa perspektivet lägger problematiken 

i skolmiljön och samhällets värderingar medan dilemmaperspektivet lägger problematiken i ett nytt 

och socialt rum där man diskuterar hur man ska bemöta individers olikheter (Nilholm, 2005, s. 

135). Nilholm skriver att skillnaden mellan ett kritiskt perspektiv och ett dilemmaperspektiv blir 

tydligt om man lyfter begreppet inkludering i en diskussion utifrån de två olika perspektiven. Ur ett 

kritiskt perspektiv ses begreppet inkludering som ett positivt laddat värdebegrepp och används 

nästan som ett teoretiskt verktyg för forskaren. Inkludering ses som ett politiskt begrepp och ett 

analytiskt verktyg som kan användas för att analysera politiska mål i skolan. I ett 

dilemmaperspektiv ses snarare inkludering som ett aktörsbegrepp som man bör hålla en distans till. 

Nilholm menar att man i ett dilemmaperspektiv bör undersöka vem som använder begreppet och 

vad syftet med användningen är. Ur ett dilemmaperspektiv håller man en distans till de ord, 

begrepp och termer som används inom ett visst fack. Man bör också hålla sig distanserad till enkla 

lösningar på komplexa problem (Nilholm, 2007, s. 94-95). Ur ett dilemmaperspektiv kan man se 

specialpedagogiken som ett resultat av utbildningssystemets dilemma om att ge alla barn samma 

utbildning och samtidigt anpassa sig efter barnens olikheter (Nilholm, 2006, s. 30). 

5.4. THEORY OF MIND 

Definitionen av theory of mind är förmågan att tolka andra personers mentala tillstånd och 

förmågan att utifrån den informationen förstå deras beteenden och få en känsla av vad de kommer 

att göra härnäst. Med mentala tillstånd syftar man bland annat på tankar, känslor och avsikter. 

Howlin, Baron-Cohen och Hadwin skriver att man kan se en theory of mind hos typiskt utvecklade 

barn redan vid 18 månaders ålder och att den brukar vara väl utvecklad vid 3-4 -årsåldern (1999, s. 

2-3). Det finns ingen exakt översättning på theory of mind till svenska men ibland översätter man 

det till mentalisering. Man kan aldrig veta exakt vad en annan människa tänker och känner så man 

skapar teorier om andras mentala tillstånd, så kallat theory of mind. Jensen och Harvard skriver att 

redan nyfödda barn reagerar på andras känslor men att förmågan att förstå andras känslor (theory of 

mind) utvecklas senare. De skriver att barn fram till två års ålder tror att alla andra människor 

känner och vill samma sak som de själva (Jensen & Harvard, 2009, s. 24). Enligt Howlin, Baron-
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Cohen och Hadwin kan man testa denna förmåga hos barn genom deras tolkning av andras 

felaktiga föreställningar. Det kan man exempelvis göra genom att berätta en historia. Ett enkelt 

beskrivet exempel på det kan vara att barnet vet att pengarna ligger i vasen, men inbrottstjuven tror 

att pengarna ligger i lådan. Om man då frågar barnet var tjuven kommer att leta efter pengarna 

svarar barnet ”i lådan” om barnet har utvecklat mentaliseringsförmågan. Sådana här test brukar 

typiskt utvecklade barn klara i fyraårsåldern (Howlin, Baron-Cohen & Hadwin, 1999, s. 2-3). 

Theory of mind hör också ihop med låtsaslek, alltså att man hittar på saker men man vet att det är 

på låtsas. Det kan till exempel vara att man låtsas att en kaplastav är en telefon. Theory of mind är 

en grundläggande förmåga för att kunna förstå andra människor och förstå kommunikation 

(Howlin, Baron-Cohen & Hadwin, 1999, s. 5). Howlin, Baron-Cohen och Hadwin beskriver också 

att förmågan att luras grundar sig i theory of mind. Barn i fyraårsåldern brukar luras mycket då de 

har förstått konceptet med felaktiga föreställningar. Författarna lyfter också empati, 

självmedvetenhet och övertalningsförmåga som effekter utvecklade ur förmågan theory of mind 

(Howlin, Baron-Cohen & Hadwin, 1999, s. 7). När man har autismspektrumtillstånd har man ofta 

svårigheter med theory of mind och därmed svårigheter med social kommunikation. Forskning 

visar att den bristande mentaliseringsförmågan kan vara grunden till de symtom som utgör 

autismspektrumtillstånd. Det uppstår sällan spontan låtsaslek för barn med autismspektrumtillstånd 

och man har svårt att förstå vad andra tänker och känner. När man har autismspektrumtillstånd har 

man ofta svårt att förstå felaktiga föreställningar. Det finns självklart stora variationer hos barn med 

autismspektrumtillstånd och deras mentaliseringsförmåga (Howlin, Baron-Cohen & Hadwin, 1999, 

s. 8-9). Dillner och Löfgren beskriver mentalisering eller theory of mind som medvetenhet av sina 

egna och andras känslor och tankar (2013, s. 63). Författarna skriver att mentalisering handlar om 

att förstå att det inte finns någon gemensam verklighet utan att alla människor upplever saker olika 

genom sina egna erfarenheter. De understryker också att alla människor har olika förmågor till att 

mentalisering och att vi alla gynnas av att öva på vår mentaliseringsförmåga, inte bara personer 

med autismspektrumtillstånd (Dillner & Löfgren, 2013, s. 63).  Howlin, Baron-Cohen och Hadwin 

skriver att det går att lära ut mentalisering och att det kan vara en väg till att utveckla barnens 

förmåga till socialt samspel och kommunikation (1999, s. 12). 

5.5. LEK OCH AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND 

Lev Vygotskij, professor i psykologi, framhäver lekens betydelse för barns utveckling. Han menar 

också att sociala regler och socialt samspel övas och utvecklas genom leken (Welén, 2009, s. 39). 

Leken har en viktig roll för barnens utveckling. För de flesta barn kommer leken naturligt men för 

vissa barn, till exempel barn med autismspektrumtillstånd, behövs stöd.  En del barn med 

autismspektrumtillstånd är ointresserade av andra barn, andra har har svårt att komma in i lekar, 
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svårt läsa av leksignaler och svårt att veta vilka sociala regler som gäller. Barn med 

autismspektrumtillstånd har ofta svårigheter med att känna av olika sociala situationer t.ex. i lek. 

Då kan man istället öva på att leka och lära sig beteenden som fungerar. Barn med 

autismspektrumtillstånd är ofta sena i sin språkutveckling vilket också kan påverka deras 

leksituation. Detta är högst individuellt, vissa barn med autismspektrumtillstånd lär sig prata 

väldigt tidigt och utvecklat (Dillner & Löfgren, 2013, s. 20). Hur ska man som pedagog stötta 

barnen i leken? Dillner och Löfgren poängterar att man inte ska lära ut eller fostra när man deltar i 

barnens lek utan att man ska kliva in i lekvärldens oförutsägbarhet. Vi som pedagoger ska vara 

undersökande och följa barnens intressen samtidigt som vi är förebilder för barnen. Dillner och 

Löfgren skriver att det finns lekar som är mer inkluderande än andra. Begripliga lekar där barnet 

vet vad som förväntas av det, där barnet känner sig delaktigt och kan påverka innehållet i leken är 

givetvis mer inkluderande än abstrakta och otydliga lekar. Exempel på tydliga och begripliga lekar 

är regellekar, spel och konstruktionslekar (Dillner & Löfgren, 2013, s. 151). Dillner och Löfgren 

menar att dessa lekar fungerar bra tillsammans med de andra barnen och på så vis är inkluderande. 

De understryker också att det inte är exkluderande att en vuxen leker ensamt med ett barn om det 

görs i syfte att förbereda barnet att leka med andra barn. Barn med autismspektrumtillstånd kan 

behöva leka ensam med en vuxen ibland för att komma igång med leken för att sedan leka med 

andra barn. Det är inkluderande att uppmuntra lek med andra barn, det kan dels göras genom att 

bjuda in typiskt utvecklade barn till leken eller att ta med barnet med autismspektrumtillstånd till 

barngruppens lekar. Som pedagog ska man då avväga balansen mellan att vara närvarande med 

barnet med autismspektrumtillstånd och att samspela med de andra barnen. Man ska stötta barnet i 

att leka med andra barn för det är just den leken som är mest betydelsefull för barns lärande och 

utveckling (Dillner & Löfgren, 2013, s. 152). Dillner och Löfgren lyfter öppna lekmönster som ett 

inkluderande förhållningssätt. Ett öppet lekmönster innebär en lekkultur där barn av olika kön och 

ålder är välkomna. Motsatsen till detta är trånga lekmönster som präglas av uteslutning och 

stereotypa rollfördelningar. I en barngrupp där ett öppet lekmönster råder så är förutsättningarna 

större för att barn med autismspektrumtillstånd kan inkluderas. Författarna menar också att man 

kan vända på det och se det som att barn med autismspektrumtillstånd skapar möjlighet till öppna 

lekmönster (Dillner & Löfgren, 2013, s. 152-153). 

5.6. BILDER SOM STÖD OCH SOCIALA BERÄTTELSER 

Eftersom barn med autismspektrumtillstånd ofta har svårigheter att förstå sociala situationer kan 

man använda sig av sociala berättelser och bilder som stöd. Barn i autismspektrumtillstånd har ofta 

bra minne och förmågan att använda sig av visuella verktyg. När man ska lära sig en social rutin 

underlättar det om rutinen beskrivs med tydliga steg (Schneider & Goldstein, 2010, s. 149). Bilder 
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som stöd är ett effektivt hjälpmedel för att underlätta många utmaningar som barn med 

autismspektrumtillstånd kan uppleva i vardagliga rutiner och sociala situationer. Bilder som stöd 

underlättar också inlärningen och användningen av språk (Hayes m.fl., 2010, s. 663). Det har visat 

sig att användningen av visuella verktyg minskar de symtom som förknippas med 

autismspektrumtillstånd såsom sociala och kommunikativa svårigheter. Bilder som stöd används 

flitigt i det pedagogiska arbetet med barn med autismspektrumtillstånd för att erbjuda bästa 

förutsättningar för barnens kommunikation och lärande (Hayes m.fl., 2010, s.664). Hayes m.fl. 

menar dock att en del pedagoger och föräldrar upplever det krångligt och tidskrävande att använda 

visuella verktyg i praktiken. Dessa visuella verktyg som oftast är i pappersform behöver anpassas 

till varje individuellt barn och uppdateras allt eftersom barnet utvecklas. Författarna menar också 

att effekterna av bilder som stöd kan vara svårt att dokumentera. De föreslår att arbeta med visuella 

verktyg genom digitala hjälpmedel för att underlätta användningen (Hayes m.fl., 2010, s. 664). 

Sociala berättelser är ett pedagogiskt verktyg för att underlätta kommunikativa och sociala 

svårigheter. Det är korta och tydliga berättelser om en specifik händelse, person, rutin eller social 

situation. Sociala berättelser (social stories) utvecklades av Carol Gray för att förbättra sociala 

förmågor hos barn med autismspektrumtillstånd.  Sociala berättelser innehåller bilder och beskriver 

olika specifika situationer eller beteenden som kan vara problematiska för barnet i fråga. Sociala 

berättelser kan både användas av barn med milda symtom och barn med svåra symtom. Vissa barn 

kan läsa berättelserna själva och andra barn får de upplästa av en pedagog i kombination med att se 

bilder som beskriver händelsen (Schneider & Goldstein, 2010, s. 149). Sociala berättelser anses 

vara effektiva för barnens sociala och kommunikativa utveckling för att berättelserna specifikt 

beskriver beteenden som barn med autismspektrumtillstånd ofta saknar. Det kan exempelvis vara 

förståelse för hur andra känner och tänker, byte av aktivitet eller rutin samt hur man ska bete sig i 

vissa situationer (Schneider & Goldstein, 2010, s. 150). Schneider och Goldstein lyfter att det inte 

finns så mycket forskning på sociala berättelser som enskilt verktyg då det oftast används i 

kombination med andra pedagogiska hjälpmedel som musik, dator, videos och bilder. Resultaten av 

användningen av sociala berättelser är positiva men de menar att det är svårt att forskningsmässigt 

utvärdera sociala berättelser som ett enskilt verktyg då de oftast i studier har använts i kombination 

med något annat (Schneider & Goldstein, 2010, s. 150). 

SAMMANFATTNING AV CENTRALA BEGREPP 

Barn med autismspektrumtillstånd har svårigheter med social kommunikation och interaktion samt 

upprepade, begränsade beteenden. Variationerna i autismspektrumtillstånd är stora, vissa har milda 

symtom och andra har svåra symtom (Reichenberg, 2014, s.17). Man ska ha i åtanke att det som 

anses vara normalt är beroende på samhällets syn och värderingar och att bedömningen varierar 
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beroende på av vem som utför den. Normaliteten i förskolan utgår ofta från en syn på att barnen 

ska vara lagom i alla avseenden (Lutz, 2013, s. 15 och 100). Inom specialpedagogiken finns det två 

grundläggande perspektiv nämligen det traditionella perspektivet och det alternativa perspektivet. 

Det traditionella perspektivet fokuserar på individens svårigheter och det alternativa perspektivet 

fokuserar på miljöns utformning. Nilholm presenterar ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, 

som utgår från att det inte finns något enkelt svar på lösningar utan att man gör en avvägning 

mellan olika val som uppstår i en dilemmasituation (Nilholm, 2005, s.131-134). Det 

specialpedagogiska perspektiv som kopplas samman med begreppet inkludering är det 

kritiska/alternativa perspektivet (Sandström, 2014, s.13). Theory of mind som ungefärligt kan 

översättas till mentaliseringsförmåga handlar om att kunna förstå andra personers perspektiv och att 

kunna tolka andras tankar och känslor (Howlin, Baron-Cohen och Hadwin, 1999, s. 2-3). Forskning 

visar att personer med autismspektrumtillstånd har en bristande mentaliseringsförmåga (theory of 

mind) och har svårt att läsa av och förstå andra människor. Denna bristande mentaliseringsförmåga 

kan vara grunden i diagnosen autismspektrumtillstånd (Howlin, Baron-Cohen och Hadwin, 1999, s. 

8-9) När man saknar denna mentaliseringsförmåga uppstår sällan spontan låtsaslek. Man kan ha 

svårigheter att leka tillsammans med andra barn eftersom man dels har svårigheter med sin 

föreställningsförmåga och dels för att man har svårigheter med att tolka sina kamraters känslor och 

handlingar. Man kan öva upp sin mentaliseringsförmåga och på sätt stötta barnen i deras sociala 

och kommunikativa utveckling (Howlin, Baron-Cohen och Hadwin, 1999, s. 12). Man kan arbeta 

inkluderande genom att öva på att lek och andra sociala situationer. Som pedagog ska man 

uppmuntra barnet till lek och man kan öva på att leka ensam med barnet eller tillsammans med 

andra barn. När ett barn leker ensamt med en vuxen är det fortfarande inkluderande om det görs i 

syfte att förbereda barnet att leka med andra barn. Just leken mellan barn och barn är den viktigaste 

leken för barns lärande och utveckling (Dillner & Löfgren, 2013, s. 152). Då barn med 

autismspektrumtillstånd ofta har svårigheter att förstå sociala situationer kan man använda sig av 

inkluderande verktyg såsom sociala berättelser och bilder som stöd. Sociala berättelser och bilder 

som stöd är tydliga och gör sociala rutiner mer begripliga (Schneider & Goldstein, 2010, s. 149). 

6. TIDIGARE FORSKNING 

I denna del tar jag upp tidigare forskning om autismspektrumtillstånd och inkludering. Jag har sökt 

efter artiklar i databasen ERIC och universitetsbibliotekets söktjänst. Mina sökord har varit: 

inkludering, autism och förskola. Jag sökte på dessa ord både på svenska och på engelska. Jag läste 

igenom abstrakten för att se vad artiklarnas syfte var och om de begrepp som är centrala i min 

uppsats förekom. Utifrån det valde jag ut tre artiklar som berör autismspektrumtillstånd och 
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inkludering och som kändes mest aktuella och relevanta för min uppsats. Jag har kortfattat beskrivit 

vad artiklarna handlar om. 

6.1. Samband mellan förskollärares erfarenheter och deras attityd 

gentemot inkludering av barn med autismspektrumtillstånd i ordinarie 

förskolor 

Rano Zakirova Engstrand (doktorand vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholm 

Universitet) och Lise Roll-Pettersson (professor vid  Specialpedagogiska  institutionen vid 

Stockholm Universitet) gjorde 2014 en pilotstudie  om inkludering av förskolebarn med 

autismspektrumtillstånd i Sverige med fokus på sambandet mellan förskollärares erfarenheter och 

utbildning, förskollärares attityder och upplevda förmåga i arbetet med autismspektrumtillstånd. 

Artikeln heter Inclusion of preschool children with autism in Sweden: attitudes and perceived 

efficacy of preschool teachers. Deltagarna i studien var 21 förskollärare som arbetade med barn 

med autism i ordinarie förskolor i mellersta Sverige. 

Författarna inleder med att berätta att den svenska skollagen garanterar rätten för alla barn mellan 

ett till fem år att delta i förskoleverksamheten. I enlighet med denna lag ska barn i behov av särskilt 

stöd inkluderas i ordinarie förskoleverksamheter. De skriver att inkluderingen av barn med 

funktionshinder i den ordinarie verksamheten kan vara utmanande för förskollärarna. Det kan vara 

svårt att inkludera barnen i behov av särskilt stöd i förskolans aktiviteter, relationer och dagliga 

rutiner. De vanligaste funktionsnedsättningarna i förskolan är syn- och hörselproblem, Down's 

syndrom och autismspektrumtillstånd. Barn med diagnosen autismspektrumtillstånd har 

funktionsnedsättningar i socialt beteende, kommunikation, tal och allmän kognitiv funktion. De 

saknar ofta motivation och grundläggande inlärningsförmåga och kan visa aggressiva och 

självkränkande beteenden. Författarna skriver att barn med autismspektrumtillstånd utgör en 

särskild grupp i förskolan för att barnen ofta får diagnosen senare än barn med andra 

funktionsnedsättningar samt att det krävs mer intensiva insatser av förskolan. De menar även att 

den filosofiska diskussionen kring inkludering av barn med autismspektrumtillstånd i förskolan är 

en kontroversiell fråga vilket är en bidragande orsak till att barn med autismspektrumtillstånd är en 

grupp som har fått särskild uppmärksamhet (Zakirova Engstrand & Roll-Pettersson, 2014, s. 170). 

De metoder som användes i studien för datainsamlingen är the Autism Attitude Scale for Teachers 

(AAST), the Teacher Efficacy Scale (TES) och en demografisk undersökning. Både AAST och 

TES utgörs av frågor med svarsalternativ med olika skalor hur mycket man håller med om 

påståendet. Den demografiska undersökningen handlade om att samla in information om 

förskollärarna som t.ex. ålder, kön, utbildning, arbetslivserfarenhet som förskollärare och 
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erfarenhet av att arbeta med barn med autismspektrumtillstånd (Zakirova Engstrand & Roll-

Pettersson, 2014, s. 173). 

Alla förskollärarna var kvinnor, i åldrarna mellan 31-60. De flesta av dem hade arbetat som 

förskollärare i cirka 20 år och de flesta hade cirka 2-5 års erfarenhet av att arbeta med barn med 

autismspektrumtillstånd.  Resultatet av AAST visade att deltagarna ansåg att förskollärare har stort  

inflytande på barn med autismspektrumtillstånd och att de kan göra mycket för att hjälpa barnen. 

Deltagarna var neutrala i frågorna som rörde införandet och inkluderingen av barn med 

autismspektrumtillstånd i ordinarie förskolor. Studien visade inga tydliga samband mellan 

förskollärarnas erfarenhet, deras känsla av förmåga och förhållningssättet gentemot inkludering av 

barn med autismspektrumtillstånd. Ett  samband som dock visades var att förskollärarnas upplevda 

känsla av att kunna påverka beslutstagande ökade av fortbildningar om autismspektrumtillstånd.  

Ett annat samband som visades var att förskollärarnas förhållningssätt mot inkludering och 

autismspektrumtillstånd var positivare efter handledning. Studiens hypotes att förskollärare som 

arbetar dagligen med barn med autismspektrumtillstånd i en inkluderande miljö skulle ha ett 

positivt förhållningssätt mot denna inkludering i ordinarie verksamheter stämde inte. Det visade sig 

att det positiva förhållningssättet mot inkluderingen hade tydligare samband med 

specialpedagogisk utbildning. Författarna menar att bristen på specialpedagogiska kunskaper från 

förskollärarutbildningen kan kompenseras med handledning och fortbildningar och att det leder till 

ett positivare förhållningssätt gentemot inkludering av barn med autismspektrumtillstånd (Zakirova 

Engstrand & Roll-Pettersson, 2014, s. 174-175). Zakirova Engstrand och Roll-Pettersson diskuterar 

hur de specialpedagogiska utbildningarna och lärarutbildningarna är separata på universitetet. Den 

demografiska undersökningen i studien visar att förskollärare saknar specialpedagogiska kunskaper 

om autismspektrumtillstånd från sin förskollärarutbildning. Separationen mellan specialpedagogik 

och allmän pedagogik gör att det är svårt för universitetslärare och studenter att samverka mellan 

programmen. Ett förslag som ges är att göra revideringar i läroplanen så att specialpedagogiska 

kurser blir obligatoriska i lärarprogrammen och att man får mer utbildning om hur man i praktiken 

kan inkludera barn med autismspektrumtillstånd i den ordinarie förskolan och skolan ( Zakirova 

Engstrand & Roll-Pettersson, 2014, s. 176-177). 

6.2. Förskolebarn med autismspektrumtillstånds sociala beteenden på en 

inkluderande förskolegård 

Gutierrez Jr., N. Hale (University of Miami), Krista Gossens-Archuleta och Victoria Sobrino-

Sanchez (Nova Southeastern University) gjorde en obsevationsstudie 2007 om förskolebarn med 

autismspektrumtillstånds sociala beteenden tillsammans med typiskt utvecklade barn på en 
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förskolegård. Artikeln heter Evaluating the social behavoiur of preeschool children with autism in 

an inclusive playground setting. Deltagarna i studien var 3 förskolebarn med 

autismspektrumtillstånd, X antal typiskt utvecklade förskolebarn samt förskolepersonal. Syftet var 

att undersöka  naturligt förekommande  sociala interaktioner mellan barn med 

autismspektrumtillstånd och typiskt utvecklade barn i samma ålder (Gutierrez Jr. m.fl., 2007, s.26). 

Författarna berättar att det under de senaste decennierna har blivit allt vanligare att  inkludera  barn 

med autismspektrumtillstånd i ordinarie förskoleverksamheter med typiskt utvecklade barn i 

samma ålder. Målen för inkluderingen är många men huvudmålet är att barnen ska förbättra sina 

sociala förmågor och erfarenheter. Författarna skriver att barn med autismspektrumtillstånd har 

sociala svårigheter och kan vara tillbakadragna samt ha svårt att skapa och upprätthålla 

meningsfulla kamratrelationer. Författarna menar att inkludering är ett bra verktyg för att 

möjliggöra interaktion med jämnåriga barn.  Detta gynnar barnens utveckling av sociala förmågor, 

möjliggör vänskapsrelationer samt kan ge barnen jämnåriga  förebilder (Gutierrez Jr. m.fl., 2007, 

s.26). 

Metoden var observationer på en förskolegård under förskolans ordinarie planerade 

utomhusverksamhet. Observationerna var 10 minuter långa, genomfördes 1 gång per dag, 1-5 

gånger i veckan under en period på 1-4 veckor per barn. Sammanlagt 10 observationer gjordes. De 

tre deltagarna med autismspektrumtillstånd var en 5-årig pojke, en 5-årig flicka och en 4-årig pojke 

(Gutierrez Jr. m.fl., 2007, s. 27). 

Resultatet visade att de sociala interaktionerna mellan barnen med autismspektrumtillstånd och 

typiskt utvecklade barn var minimala. Barnen med autismspektrumtillstånd inledde knappt några 

sociala interaktioner verbalt eller med kroppsspråk. Det största försöket till interaktion gjordes av 

ett barn med hjälp av fysisk kontakt. De typiskt utvecklade barnen gjorde några initieringar till 

interaktion med barnen med autismspektrumtillstånd men även där var frekvensen väldigt låg. En 

pedagog underlättade vid ett tillfälle interaktionen mellan ett typiskt utvecklat barn och ett barn 

med autismspektrumtillstånd. Barnen med autismspektrumtillstånd spenderade största tiden på 

gården med att leka på egen hand med förskolegårdens material. Författarna lyfter att pedagogerna 

i studien bidrog minimalt med att underlätta interaktionen trots att 1-2 pedagoger arbetade med 

barn med autismspektrumtillstånd dagligen. Detta kan tyda på att även om pedagogerna  har fått 

utbildning om autismspektrumtillstånd så kan de behöva kompletterande utbildningar om hur man 

specifikt kan stötta den sociala interaktionen mellan barnen. Studien visar att enbart integrering av 

barn med autismspektrumtillstånd på en ordinarie förskola inte leder till inkluderande, sociala 
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interaktioner utan att det behövs strukturerade och systematiska strategier för att skapa en 

inkluderande miljö (Gutierrez Jr. m.fl., 2007, s. 28-29). 

 

6.3. Undervisning av tal, språk och kommunikation för barn med 

autismspektrumtillstånd 

Lay Wah Lee (proffesor) och Hui Min Low (talspråksterapeut) vid Universiti Sains Malaysia 

gjorde 2011 en studie om barn med svåra symtom inom autismspektrumtillstånd och hur man som 

lärare kan stödja deras utveckling av tal, språk och kommunikation. Artikeln heter Teaching of 

Speech, Language and Communication Skills for Young Children with Severe Autism Spectrum 

Disorders: What Do Educators Need to Know?. 

Författarna skriver att 1 av 110 barn får diagnosen autismspektrumtillstånd. Den ökade och 

framgångsrika inkluderingen av barnen i både ordinarie och specialpedagogiska verksamheter är en 

fråga som ska granskas enligt författarna. Syftet med studien är att ge lärare insikter och förslag till 

hur man kan ge barn med autismspektrumtillstånd möjligheter att förbättra tal, språk och 

kommunikationsförmågor. Genom en verklig fallstudie gavs exempel på hur barn med svåra 

symtom inom autismspektrumtillstånd kan utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor 

genom individanpassade insatser (Lee & Low, 2011, s. 16). 

Vi får i studien följa en fyraårig flicka med svåra symtom av autismspektrumtillstånd under 20 

sessioner hos en talspråksterapeut. Varje session är 45 minuter lång och genomförs en gång i 

veckan i 20 veckor (Lee & Low, 2011, s. 22). Hos terapeuten gjordes utvärderingar, planer, 

övningar och  mål och för att förbättra hennes språkliga och kommunikativa färdigheter. Områdena 

man ville utvärdera och förbättra var kommunikation, språkförståelse samt  tal- och 

språkproduktion. Hon fick bland annat öva på turtagning, att matcha objekt med bilder, att härma 

verbala uttal och följa instruktioner. Flickan i studien bedömdes ha språkliga färdigheter som 

motsvarade ett typiskt utvecklat barn under 1 års ålder. Hon hade svårt att hålla ögonkontakt, svårt 

att delta i gemensam uppmärksamhet så kallat ”joint attention”, svårt med turtagning och visade 

minimala avsikter till kommunikation. Hennes lek bestod mest av utforskande och hon saknade 

förmågan att låtsasleka  (Lee & Low, 2011, s. 21). 

Genom dessa tjugo sessioner kan man följa hur flickans sociala och språkliga färdigheter förbättras. 

Hon lär sig även olika strategier för att underlätta kommunikation. Författarna menar att även om 

studien är i ett terapisammanhang kan man omvandla strategierna till förskolans verksamhet. Man 

kan t.ex. få in turtagning som en naturlig del i förskolans rutiner, samtal och lekar. Man kan även 
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använda sig av visuella stöd som bilder och bildscheman. Man kan även göra lekar med att koppla 

samman objekt i rummet med bildkort. Författarna understryker också att man kan se de typiskt 

utvecklade barnen som en resurs. De kan t.ex. vara med och kommunicera med barn som använder 

sig av bildstöd för att förklara vad de vill. Genom denna interaktion och kommunikation mellan 

typiskt utvecklade barn och barn med autismspektrumtillstånd gynnas lärande och social 

interaktion hos barn med autismspektrumtillstånd. Avslutningsvis betonar författarna att med rätt 

undervisning och strategier kan barn med autismspektrumtillstånd förbättra sina sociala och 

kommunikativa svårigheter (Lee & Low, 2011, s. 25). 

7. METOD 

I denna del ska jag beskriva och motivera mitt val av metod och urval. Jag kommer även förklara 

de etiska principer som man ska ta hänsyn till när man genomför intervjuer. 

7.1. VAL AV METOD 

Jag har valt att undersöka hur inkluderingen av barn med autismspektrumtillstånd kan se ut i 

förskolan genom att intervjua tre förskollärare en och en i cirka 30 minuter. Bell skriver att fördelen 

med intervjumetoden är att frågorna och svaren kan bli mer djupgående då denna form är flexibel 

och man som intervjuare kan ställa följdfrågor. Men det finns också nackdelar med intervjuformen 

och det är bland annat att det är tidskrävande och att man får svar från färre personer vilket ökar 

risken för skevheter i resultatet (Bell, 2006, s. 158).  Jag valde att spela in intervjuerna för att i 

efterhand kunna lyssna igenom dem i lugn och ro. Jag är medveten om att jag på plats inte kommer 

kunna ta in allt respondenten uttrycker i intervjun eller för den delen hinna skriva ner allt hon säger. 

Därför tyckte jag det var lämpligt att göra en ljudinspelning av intervjun. Det gav mig även större 

möjlighet att vara närvarande i samtalet. Jag märkte att en upplevelse jag hade i intervjun inte 

stämde helt överens med hur det lät när jag senare lyssnade igenom intervjun. Bell skriver att en 

ljudinspelning av intervju ger möjlighet att i efterhand uppmärksamma vissa kommentarer och på 

ett smidigare sätt sammanfatta intervjun (Bell, 2006, s. 165). 

7.2. ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Det är viktigt med tydlighet när man kontaktar intervjudeltagarna. Man ska vara tydlig med hur 

intervjun kommer att gå till, hur resultatet kommer att användas och hur personuppgifterna kommer 

att behandlas. Man ska se till att hålla sig till den överenskommelse man har gjort med 

intervjupersonen och låta personen veta att han eller hon när som helst kan avbryta sin medverkan i 
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studien (Bell, 2006, s. 54-55). Vetenskapsrådet har formulerat fyra huvudkrav som gäller vid 

forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag 

kommer kortfattat beskriva dessa krav. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

deltagaren om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv ska bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarens personuppgifter ska skyddas så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär uppgifter om deltagaren och andra enskilda 

personer endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14). Bell betonar vikten 

av att respondenterna godkänner att bli inspelade. Även om respondenten tidigare accepterat att bli 

inspelad så har de all rätt att ångra sig under intervjun.  De har också rätt att få veta hur 

ljudinspelningen ska hanteras och hur länge den ska bevaras (Bell, 2006, s. 165). Mina 

respondenter godkände sin medverkan i studien och att bli ljudinspelade. 

7.3. URVAL 

Jag har valt att intervjua tre förskollärare om deras erfarenheter av inkludering av barn med 

autismspektrumtillstånd. Jag valde att intervjua personer med lång erfarenhet för att få 

professionella svar som bygger på många år inom yrket. När man har arbetat i så många år har man 

förmodligen träffat på många olika barn inom samma diagnos och har då en bred kunskap inom 

ämnet. Jag tänker att professionaliteten och erfarenheten kan bidra till utförliga och konkreta svar 

angående inkludering och autismspektrumtillstånd. Mitt syfte med intervjuerna är att få ta del av 

hur erfarna förskollärare i praktiken kan tänka angående inkludering, pedagogiska hjälpmedel och 

förhållningssätt. Hade mitt syfte med intervjuerna varit att ta reda på hur den allmänna kunskapen 

och kompetensen ser ut kring autismspektrumtillstånd i förskolan hade jag intervjuat betydligt fler 

pedagoger alternativt skickat ut enkäter till många förskolor för att få så många och ärliga svar som 

möjligt. Alla tre förskollärarna har arbetat som utbildade förskollärare i över trettio år. 

Alla tre har fått specialpedagogiska utbildningar och föreläsningar via habiliteringen i samband 

med att de har haft barn i behov av särskilt stöd på sin avdelning. Habiliteringen är en verksamhet 

inom hälsa och habilitering som ger stöd, behandling och utbildning till barn och vuxna med olika 

funktionshinder samt personal på t.ex. förskolan (http://www.lul.se/habiliteringen). Förskollärare 1 

hade arbetat med ett barn med diagnosen autismspektrumtillstånd. Förskollärare 2 har arbetat på en 

resursavdelning i femton år och har träffat många barn med autismspektrumtillstånd. Hon menade 

att det nästan alltid finns barn med autismspektrumtillstånd i alla barngrupper eller iallafall på varje 

förskola. Förskollärare 3 har arbetat med barn i behov av särskilt stöd i tjugofem år och sa att hon 

har träffat många barn med autismspektrumtillstånd. 

http://www.lul.se/habiliteringen
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7. 4.  GENOMFÖRANDE AV METOD 

Jag tog kontakt med mina intervjupersoner via mejl. Jag berättade om min uppsats, bifogade 

information om studien, medgivandemall och intervjufrågor. Jag informerade dem i mejlet om 

deras rättighet att avbryta sin medverkan när som helst och att de inte kommer kunna identifieras i 

min uppsats. Jag ville att de skulle känna sig trygga så jag beskrev vad uppsatsen handlar om, 

bifogade frågor och berättade hur jag skulle använda resultatet av intervjuerna. Jag berättade att jag 

skulle göra en ljudinspelning av intervjun som jag efter att ha transkriberat raderar. Enligt Bell är 

det av etiska skäl viktigt att man informerar respondenterna vad medverkandet innebär, vad 

uppsatsen handlar om samt hur jag behandlar deras personuppgifter.  Det är även bra att informera 

dem skriftligt innan intervjun så att de hinner fundera i lugn och ro om de vill delta (Bell, 2006, s. 

157).  Jag frågade vilken tid och plats som passade och mina respondenter bestämde en tid och en 

plats som passade dem. När vi möttes fick de skriva på en medgivandemall och sedan startade vi 

intervjun. Efter att intervjuerna var genomförda lyssnade jag igenom de tre ljudinspelningarna. 

Efter det transkriberade jag intervjuerna en i taget. Jag letade efter likheter och olikheter i resultaten 

och sammanställde det sedan under olika kategorier. 

7.5. STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 

Det är viktigt att kunna granska sin studie kritiskt. När man diskuterar tillförlitligheten i en studie 

är validitet och reliabilitet centrala begrepp.  Reliabilitet betyder tillförlitlighet och är ett mått på i 

vilken grad ens metod ger samma resultat vid olika tillfällen och förutsättningar. Om en person ger 

ett visst svar på frågan och några dagar senare ger ett annat svar på samma fråga är inte resultatet 

reliabelt (Bell, 2006, s. 117). Man måste också ha i åtanke att ens frågor kan vara vinklade ur ens 

egna åsikter och därmed påverka respondenten. Jag försökte tänka på detta då jag formulerade 

mina frågor. Jag ville hålla dem så öppna så möjligt för olika åsikter, värderingar och 

svarsmöjligheter.  Validitet betyder giltighet och är ett mått på om ens fråga beskriver det man vill 

att den ska beskriva. Bell skriver att definitionen av detta begrepp är en aning otydligt men att det 

handlar om huruvida resultatet man har fått fram genom sina frågor överensstämmer med det man 

som författare vill undersöka samt hur ens slutsatser överensstämmer med resultaten. Jag har 

försökt vara objektiv i relation till de data jag fick fram genom intervjun och ifrågasatt resultaten 

och varit medveten om min egen påverkan i intervjun. Bell anser att man inte behöver fördjupa sig 

allt för mycket i validitet när man arbetar med kortare studier som inte handlar om noggranna 

mätningar (Bell, 2006, s. 117-118). De förskollärare som ställde upp i intervjun hade samtliga över 

trettio års erfarenhet som förskollärare. De personer som ställer upp på intervjuer känner sig nog 

oftast säkra i sin kompetens och känner sig trygga med att besvara frågor inom ämnet. Jag är 
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medveten om att dessa tre förskollärare som ställde upp inte representerar hur förskollärare 

generellt arbetar med barn med autismspektrumtillstånd. Jag valde att intervjua erfarna 

förskollärare med erfarenhet av autismspektrumtillstånd för att få ut mycket information om hur 

man kan arbeta inkluderande i praktiken. Jag anser att deras utbildning och stora erfarenhet ger 

deras svar angående inkludering och autismspektrumtillstånd tillförlitlighet.  Tillförlitligheten till 

studien hade varit större om jag intervjuat fler förskollärare i olika kommuner. I denna studie 

intervjuade jag tre förskollärare i samma kommun. Det som ger studien tillförlitlighet är 

förskollärarnas långa erfarenhet som förskollärare varav en har arbetat på resursavdelning i femton 

år och en annan i tjugofem år. Jag anser att kvalitativ intervju som metod var passande för studiens 

syfte då det gav fylliga och personliga svar. Hade det funnits mer tid till förfogande hade man 

eventuellt kunnat undersöka frågeställningarna genom olika metoder och även granska resultatet 

utifrån olika synvinklar. Att använda sig av flera olika metoder kallas triangulering (Bell, 2006, s. 

116). En kombination av kvalitativa intervjuer och observationsstudier hade kunnat ge intressanta 

resultat att diskutera. Dock kräver observation erfarenhet och noggranna förberedelser för att det 

ska ge den information man är ute efter. Bell skriver att observationer är användbara då man vill 

undersöka om människor gör det de påstår sig göra i praktiken (Bell, 2006, s. 187). Jag kan tänka 

mig att denna metod kräver observation under en längre tid för att det ska ge tillförlitliga resultat 

och var inget alternativ för denna studie. Det skulle dock vara intressant att göra en studie utifrån 

barns perspektiv genom intervjuer med barn och observationer av barngruppen och pedagogerna. 

Det skulle vara intressant att få en inblick i hur barnen själva upplever pedagogiska hjälpmedel och 

de vuxnas stöd och deltagande i bland annat leken. 

8. RESULTAT OCH ANALYS AV INTERVJUERNA 

Resultatet av studien kommer att redovisas och analyseras utifrån Göranssons och Nilholms 

beskrivning av inkluderingsperspektivet (Göransson & Nilholm, 2014, s. 30-33). 

8.1. FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Förskollärarna poängterade vid olika tillfällen under intervjuerna att alla barn är lika olika och lika 

lika oavsett om de har någon funktionsnedsättning eller inte. De poängterade också att 

autismspektrumtillstånd är så brett att det är stora skillnader inom samma diagnos. Två barn med 

autismspektrumtillstånd kan vara lika olika som två barn utan autismspektrumtillstånd. De 

underströk att alla barn är barn och att de har samma förhållningssätt gentemot alla barn. Deras syn 

på barn och funktionsnedsättningar kan kopplas till inkluderingsperspektivet genom att de inte 

framhäver olikheter mellan typiskt utvecklade barn och barn med autismspektrumtillstånd. Denna 
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gemenskap mellan oss människor som beskrivs, hur lika och olika vi är oavsett 

funktionsnedsättningar eller inte kan tolkas som gynnande för inkluderingen. När jag frågade om 

de tänkte på något särskilt i mötet med ett barn med autismspektrumtillstånd svarade förskollärare 

2 och 3 att de tänker på att vara lyhörda och känna in det unika barnet. Förskollärare 2 och 3 

underströk också att de tänker extra mycket på att vara tydliga och enkla i hur de uttrycker sig både 

verbalt och med kroppen. Förskollärare 2 sa att det är viktigt att man utstrålar det man säger så att 

man inte säger en sak, men visar något annat med röstläget eller med kroppsspråket. Detta är 

viktigt i mötet med alla barn men hon betonade att det är särskilt viktigt för barn med 

autismspektrumtillstånd. De var överens om att pedagogens relation med barnet är viktig och att en 

pedagog i de flesta fall är med barnet hela tiden, beroende på hur milda eller svåra symtom man 

har. Förskollärare 2 och 3 menade att pedagogen fungerar som en länk och tolk mellan barnet och 

de andra barnen. Förskollärare 2 betonade att pedagogernas förhållningssätt avspeglas på resten av 

barngruppen. Förskollärare 2 och 3 var noga med att understryka hur viktigt det är att ha ett öppet 

klimat i barngruppen där det är okej att vara annorlunda. Detta är en viktig grundsyn för alla barn 

och de menade att det är bra för barnen att vara i en grupp med barn med olika 

funktionsnedsättningar för att man får en mer öppen syn. Förskollärarna beskriver här olikheter 

som en tillgång i verksamheten vilket är en grundtanke i inkluderingsperspektivet. Förskollärare 2 

sa att när barnen lekte med ett barn med t.ex. autismspektrumtillstånd så tog de ofta efter samma 

strategier som de sett sina pedagoger använda gentemot det här barnet. När det uppstod problem i 

leken så kunde barnen tänka på hur pedagogerna gör i liknande situationer och då brukade det lösa 

sig. 

Mina erfarenheter är att det brukar funka bra. Men det handlar ju om pedagogernas 

förhållningssätt. Barngruppen speglas av pedagogerna. Barnen märker ju att det är 

något speciellt med vissa barn och tänker ” den kompisen är speciell men jätterolig att 

leka med”. Det pratar man också om med barnen som pedagog.. att det som är rättvist 

är inte att alla ska få samma sak hela tiden utan att alla har olika behov och behöver få 

göra olika saker. Barnen lägger märke till hur pedagogerna bemöter barnen. Och när 

det är ett barn som kanske är svårare att leka med ja då brukar barnen ta efter hur 

pedagogerna gör. Man är alltid en förebild och ens förhållningssätt smittar av sig på 

barngruppen. 

(Förskollärare 2, 2016) 
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Förskollärare 2 sa också att det var rörande hur mycket barngruppen ansträngde sig för att leken 

skulle fungera för alla barn. Hon berättade att när det gällde rollekar så planerade och anpassade 

barnen leken på ett smidigt sätt så att barnet med leksvårigheter lättare skulle komma in i leken.   

Personalgruppens inkluderande arbetssätt har lett till att barnen leker inkluderande. Förskollärare 3 

underströk att man ska uppmuntra barnen att stå upp för den man är och vara öppen med det man 

kan ha svårigheter med. Förskollärare 3 beskrev att man som förskollärare kan skapa ett 

accepterande klimat där barnen får förståelse för att det som är rättvist är att alla barn får det som 

de behöver och inte att alla barn ska få exakt samma sak.  Båda förskollärarna med stor erfarenhet 

av barn i behov av särskilt stöd, förskollärare 2 och 3, sa att om man arbetar på detta accepterande 

och inkluderande sätt så kan barnen tänka att den här kompisen är annorlunda men är en rolig 

lekkompis. De menade också att om barnen får förståelse för att alla har olika behov och 

förutsättningar så kommer de inte tycka att det är orättvist när ett barn inte sitter kvar vid matbordet 

utan går iväg för att de förstår att han eller hon inte klarar av att sitta stilla så länge. Förskollärare 1 

och 3 gav exempel på barn de hade haft som tyckte det var jobbigt att hälsa på människor. 

Alltså det här barnet gillade inte att säga hej. Alltså att göra entré var lite jobbigt. När 

man ska gå till den här avdelningen då ska man ju gå genom hela korridoren. Och tänk 

dig då om du inte gillar att göra entré och alla ska säga ”men hej hej hej!” det är lite... 

Det är lite obehagligt. Man kan ju liksom försöka känna in. Men sen är det väl så med 

autism att de har ju ganska mycket att brottas med också. För det är ju verkligen 

förväntat att man ska hälsa när man kommer. 

(Förskollärare 1, 2016) 

Förskollärare 1 visade för barnet att hon och han inte behövde hälsa på varandra genom att säga hej 

utan att det räckte med att visa att man sett varandra. Hon understök att det räckte med någon 

sekund av ögonkontakt eller någon annan sorts bekräftelse på att de har sett varandra. Förskollärare 

3 menade dock att man ska våga utmana barnet i sin sociala utveckling. Hon menade att man får 

känna in barnet och efter ett tag våga utmana det och se vad som händer. Hon hade efter två veckor 

tagit risken att ropa hejdå till barnet och vinkat när han skulle gå hem, och då hade barnet vinkat 

tillbaka och ropat hej. 

8.2. PEDAGOGISKA HJÄLPMEDEL 

Förskollärarna hade alla använt sig av bilder som stöd och sociala berättelser. De hade alla goda 

erfarenheter av att arbeta med bilder som stöd och sociala berättelser. De menade att barn med 

autismspektrumtillstånd ofta relaterade lättare till bilder än till det som hände i verkligheten. 
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Förskollärare 2 som har arbetat på en resursavdelning i femton år berättade att de använder bilder 

som stöd och tecken som stöd som en naturlig del av verksamheten. De använde bildscheman för 

alla barn, inte bara de barn som var i behov av särskilt stöd. Förskollärare 3 som också hade stor 

erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd sa att bilder som stöd blivit en naturlig del av 

verksamheten. Hon sa att det är inkluderande att använda bildscheman för alla barn om man visar 

att det inte är några konstigheter. Detta som förskollärare 2 och 3 beskriver ses som gynnande för 

gemenskapen ur ett inkluderingsperspektiv. Genom att erbjuda bildstöd till hela barngruppen på ett 

naturligt sätt skapas en vi-känsla och man särskiljer inte eller pekar ut barnen. För förskollärare 1 

hade det inte fungerat för hennes arbetslag att få in bildscheman som en rutin förutom när de hade 

ett barn som hade ett uttalat behov av det. Hon uttryckte dock att de inte riktigt hade gett det ett 

ärligt försök och att de nog hade kunnat få in det på ett mer lyckat sätt. Hon menade också att 

bildscheman och andra bildstöd var effektivt för den sociala utvecklingen för barnet. Denna 

förskollärare hade även använt sig av belöningssystem vilket de inte hade fått att fungera med det 

barnet så de slutade med det. 

Alla tre förskollärarna upplevde att sociala berättelser var ett bra hjälpmedel. De beskrev att de fick 

användning av sociala berättelser när det uppstod någon specifik situation med barnet. De brukade i 

dessa tillfällen gå iväg med barnet och tillsammans med barnet rita upp streckgubbar med tydliga 

ansiktsuttryck samtidigt som man samtalar om det som sker på bilderna. Förskollärare 2 gav ett 

exempel på en pojke med autismspektrumtillstånd som vid ett tillfälle tog en spade av ett annat 

barn för att han ville gräva. Flickan blev då ledsen och pojken förstod inte riktigt varför. Då hade 

förskolläraren gått iväg med pojken och ritat upp situationen med tydliga bilder. Förskollärare 2 

beskrev hur hon drog ett stort kryss över händelsen när pojken rycker ifrån spaden och säger ”Inte 

bra. Så ska man inte göra. Flickan blev ledsen. Pojken blev ledsen”. Hon menade att när man ritade 

tårar på flickan som hade spaden först så fick barnet större förståelse än om man enbart uttryckte 

det muntligt. Sedan ritade förskolläraren upp händelsen som det borde ha gå till nämligen en bild 

på när pojken går iväg och hämtar en egen spade och sätter sig bredvid flickan och gräver. Genom 

att rita glada munnar på både flickan och pojken i sandlådan och säga ”Så ska man göra! Pojken är 

glad och flickan är glad!” blir det konkret och tydligt för barnet. Förskollärarna berättade också att 

man kan använda samma sociala berättelser under en längre period. Man kan spara sociala 

berättelser som man har skapat med barnet och plocka fram om samma situation uppstår på nytt. 

Man kan även ha sociala berättelser om rutiner såsom påklädning eller samling. Förskollärare 1 gav 

ett exempel på en social berättelse om en pojke med autismspektrumtillstånd som de andra barnen 

var rädda för på grund av att han ofta slog till dem. En gång råkade pojken få en fotboll i ansiktet 

vilket gjorde väldigt ont, han blev rädd och det pratade han ofta om efteråt. Förskolläraren använde 
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denna erfarenhet för att pojken skulle kunna relatera till hur barnen känner när de blir slagna av 

honom. Hon skrev i en social berättelse ”Det gör lika ont att få en smäll som att få en fotboll i 

ansiktet”. Hon upplevde att den kopplingen gjorde att han lättare tog det till sig och att han hade 

större förståelse varför barnen kunde bli ledsna. 

Förskollärare 3 berättade om fantasilådor, ett pedagogiskt verktyg som de i arbetslaget själva 

kommit på. De har ett antal lådor som innehåller olika teman av fantasilekar, t.ex. sjukhus, 

restaurang och frisörsalong. Lådorna innehåller föremål och leksaker till varje lektema. På väggen 

sitter bilder på de olika lekarna. Detta för att barnet ska kunna gå fram och välja vad de vill leka. 

Förskolläraren berättade att man får ta fram en låda i taget och innan man tar fram en ny låda så 

plockar barnet ihop och ställer tillbaka den första lådan. Det är för att det ska vara en avskalad och 

strukturerad miljö. Barn med autismspektrumtillstånd tycker ofta det är jobbigt när det är för 

mycket saker runt dem och när miljön är rörig och ostrukturerad. Fantasilådorna fungerar också 

som förslag på vad man kan leka för att få igång leken. En pedagog är med barnet och styr i leken. 

I de olika givna lekarna finns det olika vokabulär som passar in i de olika situationerna. 

Förskolläraren beskrev att hon hjälper barnet att leka och ger tips på hur man ska göra i olika 

sociala situationer, t.ex. hur man gör när man är på restaurang. 

Förskollärarna uttryckte att de hade fått bra stöd av specialpedagoger och fått användbar kunskap 

och bra hjälpmedel från habiliteringen. När avdelningen har ett barn i behov av särskilt stöd erbjuds 

personalgruppen utbildningar och föreläsningar via habiliteringen. De gjorde besök på 

habiliteringen regelbundet och specialpedagoger gjorde besök på förskolan regelbundet för att ge 

stöd och kunskap. Förskolorna kunde även låna pedagogiska hjälpmedel till förskolan såsom 

bildstöd, samtalskartor och pedagogiska spel. Förskollärare 1 tipsade om ett meningsbyggnadsspel 

som pedagogiskt hjälpmedel. Spelet bestod av spelplan, tärning, pluppar och bilder. Spelet gick ut 

på att man drar en bild och ska beskriva med ord vad man ser på bilden. Man får gå lika många steg 

som ord man använt i sin mening. Förskolläraren upplevde spelet som lustfyllt och utvecklande för 

hela barngruppen. Hon gav ett exempel på en bild på en förälder och ett barn som kramas. Första 

gången beskrev barnet bilden som ”de kramas”. Senare beskriver barnet samma bild som ” pojken 

och pappan kramas och de ser glada ut”. Förskolläraren hade klippt ut bilder ur tidningar men 

menade i intervjun att det kan vara ett bättre tips att välja ut bilder tillsammans med barnen som 

ligger närmare deras liv och intressen och helst bilder på barnen själva i olika sammanhang. 

Förskollärare 2 och 3 tipsade om att använda timglas för att underlätta turtagning och för att barnet 

ska få ett tydligare grepp om när aktiviteter börjar och tar slut. De tyckte att det blir lättare för 

barnet att hantera avslut av aktiviteter med hjälp av timglas, t.ex. att när sanden har runnit ner är det 

Lisas tur att använda iPaden. Förskollärare 3 sa också att det finns en tidssticka som man kan få 
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från habiliteringen som fungerar på liknande sätt. Den hade hon inte provat själv men hon trodde 

att den också skulle fungera bra. De digitala verktyg som förskollärarna tipsade om var att spela in 

situationer för reflektion och förskollärare 3 rekommenderade en app som heter fotokalendern. 

Appen hade de fått från habiliteringen och gick ut på att man tog ett eller flera foton varje dag. 

Genom appen kunde de förbereda barnet inför dagen, morgondagen eller hela veckan. Genom 

appen blev det tydligare vad man skulle göra på förskolan. Den fungerade dessutom som en länk 

mellan hem och förskola då barnet kunde ta bilder hemifrån och sedan dagen efter berätta om 

bilden för pedagogen och vice versa. Hon menade att de foton som barnet tagit hemma med sina 

föräldrar öppnade upp för samtal och på så vis gynnade barnets sociala utveckling och inkludering i 

förskolan. Alla tre förskollärarna underströk att förberedning är viktigt för barnet. Förskollärare 2 

hade inte upplevt några nackdelar med de pedagogiska hjälpmedel som hon använde. Förskollärare 

3 sa att den enda risken men dessa pedagogiska hjälpmedel var att man kunde bli insnöad. Hon 

menade att man ibland måste våga sluta med en metod om den inte fungerar för ett barn även om 

det brukar fungera för andra barn. Hon menar att det är viktigt att man verkligen bemöter barnet 

individuellt och gör det som är det bästa för just det här barnet. Hon gav ett exempel på att 

bildscheman inte fungerar för alla barn och då får man släppa det och prova en annan väg. Hon 

beskrev att man måste vara lyhörd som pedagog och vara öppen för att vissa barn kan vara mer 

auditiva än visuella och då är i behov av andra hjälpmedel. Hon berättade om ett barn som hon haft 

på förskolan som inte fick ut så mycket av bildscheman men att han var väldigt intresserad av 

läsning. Hon sa att läsning var hans specialintresse och att pedagogerna då följde hans intresse. De 

bytte ut bildschemat till textschema där barnet läste om de olika aktiviteterna de skulle göra och i 

vilken ordning. När han hade utfört en aktivitet t.ex. ”klä på sig” så kunde han själv stryka över den 

textraden med en penna. Ur ett inkluderingsperspektiv är det positivt att man på detta sätt anpassar 

sig och följer barnets intresse.  Förskollärare 1 hade även använt sig av seriesamtal och 

smileybilder. Seriesamtalen gick ut på att man ritar tillsammans med barnet och bygger upp en 

berättelse tillsammans. Hon hade gått en kurs i seriesamtal på habiliteringen. På väggen vid 

matbordet på förskolan hade hon satt upp en bild på olika smileys i rader som uttryckte olika 

känslotillstånd. Den satt på väggen så att alla barnen skulle kunna titta på den. Det kunde vara att 

man tittar på en glad smiley och så berättar barnet om en gång då hon eller han var glad. 

Förskolläraren sa att smileybilderna fick barnen att relatera till de olika känslotillstånden och att 

den startade igång samtal. Ur ett inkluderingsperspektiv kan man ifrågasätta hur mycket barnen 

själva kan påverka sin lärprocess och användning av pedagogiska hjälpmedel och man kan ha en 

positiv syn på att erbjuda alla sorts hjälpmedel för alla barn och inte bara de barn som anses ha 

behov av det via habiliteringen. 
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8.3. LEK OCH AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND 

Det framkom i intervjuerna att barn med autismspektrumtillstånd kan ha svårigheter med att 

komma in i leken med andra barn. De sa att det ofta fungerade bättre att leka om barnet lekte med 

ett eller några få barn åt gången Deras erfarenheter var att barn med autismspektrumtillstånd oftast 

leker med tåg, bilar och lego. De menade att barnet oftast lekte bredvid de andra barnen och att det 

sällan uppstod spontan samlek. Förskollärare 2 upplevde att alla barn vill leka och sa att man ska 

utgå från att alla barn vill leka på något sätt. För vissa barn är det ibland svårt att leka och då får 

man som pedagog vara vid barnets sida och stötta barnet att komma in i leken. Man övar på att leka 

och använder sig själv och de andra barnen som förebilder. Förskollärare 3 sa att barn ofta är 

förlåtande och är bra på att få in andra barn i leken. 

När man har den förmågan att integrera...att få interaktion med andra barn, så har man 

ju stor hjälp av andra barn för barn är ju förlåtande. Iallafall såhär små barn. Så de 

liksom bara ”han gjorde så mm men kom vi ska gå och leka här nu”. Alltså de tar ju 

med sig barn in i leken. Så att man kan ju utnyttja de andra barnen för att få igång en 

lek. Och sen behöver man lära dem att leka faktiskt. Och då är ju vi med och leker 

mycket. Olika typer av lekar. 

(Förskollärare 3, 2016) 

Förskollärare 1 sa att de brukade dela upp barngruppen så att pojken med autismspektrumtillstånd 

kunde gå iväg med en pedagog och ett eller två barn och göra något tillsammans, t.ex. klättra i träd. 

Förskollärare 2 och 3 arbetade också med att dela in barngruppen i mindre grupper. De sa att leken 

lättare kom igång i mindre barngrupper på grund av att det är färre barn och för att de valt ut de 

barn som inte är så krävande och som kunde fungera som förebilder för barnet med leksvårigheter. 

Denna anpassning efter barnens olikheter är centralt ur ett inkluderingsperspektiv. Förskollärare 3 

sa att de hade fem barn i behov av särskilt stöd i barngruppen och då delade upp ansvaret i 

personalgruppen under veckan. Det kunde exempelvis vara att på måndagar ska hon ansvara över 

ett särskilt barn och det innebär att hon ska se till att det barnet har det bra vid alla situationer som 

inte är lärarledda. 

8.4. SAMSPEL OCH SOCIAL UTVECKLING 

Förskollärarna uttryckte att man som pedagog kan bidra till barnens sociala utveckling genom att 

vara närvarande tillsammans med barnet. De menade att man fungerar som en länk mellan barnet 

och de andra barnen och att man på det sätter inkluderar barnet i sociala sammanhang. Deras 
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erfarenheter var att barn med autismspektrumtillstånd oftast hade svårigheter med att leka 

tillsammans med de andra barnen. De uttryckte också att barn med autismspektrumtillstånd hade 

svårigheter att förstå sociala regler och sociala situationer som att förstå hur de andra barnen känner 

och tänker. De menade att om man som pedagog är närvarande och om man fungerar som en 

trygghet för barnet så ges möjligheter för barnets sociala och kommunikativa utveckling. Ibland 

behöver man hjälpa barnet i att förstå varför man inte kan ställa sig först i kön för att hoppa 

hopprep och därefter gå och ställa sig först i kön igen. De intervjuade förskollärarna beskrev att just 

turtagning kunde vara ett stort problem för barn med autismspektrumtillstånd. I de situationerna 

blir de andra barnen arga och barnet själv förstår inte varför och blir då ledset och frustrerat. Då ska 

pedagogen finnas där som en tolk mellan barnen och vara med som en förebild i leken. 

Förskollärarnas erfarenhet var att barn med autism har svårigheter att läsa av stämningar och andra 

människors känslor. De tyckte att man som pedagog ska vara närvarande med barnet och stötta 

barnet i sociala situationer.  De ansåg att det viktigaste man kan göra som pedagog för att bidra till 

barnets sociala utveckling är att vara en trygg punkt, berätta vad som kommer att hända härnäst, 

stötta barnet i sociala situationer och låta barnet gå till en mer enskild plats när barnet vill det. 

Förskollärare 2 sa att barnet ofta behöver motivation för att börja använda språket. Barn med 

autismspektrumtillstånd kan ibland känna att de inte har något behov av att börja prata. 

Förskolläraren menar att motivationen att fortsätta kommunicera och utveckla sitt språk kommer 

när barnet märker att kommunikationen med andra blir lättare och att det sociala fungerar.  

Förskollärare 3 underströk att barn med denna diagnos kan ha väldigt olika förmågor till att 

samspela. Hon menade att vissa barn med svåra symtom ibland är nästintill okontaktbara och att de 

i de fallen inte har något större utbyte av att det finns andra barn på förskolan. Hon sa också att det 

finns barn med samma diagnos som har ett otroligt stort utbyte av de andra barnen. Hon gav ett 

exempel på en pojke som hade blivit kär i ett annat barn och själv beskrivit det som att det kändes 

som att ploppade upp rosa hjärtan runt honom. 

För tio femton år sedan hade vi ett barn med infantil autism. Och där..  Där kan jag 

tycka att förskoleverksamheten ger inte så mycket att det är massa barn här. Jag vet att 

jag tog upp honom i famnen och han klappade mig på armen nån gång och det var 

jättestort för mig. För det hade liksom inte hänt.. så pass liksom svår autism hade han. 

Man fick ingen kontakt. Så han hade liksom inget utbyte av de andra barnen. Men 

däremot andra har väldigt stort utbyte. Han med kalendern han var dödligt kär i en 

annan. De låg på en madrass bredvid varandra och så sa han ”det känns som om det 

kommer hjärtan som ploppar upp såhär”. Ja autism.. Det är ju skitstort. 

(Förskollärare 3, 2016) 
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Förskollärare 3 sa att hon kände sig rätt övertygad om att alla människor vill ha kontakt med andra 

på något sätt. Hon menade att man som pedagog ska uppmuntra barnet till att samspela med andra 

men absolut inte tvinga fram något. Förskollärarna hade erfarenheter av att barn med 

autismspektrumtillstånd kunde ha överkänsliga sinnen såsom hörsel, syn och känsel. Förskollärare 

2 beskrev att de barn som är taktilt känsliga kan visa obehag vid fysisk kontakt eller om kläderna 

sitter för tajt runt kroppen. Förskollärarna menade att man ska visa respekt för individen och vad 

just det här barnet tycker om och inte tycker om men att man ibland också ska våga utmana barnet. 

Förskollärare 3 spekulerade i att hon trodde att alla människor på något sätt behöver någon form av 

fysisk närhet och att det utsöndras endorfiner av det. Hon ansåg att man som pedagog ska vara 

lyhörd för vad barnet tycker är okej och att det kan leda till att det kanske till slut känns okej för 

barnet att man lägger en hand på deras axel. Detta resonemang ledde hon vidare till att människor 

med autismspektrumtillstånd inte alltid förstår varför man ska göra på vissa sätt, som att konversera 

med andra eller ställa sig sist i kön. Men att de ändå märker att dessa strategier fungerar och leder 

till positiva resultat och därmed fortsätter göra dessa sociala beteenden som människor utan 

autismspektrumtillstånd oftast tar sig an naturligt. Hon menade att barnen lär sig strategier för att 

integrera med andra för att de märker att det leder till något som är bra för dem. 

8.5. FÖRSKOLLÄRARNAS SYN PÅ OCH ERFARENHETER AV INKLUDERING 

Förskollärarna ansåg att inkludering handlar om förhållningssättet hos pedagogerna. Det 

inkluderande arbetssättet präglas av att man strävar efter att alla barn ska känna sig accepterade och 

är delaktiga i barngruppen. De beskrev att man måste se det unika barnet och anpassa 

verksamheten efter barnens behov. Detta synsätt på inkludering stämmer överens med Nilholms 

beskrivning av inkludering. Han skriver att inkludering handlar om att organisera verksamheten 

efter barnens olikheter (Nilholm, 2006, s. 14). Förskollärarna hade erfarenheter av att barn med 

autismspektrumtillstånd kan må dåligt när miljön är för rörig och kan ibland behöva vara på en 

lugn och avskild plats. Förskollärarna sa att ett inkluderande arbete inte innebär att alla ska vara 

med hela tiden utan att istället ge utrymme för att få vara olika och bemöta alla människor. 

Förskollärarna menade att det är gynnande för barn med autismspektrumtillstånd att få vara i 

mindre barngrupper och leka och att detta är ett sätt att inkludera. Samtliga förskollärare sa att man 

medvetet valde ut barngruppen och valde barn som ville gå iväg och leka och som är bra förebilder 

för barnet med autismspektrumtillstånd. De lyfte att man kan använda andra barn som förebilder 

för många olika sociala situationer. Förskollärare 2 sa att man kunde filma barnen när de leker olika 

lekar eller är på samling och sedan titta på det tillsammans med barnen och prata om hur man kan 

leka och hur man kan tänka i olika situationer och hur man inte ska göra i vissa situationer. 

Förskollärare 3 berättade att hon hade funderat väldigt mycket på inkludering och att hon vridit och 
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vänt på begreppet. Hon berättade att de hade genomgått en kvalitetsgranskning av verksamheten 

som alla förskolor gör och en av de punkter de granskade var just inkludering. Av sekretesskäl 

berättade inte personalen för granskaren vilka barn som var placerade på avdelningen som barn i 

behov av särskilt stöd. Granskaren försökte urskilja detta under dagen men kunde inte komma fram 

till vilka fem barn som var i behov av särskilt stöd. Detta sågs som oerhört goda resultat i 

arbetslaget. Förskolläraren menade att det på ett sätt lyckats bra med inkluderingen men hon 

menade också att man måste ifrågasätta begreppet inkludering. Hon hade funderat på om resultatet 

de fick verkligen var ett tecken på den bästa formen av inkludering. Hon menade att man ska stå 

upp för sina svårigheter och att det ska vara ett öppet klimat där man pratar om sina olikheter, olika 

behov och förutsättningar. 

Jag tycker vi måste lära barnen att stå upp för vem de är. Inte gömma sig. Utan att det 

är så viktigt att.. ”Jag klarar inte det här. För min hjärna fungerar inte på det sättet. Jag 

måste få vara i lugn ett litet tag. Jag måste få resa mig upp och gå härifrån. För jag 

klarar faktiskt inte det här. För annars gör jag något som jag inte vill.” För ingen vill ju 

klappa till en annan till exempel. Ingen vill ju det. 

 

(Förskollärare 3, 2016) 

I det här fallet var barnen som var placerade på förskolan som barn i behov av särskilt stöd 

”osynliga” i den bemärkelsen att de smälte in resten av barngruppen. Förskolläraren hade inte 

kommit fram till någon slutsats men ville understryka att inkludering är ett komplicerat begrepp 

som man behöver diskutera kring. Hon poängterade att alla är olika och att man ska ha respekt för 

det. 

8.6. KUNSKAP OCH KOMPETENS KRING AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND 

Det framkom i intervjuerna att de upplevde en generell bristande kunskap om 

autismspektrumtillstånd bland pedagoger. De två förskollärare som hade stor erfarenhet av att 

arbeta med barn med autismspektrumtillstånd, förskollärare 2 och 3, beskrev att de på sina 

avdelningar har god kompetens eftersom det är resursavdelningar men att de märkt att kunskap ofta 

saknas generellt. Förskollärare 1 sa att hon inte visste hur kunskapen såg ut men att hon upplevde 

att de hade fått mycket kunskap och stöd från habiliteringen då de hade haft ett barn med 

autismspektrumtillstånd. Förskollärare 2 gav ett exempel på hur olika kunskaperna kan se ut hos 

personalen. Hon och sina kollegor hade ett så vant öga av att känna igen ett barn med 
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autismspektrumtillstånd att hon kunde bedöma det snabbt medan andra pedagoger inte ser dessa 

symtom och förstår inte vad ”problematiken” med barnet kommer ifrån. Hon hade upplevt att det 

funnits barn med autismspektrumtillstånd på avdelningar där det enligt personalen inte fanns någon 

diagnos att dessa barn skulle kunna må bättre av verksamheten om de fick särskilt stöd. 

Förskollärare 3 sa att det ofta finns en lathet hos pedagoger. Om ett barn med 

autismspektrumtillstånd har lekt samma lek i flera veckor, t.ex. med lego, så finns det många 

pedagoger som skulle låta barnet vara för att de tänker att barnet inte stör någon annan och verkar 

vara nöjd med sin situation. Hon menade att en erfaren pedagog istället skulle våga avbryta leken 

efter ett tag för att utmana barnet i sin utveckling och sitt lärande. Hon beskrev att man efter ett tag 

kunde låta legolådan ”åka på semester” och att man i samband med det presenterade en annan lek. 

9. DISKUSSION 

Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare kan arbeta för att inkludera barn med 

autismspektrumtillstånd i verksamheten. Studiens frågeställningar är hur förskollärare ser på det 

inkluderande arbetet med barn med autismspektrumtillstånd, vilka pedagogiska hjälpmedel 

förskollärare upplever vara användbara i det pedagogiska arbetet med barn med 

autismspektrumtillstånd och hur man som förskollärare kan stötta barn med 

autismspektrumtillstånd i deras lärande och utveckling. Jag upplever att syftet har uppnåtts och att 

frågeställningarna har besvarats genom litteratur och intervjuer. Genom de kvalitativa intervjuerna 

har förskollärarna delat med sig av sina erfarenheter av hur man kan arbeta inkluderande med barn 

med autismspektrumtillstånd. Förskollärarna i studien var överens om att det inkluderande arbetet 

handlar om förhållningssättet hos pedagogerna. De beskrev det inkluderande förhållningssättet som 

ett fokus på att alla barnen ska känna sig accepterade och delaktiga i barngruppen. De framhöll 

olikheter som positivt för barngruppen. Det framkom i intervjuerna att pedagogens förhållningssätt 

avspeglas på barngruppen och att man som pedagog är en ständig förebild för barnen.  Deras 

förhållningssätt präglades även av en lyhördhet inför barnens individuella behov. De underströk 

barns likheter och olikheter oavsett diagnos eller inte och även olikheterna inom samma diagnos. 

De pedagogiska hjälpmedel som förskollärarna använde sig mest av var sociala berättelser och 

bilder som stöd men de använde sig även av bland annat timglas, seriesamtal och 

meningsuppbyggnadsspel. Precis som Hayes m.fl. skriver så upplevde de intervjuade förskollärarna 

att sociala berättelser och bilder som stöd underlättar vardagliga rutiner och sociala situationer för 

barn med autismspektrumtillstånd (Hayes m.fl., 2010, s. 663). 
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Samtliga förskollärare var överens om att barn med autismspektrumtillstånd har svårigheter att läsa 

av andra människor och situationer. De hade alla erfarenheter av att barn med 

autismspektrumtillstånd har svårigheter att komma in i lekar med andra barn.  Detta stämmer även 

överens med det Dillner och Löfgren skriver om att barn med autismspektrumtillstånd kan ha svårt 

att förstå olika sociala situationer såsom lek och att leken inte kommer naturligt på samma sätt som 

för typiskt utvecklade barn (Dillner & Löfgren, 2013, s. 20). I intervjuerna betonades att man ska 

uppmuntra barnet att samspela och leka med andra barn men absolut inte tvinga fram det. Dessa 

beskrivna sociala svårigheter stämmer med kriterierna för autismspektrumtillstånd i den 

internationella diagnosmanualen DSM-5 från 2013 (Reichenberg, 2014, s.17-18). Det står även att 

man kan ha begränsade, upprepade beteenden vilket kan vara intressen och att man leker samma 

lek under en lång tid. Förskollärare 3 beskrev hur man som pedagog måste våga avbryta en lek för 

att presentera en ny för barnet med autismspektrumtillstånd. Hon menade att om barnet har lekt 

med samma föremål under en längre period, t.ex. lego så kan man uppmuntra barnet att prova 

något nytt för att bidra till barnets lärande och utveckling. 

Det framkom i intervjuerna att man kan stötta barnens lärande och utveckling genom att vara 

närvarande och inge trygghet för barnet med autismspektrumtillstånd. De två förskollärarna med 

mest erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd var tydliga med pedagogens roll som länk och tolk 

mellan barnen. Genom att fungera som stöd för barnet med sociala svårigheter i syfte till att stötta 

barnet att komma in i barnens lekar och förstärka gemenskapen arbetar man inkluderande. Som 

Dillner och Löfgren understryker så är det inte är exkluderande att man som pedagog leker ensamt 

med ett barn så länge det görs i syfte att barnet ska öva på att leka med andra barn. De skriver att 

man kan öva på att leka eller komma igång med leken genom att leka själv med en vuxen eller med 

några typiskt utvecklade barn (Dillner & Löfgren, 2013, s. 151- 152). Samtliga intervjuade 

förskollärare hade positiva erfarenheter av att en vuxen är med som stöd i leken med barnet med 

autismspektrumtillstånd och att det var gynnande för barnet att leka ensam med en vuxen och i små 

barngrupper. Förskollärarna beskrev att de väljer ut de barn som själva vill vara med och leka och 

som är bra lekförebilder. Detta poängterar även Lee och Low när de skriver i sin artikel att man kan 

se de typiskt utvecklade barnen på förskolan som en resurs för barnen med autismspektrumtillstånd 

(Lee & Low, 2011, s. 25). De intervjuade förskollärarna betonar vikten av att vara närvarande och 

stötta barnen med autismspektrumtillstånd i sociala interaktioner med andra barn. Som Gutierrez 

m.fl. skriver i sin artikel så krävs det strategier för att en inkluderande miljö ska skapas, det räcker 

inte med att blanda typiskt utvecklade barn med barn med autismspektrumtillstånd (Gutierrez m.fl., 

2007, s. 28-29).  
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Förskollärarna hade alla erfarenheter av att barn med autismspektrumtillstånd kan må dåligt av en 

stökig och ostrukturerad miljö. De menade att man ska se till barnets behov och låta det få vara på 

en lugnare och kanske avskild plats om det vill det. Förskollärarna underströk att ett inkluderande 

arbete inte handlar om att ge samma sak till alla och inte att alla ska vara tillsammans hela tiden 

utan att man ska låta människor ha olika behov och bemöta alla individuellt. Förskollärare 3:s 

resonemang kring förskolans goda resultat på granskningen där inkluderingen ansågs vara så god 

att barnen i behov av särskilt stöd inte gick att urskilja fick mig att koppla till Nilholm och 

Carlssons beskrivning av inkludering som dilemma.  Ett exempel de ger på inkludering som 

dilemma är att man kan vara eniga om att inkludering är positivt samtidigt som man har skilda 

uppfattningar om vad som är den mest inkluderande lösningen (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 80-

83). 

Samtliga förskollärare i studien hade positiva erfarenheter av samarbetet med habiliteringen. De 

beskrev att de hade fått mycket stöd och kunskap från specialpedagoger när de hade barn i behov 

av särskilt stöd på sin avdelning. Dels att de regelbundet besökte habiliteringen och dels att 

specialpedagoger från habiliteringen besökte förskolan. De beskrev också att habiliteringen erbjöd 

kurser och föreläsningar till förskollärarna. Ingen av förskollärarna sa att de hade upplevt tidsbrist, 

personalbrist eller saknade resurser för att kunna ge barn med autismspektrumtillstånd det stöd de 

behöver. Resultaten hade kunnat bli annorlunda om jag lagt till en intervjufråga om deras 

erfarenheter av resurser och samverkan. Deras positiva förhållningssätt mot inkludering av barn 

med autismspektrumtillstånd kan ha förstärkts genom deras utbildning som de fått via 

habiliteringen. Zakirova Engstrand och Roll-Petteron menar att specialpedagogiska fortbildningar 

ökar den positiva inställningen till att inkludera barn med autismspektrumtillstånd i förskolan 

(Zakirova Engstrand & Roll-Pettersson, 2014, s. 174-175). 

10. SLUTSATS 

Grundsynen i ett inkluderande arbetssätt är att olikheter är en tillgång. En inkluderande 

förskolemiljö präglas av rätten att vara olika och att alla barnen känner sig delaktiga i barngruppen. 

Verksamheten ska vara anpassad efter individernas olika förutsättningar och intressen. Det 

framkom i studien att barn med autismspektrumtillstånd har sociala svårigheter och kan ha svårt att 

läsa av människor och olika sociala situationer. Förskollärarna betonade hur stora de individuella 

skillnaderna inom samma diagnos kan vara och att symtomen kan vara milda eller svåra. Det 

inkluderande förhållningssättet som beskrivits i intervjuerna präglas av en lyhördhet inför det unika 

barnet. Barnen ska få den stimulans och utveckling de behöver. Som förskollärare kan man 

inkludera barn med autismspektrumtillstånd genom att vara närvarande och inge trygghet för barnet 
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i de vardagliga situationerna i förskolan. Förskollärarna i studien hade erfarenheter av att struktur, 

tydlighet och förberedelse är viktigt och underlättar vardagen för barn med 

autismspektrumtillstånd. Man kan erbjuda barnet stöd till lärande och utveckling genom 

pedagogiska verktyg såsom bildscheman och sociala berättelser. Då barn med 

autismspektrumtillstånd ofta har svårigheter att komma in i leken med andra barn kan man som 

förskollärare vara en förebild i leken och man kan öva på att leka tillsammans med barnet. Genom 

intervjuerna framkom att man ska uppmuntra barnen till lek och socialt samspel med andra barn 

men absolut inte tvinga fram det. Det framkom även att mindre barngrupper och stöd av en vuxen 

var gynnande för leken för barn med autismspektrumtillstånd. Inkludering i förskolan handlar om 

att skapa en känsla av samhörighet och en accepterande miljö där vi leker och utvecklas 

tillsammans med utrymme för olika intressen, förutsättningar och behov. 
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12. BILAGA 

12.1. INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

1. Arbetade du som barnskötare innan du blev förskollärare? 

 

2. Har du någon annan pedagogisk utbildning? 

 

3. Vad har du för erfarenheter av att arbeta med barn med autismspektrumtillstånd? 

 

4. Vad tänker du på i mötet med ett barn med autismspektrumtillstånd? 

 

5. Hur kan det pedagogiska arbetet se ut för att inkludera barn med autismspektrumtillstånd i 

förskolan? 

 

6. Har du några tips på hjälpmedel man kan använda sig av för att ge barn med 

autismspektrumtillstånd bästa möjlighet till utveckling och lärande? 

 

7. Vad har du upplevt för fördelar och nackdelar med att arbeta med dessa hjälpmedel? 
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8. Vad har du för erfarenheter av samspelet mellan barn med autismspektrumtillstånd och 

andra barn? 

 

9. Hur upplever du samspelet mellan pedagogen och barnet? Hur viktig är den relationen för 

ett barn med autismspektrumtillstånd? 

 

10. Hur kan man som förskollärare bidra till barnens sociala utveckling? 

 

11. Vad har du för erfarenheter av barn med autismspektrumtillstånd och deras relation till lek? 

  

12. Hur upplever du att kunskap och kompetens kring autismspektrumtillstånd ser ut hos 

personalen i förskolan? 


