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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att ta reda på vad yrkesverksamma inom förskolan anser om 

integrering av autistiska barn. Vidare syftar studien till att undersöka om de anser att 

autistiska barn kan ha det bra i en ”vanlig” förskola med tanke på alla rutiner och resurser 

dessa barn är beroende av. 

   För att undersöka detta valde vi att göra kvalitativa intervjuer med personal som har arbetat 

eller arbetar med integrering av autistiska barn. Inledningsvis läste vi in oss på området och 

litteraturen har vi sedan använt vid analyser av vår empiri.  

   Det vi kommit fram till med denna studie är att informanterna enligt vår tolkning är positiva 

till att integrera autistiska barn i förskolan 

 

Centrala begrepp: Autism, integrering i förskola och förskolepersonalens syn  
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InledningVi har valt att skriva vårt examensarbete om integrering av barn med diagnosen 

autism i förskolan. Anledningen till att vi valt autistiska barn är att det är något som ligger oss 

varmt om hjärtat och det är en diagnos som det inte pratas speciellt mycket om under 

utbildningen. Vi tror att vi genom att göra denna studie få en övergripande insikt i vad som 

eventuellt kan ske i verksamheten när vi är färdigutbildade och själva eventuellt ska handskas 

med integrerade barn med autism.  

   En av oss två i detta arbete gjorde under gymnasiet en arbetsplatsförlagd utbildning på en 

resursförskola med majoriteten autistiska barn. Detta öppnade hennes hjärta och väckte 

hennes intresse för just dessa barn, även om det i det fallet handlade om exkluderade barn. 

Vår rapport kommer att handla om integrerade barn och hur de yrkesverksamma inom 

förskolan arbetar med detta. Vi har valt att enbart fokusera på de yrkesverksammas syn och 

erfarenheter av att integrera autistiska barn i förskolan.    I förskolans läroplan står det 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga 

att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så 

att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla ban 

ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen  

(Skolverket 1998 rev 2010 s.7) 

 

Syfte  

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad några 

yrkesverksamma inom förskolan anser om integrering av autistiska barn i förskolan och deras 

erfarenheter av desamma. Samt att analysera det yrkesverksammas syn på att integrera 

autistiska barn i förskolan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Frågeställningar 

 Hur anser de yrkesverksamma att autistiska barn påverkas av att integreras i en 

”vanlig” förskola?  

 

 Hur arbetar de yrkesverksamma för att uppnå kontinuitet i det vardagliga arbetet med 

autistiska barn?  
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 Vad anser yrkesverksamma i förskolan vara fördelar/nackdelar med att integrera 

autistiska barn, både för det integrerade barnet samt den övriga barngruppen? 

 

Centrala begrepp 

Med yrkesverksamma avser vi barnskötare, förskollärare, specialpedagoger och 

barnavårdslärare.  

   Vår rapport kommer att handla om barn med autism. Med detta begrepp ser vi enbart 

diagnosen autism och har valt att inte blanda in högfungerande autism eller asperger syndrom 

som är diagnoser inom autismspektrumet. Andra begrepp som vi har valt att skriva är arbetar 

istället för jobba och sedan använder vi oss av begreppet barn istället för elever eftersom att 

vår inriktning ligger mot förskolan. 

   Ett annat begrepp vi använder oss av i senare delen av denna rapport är begreppet rutiner. 

Med rutiner menar vi rutiner i organisationen, rutiner i arbetet med barn, rutiner vid frågor 

rörande personalen.  
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Litteraturgenomgång  

 

Fakta om autism   Gillberg och Peeters (2003) skriver ”människor med autism” finns i lika 

många varianter som ”människor med lunginflammation”. De har olika etniska tillhörigheter, 

sociala förhållanden, interkulturella nivåer, personligheter och tilläggsproblem. Det kan inte 

förväntas överensstämma med en exakt modell eller ha nytta av exakt samma behandling eller 

träning”. S.24 . 

   Bäckman, Kärnevik – Måbrink och Schaumann (2000) tar i sin bok upp att diagnosen autism 

existerar överallt, i alla sociala miljöer och i alla länder oavsett om de är industrialiserade eller 

inte. Vidare hänvisar Bäckman m.fl.(2000) till forskning gjord på området som kommit fram 

till att majoriteten av alla barn med autism har en avvikelse i hjärnans funktion eller struktur 

som inte går att missa. Forskarna är rörande överrens om att autism alltid har en biologisk 

orsak. En tredjedel av alla med diagnosen autism lider av epilepsi och tre fjärdedelar av dem 

har någon form av begåvningshandikapp. En del inom autismspektrumet kallas för 

högfungerande autism. Vid denna diagnos kan begåvningen vara normal men den kan också 

vara väldigt ojämn. 

   När man väl har fått diagnosen autism så är det ingenting som växer bort utan autism är ett 

livslångt handikapp och många med autism kommer att behöva speciell tillsyn, stöd och hjälp 

i någon omfattning och de flesta kommer att leva ett liv utan utsvävningar (Bäckman m.fl. 

2000; Wing 1998). Autism är en obotlig diagnos men om man får diagnosen i ett tidigt skede 

och åtgärder utförs omgående kan de med hjälp utveckla många olika färdigheter som till viss 

del kan kompensera för de kommunikativa, kognitiva och beteendemässiga svårigheter som 

barnet har (Trillingsgaard, Dalby & Østergaard 2011). 

   Förståelsen för andra människors tankar och känslor är något som barn med autism saknar. 

För att barn med autism inte ska uppleva ett inre kaos genom livet måste omgivningen vara 

mycket tydig och förutsägbar (Gillberg & Peeters 2003).  

   Majoriteten av de barn som föds med autism visar redan innan de fyllt ett år olika sociala 

avvikelser. Enbart runt en femtedel har en något sånär normal social utveckling detta fram till 

ca två års ålder (Gillberg & Peeters 2003). Vid barnets andra och tredje år i livet kan det visa 

sig att barn med autism har ett kraftigt avvikande beteende när det gäller den sociala 

utvecklingen, barnet i fråga ter sig helt ointresserad av människor runt omkring och då 

framförallt andra barn. 

   Autism är en diagnos som i vissa fall kan vara ärftlig och om föräldrar till barn med autism 

väljer att ge barnet syskon i framtiden så är risken väldigt stor att detta syskon också får 

diagnosen. Diagnosen autism är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor. (Bäckman m.fl. 

2000; Gillberg & Peeters 2003) 

   Barn med synliga handikapp som rörelsehinder och synskador får sin skolgång anpassad för 

att underlätta vistelsen i skolan. Tyvärr är detta ingen självklarhet för barn med diagnosen 

autism då det är ett osynligt handikapp och hos 80 % av de diagnostiserade med autism kan 

det även förekomma någon form av utvecklingsstörning (Axheim 1999; Alin-Åkerman & 

Liljeroth 2002). Barn med autism mår bra av att vistas i små och tydligt avgränsade rum då 

stora rum kan skapa oro och inbjuder till att springa omkring (Axheim 1999). För att förändra 
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och utveckla förutsättningar för barn med autism krävs det att man vågar tänka nytt och vill 

tänka nytt. Att införa nya redskap/hjälpmedel i form av digitala bilder och datorer. Det krävs 

också kunskap för att genomföra detta. Axheim (1999) menar att något man som 

yrkesverksam bör tänka på då man arbetar med barn diagnostiserade med autism är att barnen 

ska få möjlighet att bli så självständiga som möjligt. Man ska inte sträva efter att dem ska bli 

”normala”. Det är också eftersträvansvärt att barnen ska bestämma över sitt eget liv. Barnen 

ska inte vara en passiv mottagare, utan en aktiv deltagare. Allt detta utefter barnets förmåga.  

   Då ett barn är diagnostiserat med autism så uppvisas det mest påtagliga autistiska beteendet 

då barnet är mellan två och fem år, vid denna tid eller när barnet kommit in i puberteten är 

oftast den svåraste tiden för föräldrarna. Vid denna tid är sårbara beteendestörningar 

dominerande i barnens värld (Gillberg 1999; Wing 1998). Bäckman m.fl. (2000); Gillberg och 

Peeters (2003) nämner alla att när det gäller barn med autism så är det farligt att dra alla över 

en och samma kam då alla är olika individer och med olika behov. Vissa autistiska barn älskar 

ljudet av musik och andra människors röster medan andra med samma diagnos kan få panik 

av att vistas i situationer där detta förekommer, den individuella variationen är med andra ord 

stor. De utvecklingsskador som ett barn med autism har bör inte tolkas ordagrant (Bäckman 

m.fl. 2000; Gillberg & Peeters 2003) 

Diagnosen autism skiljer mycket från individ till individ men något som ofta kan vara en 

svårighet för dessa barn är den kommunikativa förmågan (Gillberg & Peeters 2003).  
   Flertalet av de barn som diagnostiseras med autism utvecklar inte något språk. Bristen av 

språket kan inte förklaras av att den delen i hjärnan som styr talet skulle vara skadad. 

(Dahlgren 2007). 

 

Kommunikationssvårigheter 
   Bäckman m.fl. 2000) skriver i sin bok om att då man pratar med barn med autism kan det 

vara fördelaktigt att tala i korta meningar som t.ex. ”kom”, ”hämta mjölken”, ”sätt på dig 

jackan”. Det kan i många fall ses som en väldigt tråkig kommunikation men det fungerar i de 

flesta fall mycket bättre än att säga ”kom nu A så ska vi hämta jackan och sen ska du sätta på 

dig den eftersom det är lite kyligt ute idag”. Eftersom att barn med autism lätt förlorar fokus 

och inte förstår innebörden i så långa meningar. Något annat som kan bli problem när det 

gäller kommunikation för barn med autism är prepositioner som t.ex. ”över, under, framför 

och bakom”. Detta på grund av att barn med autism har svårt att förstå språkets betydelse och 

förstå någon annans perspektiv (Bäckman m.fl. 2000). Dahlgren (2007) skriver att barn med 

autism kan ha svårt för personliga pronomen så som du, jag, ni och vi. Det är ganska vanligt 

att barnen med autism benämner sig själva som ”du”.  

   Då man bemöter barn med autism ska man ta hänsyn till att de har svårt att uppfatta talat 

språk samt svårt att uppfatta händelseförlopp och krav m.m. Som yrkesverksam inom 

förskolan måste man vara konkret och använda sig av korta och koncisa meningar. Man bör 

vara uppmärksam på att vårt vardagsspråk innehåller mycket omskrivningar och många 

onödiga ord (Alin-Åkerman & Liljeroth 2002).  

   Som tidigare nämnts har barn med autism svårt för att kommunicera och svårt att förstå 

språkets betydelse. I och med denna problematik har de även svårt att förstå budskap och 

information från en människa till en annan (Gillberg & Peeters 2003) 
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   För många barn med autism är teckenspråk svårare att förstå än det skrivna språket och det 

talade språket. Något som däremot kan underlätta kommunikationen för dessa barn är foton 

och andra bilder. Barn med autism vet inte hur man talar, hur man utvecklar sitt tal och varför 

man ska tala. Detta är något som dessa barn i högre grad än ”vanliga” barn måste lära sig. 

(Gillberg 1999). 

   Alin – Åkerman och Liljeroth (2002) påpekar att det är viktigt att veta hur man ska bemöta 

barn med autism. Man bör utgå från att barnet vill men inte vet hur. Barnet blir därför 

”stående” om ingen puffar på och visar vägen. Barnet har behov av att lära sig vad det ska 

göra istället för vad de inte ska göra. 

 

Specialpedagogik 

I kommande avsnitt kommer vi presentera begreppet specialpedagogik. Vi har 

valt att ha med det i vår uppsats eftersom vi anser att det behövs i arbetet med 

autistiska barn.  

   Person (2013) tar upp att begreppen specialpedagogik och specialpedagogiska behov är 

svåra att ge en allmän förklaring på. Något som han även konstaterat är att dessa funktioner 

behövs och ska sättas in där den vanliga pedagogiken inte är tillräcklig. Skolan ska främja alla 

barn och elevers utveckling och bevara viljan till livslångt lärande.  

   Tillsammans med föräldrarna måste förskolan försöka hitta en medelväg där man på ena 

sidan tar hänsyn till barnets diagnos och å andra sidan ställer allmänna krav och bygger upp 

barnets självständighet. (Asmervik, Ogden & Rygvold 2001) 

   För att lära barn viktiga färdigheter så måste man utgå från barnets utvecklingsnivå. Det är 

viktigt att föräldrarna samarbetar med yrkesverksamma inom förskolan och gemensamt 

arbetar fram delmål och mål som barnet ska sträva efter att uppnå. Person (2013) skriver vid 

analys av de organisatoriska bristerna i skolan kan verksamheten effektiviseras och på så vis 

kan bättre förutsättningar skapas så att alla barn får ta del av undervisningen. 

   Att vi människor på många sätt är olika varandra är en självklarhet och alla individers 

olikheter ska beaktas. (Person 2013). 

   Många barn som har någon form av funktionshinder kan ha både emotionella eller 

känslomässiga blockeringar. Detta är i huvudsak ett hinder som inte syns och kan göra att 

barnen behöver mer tid på sig vid olika uppgifter. Man kan som yrkesverksam behöva vara 

beredd att gå en annan väg för att få det aktuella barnet att förstå. (Asmervik m.fl. 2001). 

   Pedagogiken för barn med autism måste byggas utifrån en beskrivning av vilka förmågor 

och svårigheter barnet har. Det måste även ingå en strategi som är individuellt anpassad till 

varje barn och innehålla konkreta tips på hur man ska gå tillväga för att utveckla förmågor 

och kringgå svårigheter (Gillberg 1999). 

 

   Gillberg (1999) skriver om fyra grundläggande principer som pedagogiken för barn med 

autism ska bygga på. 

 Respekt för barnets individualitet trots insikt om karaktäristiska basala svårigheter 

 Kontinuitet i frångan om personal och miljö: lärare och skollokal tillexempel. 

 Struktur och medvetenhet i vardagsrutiner. 

 För barnets behov meningsfullt innehåll i den pedagogik som ges. 
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(Gillberg 1999 S.152) 

 

   För att underlätta möjligheten till kommunikativt samspel är det viktigt att som 

yrkesverksam har förståelse för att barn med autism upplever världen på ett annat sätt än 

andra barn. Att få sin diagnos tidigt är viktigt för att yrkesverksamma i förskolan ska få en 

god uppfattning om vad som behöver tränas på och för att utveckla en bra pedagogisk plan för 

barnet med autism. Aktiviteterna i verksamheten ska aldrig byggas upp utifrån vilka hinder, 

störningar och svårigheter barnen har. Man måste arbeta fram aktiviteter som utgår från det 

positiva och vilka möjligheter och förmågor barnen bär på.  Hur man gör detta beror alldeles 

på vilken grad och form av autism barnet har men utgångspunkten ska oavsett detta vara att 

alla har en levande värld inom sig (Alin-Åkerman & Liljeroth 2002).  

   Den största uppgiften för yrkesverksamma i arbetet med autistiska barn är att utveckla deras 

färdigheter och förmågor. Samt se till att de får större möjlighet att delta i olika praktiska 

aktiviteter och det sociala livet i förskolan. Majoriteten av barnen med autism har väldigt 

välutvecklade sinnen men eftersom att de inte kan filtrera och sortera den information som är 

meningsfull så fungerar deras sinnen inte på samma sätt som för de ”vanliga” barnen. Vidare 

skriver Alin-Åkerman och Liljeroth (2002) att barn med autism lever på sina villkor, bryr sig 

sällan om kamrater och har inte behov av att delta i olika sociala sammanhang. För att detta 

inte ska bli så tydligt senare i barnens liv är det viktigt att arbeta utifrån vart barnen befinner 

sig och därifrån skapa länkar till samhället och vad samhället har att erbjuda. Något annat som 

är viktigt i ett autistiskt barns liv är fasta ramar och struktur. 

   Struktur är att 

 Organisera 

 Skapa ordning 

 Klargöra  

 Förenkla 

Struktur är alltid ett medel – aldrig ett mål (Alin-åkerman & Liljeroth 2002) S.131 

 

  Alin-Åkerman Och Liljeroth (2002) skriver att som yrkesverksam är det viktigt att det finns 

ett gott samarbete mellan alla berörda inom skolväsendet. För att allting ska få en bra grund är 

det viktigt att det finns ett gott samarbete mellan föräldrarna och professionella i andra 

verksamheter. Det finns många problem kring barn med autism som behöver ett gott 

samarbete med ovannämnda instanser. Ett gott samarbete kan också ge olika erfarenheter om 

hur ett bemötande av dessa (skola och övriga runtomkring) kan formas till en utvecklingsväg. 

   Föräldrarna är väldigt viktiga i detta samarbete och det är dem som har den längsta 

erfarenheten av sina barn och vet vilka reaktioner barnet kan uppvisa i olika situationer, det är 

också ofta dem som känner ett stort ansvar för sina barn.  Det finns yrkesverksamma med 

erfarenhet som sett att en allmän pedagogisk träning i många fall varit betydligt bättre än en 

specialträning och att de nått fram lika bra med detta som om de hade haft fokuset enbart på 

träningen av det specifika funktionshindret (Asmervik, Ogden & Rygvold 2001). 
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Styrdokument 

Förskolan ska fungera som ett stöd för familjerna gällande deras ansvar för barnens 

utveckling, växande och fostran. Förskolan har i uppgift att i samarbete med föräldrarna 

arbeta för att varje barn ska få möjligheten att utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

   Den verksamheten man planerar i förskolan ska anpassas efter alla barn.  

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. (skolverket 1998 rev 

2010 s.7) 

   Det är viktigt att de yrkesverksamma har förmågan att förstå och samspela med barnet. Det 

är även viktigt för de yrkesverksamma att vinna föräldrarnas förtroende.  

Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (skolverket 1998 

rev 2010 s.7) 

 

   Barnen i barngruppen ska uppfattas som den viktiga och aktiva delen till utveckling och 

lärande. Förskolan ska förmedla stöd till barnen att utveckla en positiv inställning till sig själv 

som en lärande och skapande individ.  

 

   Något som förskolläraren ska ansvara för då det gäller barnen i barngruppen är att de: 

- ”Får stöd och stimulans i sin sociala utveckling 

- Får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling”  

    (skolverket 1998 rev 2010 s.13) 

   Allt fokus ligger inte på förskolläraren utan även arbetslaget har ett ansvar tillsammans när 

det gäller barnen. Detta är att 

- ”Ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika 

slag”. 

(skolverket 1998 rev 2010 s.13) 

Lorna Wings triad 
I boken av Alin – Åkerman och Liljeroth (2002) står det om forskning gjord av Lorna Wing 

som visat att barn med autism har svårigheter med sitt språk, sin fantasivärld och sin lek. Det 

största problemet för ett barn med autism är den begränsade kommunikativa förmågan, brist 

på ömsesidighet i både talspråk och gester. Detta är symtom som utmärker barn med autism. 

   Lorna Wings triad ser ut som följer 

 Bristande förmåga till ömsesidig social interaktion visar sig i dålig ögonkontakt, bristande mimik, 

annorlunda kroppshållning och oförmågan att använda gester för att visa vad man vill. Dessa brister har 

sin grund i att personer med autism inte förstår meningen med socialinteraktion, vilket i sin tur påverkar 

beteendet så att det uppfattas annorlunda och avvikande. Genom svårigheterna att samspela med andra 

hindras också utvecklingen av förmågan att imitera. Kamratkontakter blir dåliga, eftersom barn med 

autism inte vet vad man ska ha kamrater till. De delar inte glädjeämnen eller intressen med andra. 

 

 Bristande förmåga till ömsesidig språklig och icke-språklig kommunikation omfattar gester, miner, 

kroppsspråk och allt som hör till såväl icke-verbala som verbal kommunikation. Det är frågan om 

förståelse av språket. Människor med autism har nedsatt förståelse av vanligt språk just i sociala 
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sammanhang. Många har en förhållandevis bättre förståelse av skrivet språk.  

 

 Kraftig begränsning av fantasin med åtföljande begränsning av beteenderepertoaren. Eftersom 

människor med autism inte förstår meningen och sammanhang i tillvaron väx inte den motivation som 

måste vara byggstenen för intressen. Leken fungerar därför dåligt. De förstår inte lekens regler. De har 

svårt för att låssas för att de inte kan fantisera. Deras sätt att leka blir därför begränsat och stereotypt. 

De håller på ett oflexibelt sätt fast vid rutiner och ritualer. Det visar sig i stereotypa rörelsemönster, 

snurrande, viftande eller en fixering vid ett speciellt föremål.   

(Alin – Åkerman & Liljeroth 2002) 

S.60 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk tillbakablick på autism 

Förr i tiden menade man att autism berodde på något utav följande föreställningar 

 Uppstått i industrialiserade känslokalla västländer på 1900-talet 

 Aldrig orsakas av skador eller funktionsstörningar i hjärnan 

 Alltid leder till eller beror på svår ångest och djupa depressioner och är därför 

förknippas med övernormal begåvning 

(Bäckman m.fl. 2000 S.11) 

   Senare forskning visar övertygande att ovanstående föreställningar om autism är felaktiga 

(Bäckman m.fl. 2000). Det finns inget som säger att autism eller autismliknande tillstånd 

orsakas av föräldrarnas sätt att ta hand om sina barn och det finns studier som i vissa fall 

pekar på att autism kan vara ärftligt. Under olika århundraden har sjukdomar som t.ex. 

epilepsi och syfilis setts som en synd och under senare delen av 1900-talet såg man autism 

som en sjukdom där man ansåg att föräldrarna bar skuld till detta (Gillberg 1999). 
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Integrering 
Göransson (2008) har skrivit i sin publikation att inkluderande integrering betyder att barnet 

ska vara en del i gruppen. Anledningen som han nämner till det här är allas lika rätt till 

deltagande, alla ska ha rätt till full delaktighet i det som sker i vardagen på förskolan. 

   Begreppet integrering uppkom på 1960-talet som en effekt på ökningen av elever i behov av 

särskilt stöd.  

   Utifrån den ursprungliga meningen av integrering så går det inte att särskilja 

delaktighetsbegreppet från integrationsbegreppet, det går inte att arbeta med integrering om 

man inte arbetar med delaktighet (Göransson 2008) 

 

  



14 

 

 

Metodbeskrivning 

Att intervjua ansåg vi vara den mest givande metoden att använda sig av då vi anser att det 

ger en djupare förståelse för hur yrkesverksamma arbetar med att integrera autistiska barn i 

förskolan.  

   I intervjuerna har vi använt oss av öppna och direkt frågor som vi tillsammans arbetat fram 

utifrån vad vi ansett vara relevant utifrån våra forskningsfrågor och sådant som det inte stått 

direkta svar på i litteraturen. 

   Utifrån vad som står i Johansson och Svedner (2010) har vi kommit fram till att våra 

intervjuer har varit en mix av den strukturerade och den kvalitativa intervjun. Våra frågor var 

färdiga innan, som beskrivs som den strukturerade intervjutypen. Frågorna förändrades också 

under intervjuernas gång beroende på vad som sades av informanterna och detta pekar mer åt 

det kvalitativa hållet. Dock så anser vi att våra intervjuer är strukturerade. 

   Det som sades under intervjuerna kommer både direkt citeras men även skrivas om utan att 

innehållet kommer att förändras, detta för att informanterna inte ska framställas som 

oprofessionella med det talspråk och olika dialekter som informanterna använde sig av. 

   Av de intervjuer vi genomförde så intervjuade vi hälften var av informanterna medan en av 

oss intervjuade satt den andra med och antecknade löpande och hade även möjlighet att flika 

in specificerande frågor då tillfälle gavs. Med specificerande frågor menar vi frågor som ger 

en djupare inblick i informanternas svar. 

   Vi använde en telefon för att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera dessa. 

Vid gruppintervjun valde vi att använda oss av både ljud- och bildinspelning för att underlätta 

efterarbetet. 

   Intervjutiden har varierat beroende på informanterna och hur mycket de har pratat. I det 

stora hela har intervjutiden blivit längre ju fler intervjuer vi har genomfört. I snitt så har 

intervjuerna varit ca 20 minuter långa. 

   Vi har valt att i delarna där vi skriver med våra egna ord använda oss av begreppet 

yrkesverksamma för att beskriva dem som arbetar inom förskolan. I citeringen har vi valt att 

bortse från detta och använda de ord som informanterna använder sig av.   

 

Undersökningsgrupp 

Vi har genomfört åtta enskilda intervjuer och en gruppintervju, i gruppintervjun deltog 4 

personer. Alla informanter vi har intervjuat är yrkesverksamma inom förskolan med olika 

utbildning och olika lång arbetserfarenhet. Informanterna var fem barnskötare, fem 

förskollärare och en barnavårdslärare. Alla informanter vi har samtalat med har erfarenhet av 

arbete med autistiska barn, även om barnen i fråga inte haft någon diagnos under 

förskoletiden. För att inte röja våra informanters identitet har vi valt att hitta på fiktiva namn 

åt dem. Intervjuerna genomfördes i en stad i Västerbotten och ett mindre samhälle utanför 

Stockholm. 

   Urvalet av informanter byggde på yrkesverksamma vi mött under utbildningens gång. 

Genom dessa har vi även fått tips om ytterligare informanter som vi själva inte har någon 

relation sedan tidigare till.   
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Metodkritik  

Vi upplevde att vissa av informanterna kände sig lite obekväma med våra direkta frågor. 

Generellt så upplevde vi att informanterna inte svarade utifrån sina egna upplevelser och sin 

erfarenhet utan att de fokuserade på att svaren skulle vara korrekta utifrån forskningen. Om vi 

skulle få möjlighet att göra om denna studie så är vi överrens om att vi i vårt följebrev skulle 

informerat de yrkesverksamma om att vi ville ha erfarenhetsbaserade svar och inte svar 

utifrån vad de tror är rätt och vad de läst i eventuell litteratur. Det vi hade kunnat göra 

annorlunda efter de första intervjuerna, då vi upptäckte att svaren vi fick inte baserades på 

informanternas erfarenhet, var att innan vi påbörjade intervjuerna tala om för informanterna 

att vi önskade erfarenhetsbaserade svar. 

   En annan sak vi gärna gjort om var gruppintervjun. I efterhand har vi kommit fram till att vi 

hade fått ut mer information om vi riktat frågorna till en specifik person och låtit övriga 

informanter kompletterat svaren utifrån deras erfarenhet. Vidare tror vi att informanterna i 

gruppintervjun blev lite obekväma när vi valde att filma för att underlätta för vårt vidare 

arbete. Att filma denna intervju kom vi på väldigt sent och därmed fick informanterna inte 

informationen innan intervjun genomfördes. Till vår fördel hade inte informanterna något 

emot att vi filmade intervjun.  

   Då tiden varit lite för kort har vi inte hunnit göra några provintervjuer för att öva oss på att 

intervjua, vilket ledde till att vi båda var lite nervösa då vi skulle intervjua de olika 

informanterna. 

 

Forskningsetiska principer  
Johansson och Svedner (2010) skriver att examensarbetet ska grundas av respekt till de 

informanter som deltar. Man måste vara noga med att informera deltagarna om studiens syfte, 

att allt som sägs kommer behandlas konfidentiells och att de när som helst kan välja att 

avbryta sin medverkan. De som har deltagit i undersökningen ska vara säkra på att deras 

identitet inte går att spåra. (Johansson & Svedner 2010)  
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Resultat 

I resultatdelen har vi valt att kategorisera vårt material med hjälp av våra forskningsfrågor 

komma fram till ett resultat som besvarar våra frågor. 

 

Yrkesverksammas syn på engagemang och resurser gällande integrering  
Alla informanter anser att engagemanget finns hos alla yrkesverksamma som arbetar med att 

integrera autistiska barn. De som arbetar inom förskoleverksamheten har valt det yrket för att 

ett engagemang finns.  

 

Dom flesta som jobbar inom förskolan dom gör ju det inte för lönen utan dom 

gör det för att dom har ett stort jädra engagemang och ett jävlar anamma rent 

ut sagt (Carin). 

 

   Informanterna var även överens om att ekonomin är den delen av resurserna som inte räcker 

till.  

Sen är det ekonomin som är stötestenen hela tiden, man får inte öronmärkta 

pengar utan man får en viss summa för att avlöna en tjänst. De är alltid minus 

när man har barn med behov (Doris).  

 

   Det var endast en informant som ansåg att ekonomin räckte till och ansåg att de stöd och 

resurser de fått räcker till, att de fått extra tillägg från kommunen samt att de varje år utifrån 

en pedagogisk kartläggning får söka pengar för att kunna köpa in speciellt material eller ta in 

en vikarie som kan stötta upp i barngruppen vid den enskilda träningen. 

   Om det funnits bättre ekonomi skulle informanterna lägga dessa på en vikarie som kan gå in 

i barngruppen och stötta upp.  

 

Det är ju olika från barn till barn beroende på när man får stöd och om man får 

stöd ska man väl också säga. Det är faktiskt gånger man inte får stöd där det 

faktiskt skulle behövas stöd (Carin). 

   Det som informanterna var nöjda med när det gäller resurserna var stödet från 

habiliteringen. 

 

Vi har fått jättemycket stöd från habiliteringen, jag kan ju egentligen ringa när 

som helst till psykologen och prata med henne om jag känner att jag behöver 

vägledning i någon fråga (Eva). 

 

   En informant nämnde dock ett problem hon anser gällande arbetet med habiliteringen. Detta 

var att habiliteringen i de allra flesta fall enbart fokuserar på barnet i behov av stöd och inte 

tar hänsyn till den övriga barngruppen. T.ex. om barnet med diagnos gör något fel så tycker 

habiliteringen att den övriga barngruppen ska lämna situationen och på så sätt ska det 

autistiska barnet tycka att det är tråkigt att kompisarna lämnar situationen och förstå att den 

gjort fel.  
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Det som jag upplever är svårt med habiliteringen är att de utgår från barnet 

helt och hållet och ser inte de övriga barnen, utan det är bara hur vi ska arbeta 

med henne och där kan det ibland bli en krock (Eva). 

 

   En informant menar att det inte riktigt fungerar så i verkligheten om ett barn gör fel så är det 

generellt det barnet man plockar åt sidan och pratar med, detta för att inte störa leken för den 

övriga barngruppen som inte gjort något fel.  

 

Resurser är alltid en fråga om vad man gör för pengarna det är klart att det 

skulle behövas mer pengar och sen mycket mer handledning till arbetslaget för 

det är både slitigt och svårt så där tycker jag man skulle behöva mer tid till 

arbetslaget just med det här informationsbytet (Helen). 

 

De yrkesverksammas syn på föräldrakontakten 
Majoriteten av informanterna är överrens om att föräldrakontakten är djupare och tätare med 

föräldrar som har barn i behov av stöd.  Detta på grund av att de ses oftare än vid hämtning 

och lämning, t.ex. olika möten eller på habiliteringen.  

Oftast så har man en mycket närmare föräldrakontakt med barn i behov av 

särskilt stöd, man har oftare samtal med föräldrarna. (Anna). 

 

Oftast får du en bättre kontakt med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd 

(Kim.) 

 

Den stora skillnaden är att du får en enormt nära kontakt till föräldrarna, du 

blir en del i deras liv (Carin). 

 

Man får en tätare kontakt med föräldrarna till barn i behov av särskilt stöd, man 

har ofta träffar med habiliteringen (Doris). 

 

   En informant skilde sig väldigt mycket från övriga då hon inte såg någon skillnad på hur 

föräldrakontakten ser ut.  

 

Jag tycker inte det är någon skillnad, det är väldigt olika beroende på hur 

föräldrarna är. Vissa är väldigt noga med att fråga och vill veta ända in i 

minsta detalj om vad som händ under dagen och det spelar ingen roll om de har 

ett barn med diagnos eller inte (Eva).  

 

   Samma informant som ovan sade under intervjun att det kan bli en krock då föräldrarna 

liksom barnet inte förstår det svenska språket på så vis kan kommunikationen bli bristfällig. 

En del föräldrar vill eller kan inte acceptera att de har ett barn med autism utan tänker att bara 

barnet börjar prata så löser sig allting. Detta bidrar till att det blir svårt för pedagogerna att 

arbeta med barnet på bästa sätt eftersom föräldrarna inte samtycker till detta. Hon sa även att 
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vissa av barnen i behov av stöd åker taxi till och från förskolan och därmed träffar man 

föräldrarna än mer sällan.   

   En informant tycker att det krävs en tätare och en rakare kontakt mot föräldrarna till barn i 

behov av stöd för att det ska bli det bästa för barnen i slutändan.  

Det är jättestor skillnad tycker jag. Vi arbetar ofta genom föräldrarna och 

väldigt nära föräldrarna eftersom vi vill att de ska träna här, träna hemma och 

träna tillsammans för att komma framåt. (Iris) 

Vi har kontaktböcker vilket är något som man inte har på andra avdelningar 

(Jonna) 

   En annan informant uttryckte att kontakten med föräldrarna till barn i behov av stöd blir 

bättre då föräldrarna måste vara mer delaktiga i sina barn och deras behov.  

Som yrkesverksam i förskolan och i arbetet med barn i behov av stöd får man även ta del av 

föräldrarnas sorgearbete av att ha fått ett annorlunda barn. Hur tydligt detta blir beror på 

vilken fas av sorgearbetet föräldrarna befinner sig i, en del föräldrar ignorerar problemet och 

vägrar inse att barnet alltid kommer vara annorlunda. 

Du har ett barn som alltid kommer vara speciellt oavsett vilken diagnos den har. 

Speciellt är inte alltid dåligt men speciellt är annorlunda (Helen).  

 

Yrkesverksammas syn på rutinerna kring autistiska barn och dess 

betydelse 
I den här delen kommer vi att redovisa de resultat vi har kommit fram till då det gäller de 

yrkesverksammas syn på rutinerna kring ett autistiskt barn. 

 

Man får ju på något sätt visa hänsyn till att man har en kollega som har ansvar 

och man får då inte räkna med den kollegan på samma sätt som de andra 

(Anna). 

 

   Vidare säger en annan informant att det är väldigt sårbart då samma yrkesverksamma alltid 

går iväg och tränar tillsammans med ett ensamt barn och även att denna yrkesverksamma åker 

iväg på möten och olika utbildningar. 

 

Det kan vara svårt att få ihop schemamässigt, när en ska dit och en ska dit 

också är det barn kvar på avdelningen. Det tar tid och det är knepigt att få ihop 

schemat så att en vuxen kan gå iväg med ett barn (Berit). 

 

   En informant sade att den som är ansvarig för barnet i behov av stöd till viss del avlastar 

arbetslaget då denna yrkesverksamma tillsammans med habiliteringen har arbetat fram en 

plan för arbetet med det aktuella barnet, vad som är viktigt att tänka på för att barnet ska få 

det så bra som möjligt i förskolan.  

 

Det är otroligt berikande att ha en kollega som kan mycket om barn i behov av 

särskilt stöd. Man lär sig otroligt mycket av varandra. (Anna). 
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   Något som kommit upp under intervjuernas gång är att en minoritet av informanterna har 

sagt att från arbetslagets sida sett så kan det bli väldigt utpekat då en och samma 

yrkesverksam alltid går iväg med samma barn. 

 

Varför är ni alltid inne? Varför är ni aldrig med oss? Varför behöver ni så 

mycket tid? (Greta). 

  

   Detta är frågor som en av våra informanter fått i arbetet med att integrera barn när hon varit 

ansvarspedagog till ett barn i behov av särskilt stöd.  I arbetet med att integrera barn är det 

viktigt att göra övriga arbetslaget införstådda med vad det barnet behöver och att man inte 

som ensam ansvarig hela tiden måste slåss för barnet och dess rättigheter, alla måste vara med 

på samma spår och ha förståelse för vad diagnosen innebär. 

 

Allt beror på hur man är som pedagog, man måste dela med sig av den 

informationen man har och tala om hur de andra kan vara delaktiga och få 

förståelse (Helen).  

 

   Informanterna har sett på det här med hur arbetslaget påverkas på olika sätt. En av dem sade 

under intervjun att det aldrig varit något bekymmer eller hinder för deras verksamhet att 

arbeta med ett integrerat barn och dess assistent då de strävar efter att vara just ett arbetslag 

där assistenten är en del av arbetslaget, precis som en annan yrkesverksam. 

 

Dem påverkas inte något mer än vad de gör om du har ett vanligt stökigt barn, 

det beror ju på vilken typ av autism barnet har och hur han reagerar. Man kan 

bli lite halvkort ibland om man inte har tillräckligt mycket tid för barnet och inte 

kan ägna sig åt de övriga barnen ifall en kollega står ensam med 13 andra 

(Kim). 

 

   I och med att informanterna är verksamma med barn i olika åldrar så ser det väldigt olika ut 

på frågan om en barngrupp påverkas när autistiska barn är integrerade i den. 

   Anna som arbetar på en småbarnsavdelning sade att baserat på hennes arbetslivserfarenhet 

att barn med autism ibland stannar kvar en längre tid på småbarnsavdelningen. Vilket leder till 

att när det autistiska barnet har nått den ålder då det borde flyttat upp till en 

storbarnsavdelning men inte gör det för att den inte nått den mentala mognaden. Det autistiska 

barnet är då mycket större i växten än övriga barn. Detta är vanligtvis inte något som är ett 

problem för den övriga barngruppen då barn är väldigt accepterande mot varandra och lär sig 

att ta och visa hänsyn mot varandra. Det som kan bli ett problem är att barnet med autism kan 

verka skrämmande på grund av sin storlek och sitt beteende.  

 

Oftast är föräldrar väldigt positiva till att deras barn ska möta andra olikheter 

för de tycker det är viktigt. De är inte alltid lika positiva om barnen i fråga inte 

är så snälla men eftersom det händer mycket kring barnen är detta något man 

får beakta och ta tag i(Helen). 
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Men sen tror jag att i första hand påverkas barngruppen positivt. Eftersom de alltid 

kommer möta olika personligheter under sin uppväxt. Sedan tror jag att det är bra 

att integrera barn i förskolan så att alla får se att alla inte är lika om det sen är ett 

handikapp, en hudfärg eller något annat ska inte spela någon roll. Jag tror att om 

barn upplever och får möta olika beteenden så är det lättare sen att acceptera att 

det finns olika människor (Fia). 

 

Barnet ter sig lite annorlunda och jag tänker att det kan vara bra för resten av 

gruppen, att de får hjälpa till och ta hänsyn. Där jag integrerar nu är dem lite 

gulliga och tar lite extra hänsyn. De hjälper till och de visar hur man kan göra, hur 

man kan hjälpa till (Iris). 

 

   Majoriteten av informanter säger att det är viktigt med fasta rutiner. 

 

Vissa behöver väldigt, eller många behöver en väldig tydlighet i vad som händer 

under en dag (Carin). 

 

Det är väldigt viktigt med de tydliga rutinerna för att få vardagen att fungera på 

ett bra sätt (Doris). 

 

De är väldigt noga med rutiner, de ska se ut på ett visst sätt varje dag (Eva). 

 

Det som är det absolut viktigaste är förberedelserna, att berätta lite extra vad 

som händer (Fia). 

 

   Något som många av informanterna var överens om var att det är väldigt individuellt, att 

varje barn med autism behöver olika struktur på vardagen. En del barn måste ha sin vardag 

superstrukturerad medan andra klarar av en vardag med mindre struktur. 

 

De flesta ramar och rutiner som är utformade efter barnet med autism passar 

ofta den övriga barngruppen väldigt bra och på så vis blir det inte så stor 

skillnad mellan det autistiska barnet och den övriga barngruppen (Anna) 

 

   Att de autistiska barnen är beroende av rutiner och att ha det lika varje dag understryker 

majoriteten av informanterna. En sak man inte kan påverka när det gäller detta är om man 

som ansvarig är sjuk eller är på utbildning och då är det viktigt att alla i arbetslaget brinner för 

det här.  

Att man har läst alla böcker och vet allting om någonting för ingen kan allt men 

alla är bra på olika saker (Greta) 

 

Ett barn som gick hos oss fungerade det väldigt bra med och vi tänkte att vi kan 

släppa lite men det gick inte alls utan det blev kaos på en gång så det gäller att 

vara försiktig (Eva)  
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  Detta är också något att ta fasta på att även fast det har fungerat väldigt bra under en lång tid 

är det viktigt att fortsätta på samma sätt för att det ska bli så bra som möjligt för barnet/barnen 

i frågan. 

   En informant uttryckte att detta kan bli tråkigt för de vuxna med en tydlig struktur men då 

gäller det att tänka att man som vuxen är där för barnets skull. Även om det känns tråkigt att 

göra på samma sätt dag ut och dag in är det bara att arbeta vidare. 

Det är väldigt individuellt, vissa autistiska barn mår jätte bra av att ha struktur 

och på vissa kan man nästan jobba bort det, att det inte behöver vara så 

strukturerat. T.ex. om man har ett bildschema så kan man i den mån det går gå 

ifrån det. (Kim)  

   Att informanterna ser på detta på olika sätt har mycket troligt att göra med vilka barn de har 

varit i kontakt med och vilken erfarenhet de har fått av dessa barn. 

 

Yrkesverksammas syn på sin egen arbetssituation 
När man arbetar med barn med autism är det viktigt att man som yrkesverksam har ensamtid 

med det diagnostiserade barnet. eller att man är få barn på en yrkesverksam, att man får tiden 

att förklara för barnen att barnet med autism behöver egentid och har andra behov än vad de 

har.  

Autism visar sig i utbrott och med att man går in i sig själv, gungar eller viftar 

eller vad det nu är man gör (Greta). 
  

   En av informanterna uttryckte att det är viktigt att man förklarar för de övriga barnen varför 

barnet med autism hela tiden pratar om samma sak eller inte gör allting som de själva gör t.ex. 

sätter på sig skorna. Under intervjun gav Eva uttryck för att den övriga barngruppen kan 

sakna henne då hon tränar enskilt med det autistiska barnet hon har ansvar för. Vilket i sin tur 

leder till att hon känner sig splittrad och vill kunna dela upp sig själv. Lika så säger Fia att 

barnen ibland undrar varför just hon försvinner iväg med samma barn hela tiden, varför det 

barnet får använda ett visst material. I detta läge måste man kunna motivera varför materialet 

används till detta barn men också introducera det för alla så att det inte är allt för spännande. 

 

Yrkesverksammas syn på sitt arbete med integrering 
Hur våra informanter arbetar med att integrera barn skiljer sig väldigt mycket från person till 

person. Det som några av våra informanter uttryckte var följande 

 

I förskolan upplever jag att det är ganska lätt att jobba med integrering (Anna). 

 

Det första man måste tänka på är att läsa barnet som du ska integrera, vilka 

fallgropar som finns och vad som är trigger för just det barnet (Kim). 

 

Man kan jobba på så många olika sätt när man ska integrera ett barn i behov av 

särskilt stöd i en barngrupp och det beror väldigt mycket på vilket barn och vad 

barnets behov är (Carin). 
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Det är inte jag som jobbar utan det är vi på huset (Doris). 

 

Att man har ett hjälp-jag med sig vid integreringen, en vuxen som går med 

barnet och hjälper och stödjer vid leken och i kontakt med andra (Jonna). 

 

   Som citaten ovan visar informanterna att det finns många olika sätt att se på integrering.  

Att det skulle se likadant ut någonstans är en utopi eftersom allt detta beror på vilka barn man 

har och vilka man arbetar tillsammans med.  

   Något som flertalet av våra informanter sade var viktigt är att man ser till alla barnens olika 

behov. Att alla får känna sig delaktiga i gruppen och vara med på sina villkor. Fler än hälften 

av våra informanter sade att det är viktigt att barnen med autism får känna sig delaktiga i 

verksamheten precis som alla andra barn. Att man har med dessa barn på ”vanliga” samlingar, 

att de får följa med ut i skogen och helt enkelt vara delaktiga i alla vardagsaktiviteter som sker 

på förskolan.  

Vi jobbar alltid med barn med särskilda behov och det står att barn som 

kortvarigt eller tillfälligt har särskilda behov ska få de tillfredställda och det är 

jättesvårt men det handlar om att se varje barn och individ och vi pratar 

jättemycket om behovsrättvisa, det blir aldrig rättvist om alla får göra likadant 

och vissa barn behöver mer i perioder av olika saker då är det vårt jobb att se 

till att de får det. (Helen). 

 

   Andra saker som informanterna tagit upp under intervjuerna är att man måste vara tydlig, att 

man är minst två från arbetslaget som är med på mötena med habiliteringen eftersom att man 

uppfattar saker som andra säger på olika sätt.  

   Ungefär hälften av informanterna berättar om att de har någon form av alternativ 

kommunikation i sitt vardagliga arbete med de autistiska barnen. De använder sig av bland 

annat pictogram och TAKK (Tecken som alternativ kommunikation). Att använda TAKK 

som alternativ kommunikation fungerar inte alltid, vissa barn tar till sig detta medan det för 

andra inte fungerar alls. Något som däremot fungerar för majoriteten är att kommunicera med 

bilder (pictogram), att den yrkesverksamma visar en bild som förklarar vad som ska hända. 

En informant säger också att hon ibland rekommenderar föräldrarna till barn med autism att 

gå en TAKK – kurs för att underlätta kommunikationen med sitt/sina barn i hemmet.  

   Några få av våra informanter sade att det är viktigt att arbeta på ett sådant sätt så att de 

integrerade inte hamnar i ett utanförskap på grund av den enskilda träningen som ska ske 

under dagarna.  

Man ska integrera behoven i själva verksamheten (Carin).  

 

De ska inte bli sedda som nått speciellt då tycker jag att integreringen faller för 

de ska fortfarande vara ett barn i gruppen (Fia). 

 

   Som yrkesverksam ska man tänka på att barnens behov ska komma i första hand, att de inte 

ska hamna utanför. Det kan vara lätt hänt då man ofta går iväg enskilt med det diagnostiserade 

barnet för att träna på olika saker. I vissa fall kan man göra detta i barngruppen men vid den 

enskilda träningen kan det vara bra att ta med en eller några kompisar ur barngruppen som får 
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vara med på träningen. Något annat som ett fåtal av informanterna tog upp var att man som 

yrkesverksam måste få känna sig less ibland. Kim sade  

 

Man måste få tillåta sig själv att känna känslan att vet du vad jag skulle bara 

vilja sätta dig på en stubbe och gå hem nu. (Kim). 

 

    och detta därför att barnen testar gränser väldigt mycket och man är inte mer än människa, 

alla kan ha en dålig dag. Kim lade till i slutet av detta svar  

 

sen finns de där små ljusglimtarna som gör allting värt det (Kim). 

  

   Han fortsatte med att man får väldigt mycket tillbaka av dessa barn och det gör att man 

orkar fortsätta. 

Orken kan tryta om man har ett för stort engagemang men då är det viktigt att 

är tillsammans i arbetslaget och bär upp varandra (Carin) . 

 

 

   En minoritet av våra informanter sade under sina intervjuer  

 

det är viktigt att man väljer sina slag (Helen). 

  

man vet vart man ska lägga mödan (Carin). 

  

   Om man engagerar sig alldeles för mycket så tryter orken till slut och när orken tryter blir 

man ingen bra yrkesverksam.  

 

   Även om man känner som ovan så pekar informanterna som sagt detta att man inte får 

känna sig som en dålig yrkesverksam utan att det är okej att känna att man är less. Man måste 

våga tala om det för sina kollegor så att de vet när man har en dålig dag. 

 

Det är viktigt att allt är superstrukturerat, fyrkantigt, avskalat, tydligt och på 

gränsen till kliniskt (Greta). 

  

   Det är även viktigt att man är påläst och har en förståelse för diagnosen autism. 

 

   Vi tänkte här presentera vad våra informanter ser som positivt och negativt när det gäller att 

integrera autistiska barn i förskolan. 

 

Fördelar 

Här nedan kommer vi presentera de yrkesverksammas syn på vilka fördelar som finns med att 

integrera autistiska barn. Både utifrån barnets bästa och personalen och verksamheten.  

   Anna sade att barnen får lära sig på ett naturligsätt att acceptera olikheter, vare sig de har en 

diagnos eller inte. Barnen får genom att gå i förskolan möjlighet att mötas och utvecklas 

tillsammans med varandra 
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    Några av våra informanter tar upp vikten av att autistiska barn ska integreras i förskolan. 

Då de får möjlighet att tillsammans med andra barn utvecklas och växa. 

 

Vissa barn med autism växer genom att vara med andra barn, de kommer ut lite 

grann. Diagnosen kommer alltid finnas men i alla fall ett barn som jag jobbade 

med mådde bättre av att vara i en vanlig barngrupp (Kim) . 

 

Jag tycker absolut att de får möta andra barn är det bästa, barn lär av barn. Att 

de har barn som förebilder och sen att de får möta flera olika barn för vi vill 

inte att de ska isoleras. Vi vill att de ska lära sig leka med andra barn, att de ska 

lära sig ett bemötande och få stärka sin självbild. Vem är jag och vem är jag 

tillsammans med andra och detta kan man inte göra om man bara är vuxna 

(Helen). 

 

 

   Carin upplever att de mest positiva med att integrera barn i behov av stöd i förskolan är att 

de normalbegåvade barnen får en väldigt djup förståelse för de som är annorlunda. 

  

De får en helt annan förståelse för att det finns andra som inte är som jag och 

det är inge fel med det utan att de har andra behov och behöver andra saker än 

vad jag behöver men det kan ändå vara en jämlik kompis (Carin). 

 

   Ytterligare en informant uttrycker att det är positivt för alla barn att få uppleva barn som är 

annorlunda, alla är olika och det är ingenting konstigt med det. Det finns olika behov och 

olika sätt att vara. 

   Doris säger att från den övriga barngruppens perspektiv så är det aldrig ett problem att ha ett 

barn med autism integrerat i verksamheten. De övriga lär sig att alla kan vara olika och 

acceptera det. 

   Både Eva och Greta uttrycker att man som yrkesverksam får ett stort utbyte av att ha ett 

barn med autism integrerat i gruppen. Eftersom de yrkesverksamma då måste stanna upp och 

tänka till istället för att bara köra på i samma stil som man alltid gjort. 

 

   Iris säger att barn med autism har svårt för det sociala t.ex. kommunikation. Om de inte 

integreras i en förskolegrupp så får de ingen träning i det sociala samspelet och då utvecklas 

det inte.  

 

   Som syns hade alla våra informanter något positivt att säga om integrering av barn med 

autism i förskolan. Något som flera av informanterna trycker på är att barnen får stort utbyte 

av varandra, att lära sig av varandras olikheter och att de trots sina olikheter är lika mycket 

värda. Något annat positivt som vi har sett bland informanternas svar är att när autistiska barn 

integreras får både dem och den övriga barngruppen möjlighet att utvecklas och växa 

tillsammans. 
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Nackdelar 

Här nedan kommer vi presentera det resultat vi har fått fram vad det gäller de 

yrkesverksammas syn på nackdelar med att integrera autistiska barn både för barnens skull, 

för personalen och för verksamheten. 

   Ett par av våra informanter uttryckte att problematiken med att arbeta med barn med autism 

i en integrerad verksamhet är att resurserna inte riktigt räcker till och att det ofta är stora 

barngrupper. Barn med autism kan te sig skrämmande för den övriga barngruppen. Det är 

svårt att få en yrkesverksam som arbetar heltid med ett enskilt barn i behov av stöd och det 

kan lätt hända att de ”vanliga” barnen faller mellan stolarna då man har ett eller flera 

integrerade barn i gruppen.  

 

Det negativa kan jag tycka är att det är när andra avdelningar hamnar för 

mycket ute på gården pågrund av att det är möten och det är sjukdomar och att 

så mycket av deras verksamhet blir inställd och de hamnar så mycket på gården 

och där är inte våra barn, det är svårt att aktivera dem där så att säga (Jonna). 

 

   Några andra av våra informanter sade att beroende på vilken skala inom, i det här fallet, 

autismspektrumet barnet eller barnen befinner sig så kan det vara svårt att arbeta med 

integreringen i förskolegruppen. Det kan även vara svårt att hinna med allt arbete runtomkring 

barnen. En annan svårighet kan vara att arbeta med flera barn i behov av stöd samtidigt, t.ex. 

om två barn har samma problematik så gynnas de inte av att integreras med varandra. Om det 

är två med samma problematik är det bättre om de får umgås med ”vanliga” barn och utmanas 

i det sociala samspelet på den vägen. 

 

Att man kan känna sig lite ovälkommen ibland kan vara negativt. Ibland kan de 

se en som en vikarie när man kommer och det är inte bra heller för precis som 

vi sade innan så måste man engagera sig ganska mycket och då kan man liksom 

inte vicka för en annan personal som är sjuk (Iris). 

 

   Det var endast några av våra informanter som hade något negativt att säga om integrering av 

autistiska barn i förskolan. Något som var återkommande av det negativa var resursbristen, att 

det inte finns tillräckligt med yrkesverksamma som kan arbeta med dessa barn och ge dem 

den träning de behöver i det vardagliga arbetet på förskolan. I övrigt så var de ingenting av 

det negativa som var lika från de olika informanterna. 

 

   Flertalet av våra informanter sade att det tycker att barn med autism påverkas positivt av att 

vara integrerade i en vanlig förskola då de anser att de andra barnen fungerar som förebilder. 

Genom att barn med autism är integrerade i en ”vanlig” förskolegrupp så blir de sedda och 

inte undanskuffade. På detta vis vinner ett barn med autism väldigt mycket bland annat så får 

de ett socialt nätverk.  

 

Absolut kan autistiska barn ha det bra i förskolan, vi som pedagoger måste bli 

lite mer fyrkantiga, lite mer lyhörda och inte så jävla rättvisa hela tiden. Barnen 
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med autism behöver andra saker och det går inte med deras svårigheter att man 

ska vara rättvis hela tiden (Helen). 

 

Vi vill så gärna att de ska vara integrerade i allt som vi gör på dagarna men vi 

måste vara lite försiktiga också så att vi inte tvingar på för mycket, att man kan 

avgöra lite hur mycket som är lämpligt och tänka efter före (Eva). 

 

   Det är viktigt att inte pusha barnen med autism för mycket utan det är mycket bättre att de 

får vara med i barngruppen på sitt egna sätt, de kanske inte kan medverka i precis allting men 

de får ändå möjlighet att känna en delaktighet i gruppen. I det stora hela så anser fler av 

informanterna att det är positivt att integrera autistiska barn även om de inte kan medverka på 

precis allting som sker under en dag. 

 

Jag tror att de påverkas positivt för att få ett normalare beteende att inte bara 

vara med likasinnade för det har dem alltid träffar till men det här att vara 

tillsammans med och inspireras av barn, av jämnåriga, yngre eller äldre och 

framförallt i en blandad åldersgrupp där det finns yngre barn som ser upp till 

de äldre (Fia).  

 

  Många av informanterna sade att det tror och hoppas på att barn med autism kan ha det bra i 

en ”vanlig” förskola men det beror helt och hållet på individen sedan kan det vara till fördel 

att de yrkesverksamma har någon form av kunskap om diagnosen.  

Greta sade att  

Det för barn med autism kan bli snurrigt att gå i en vanlig förskolegrupp med 

vanlig traditionell förskolpedagogik. Barn med autism behöver 

specialpedagogik och det är två helt olika saker som båda är jätte bra på sitt 

sätt. Man måste sätta gränser, det är inte bra för att barn med autism att få 

möjlighet att välja mellan 20 olika aktiviteter utan det räcker att välja på t.ex. 

tumvante eller fingervante (Greta). 

 

   Allt detta beror självklart på vilket barn och hur grav diagnosen för det aktuella barnet är.  
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Diskussion 

 

Tillförlitlighet 
Johansson och Svedner (2010) skriver att tumstock är ett verktyg man använder för att mäta 

olika föremål. Intervjuer och andra liknande metoder är verktyg för att mäta uppfattningar. 

För att få fram samma resultat vid nya mätningar är det noga att verktyget är tillförlitligt. 

Vidare skriver författarna att om samma frågor ställs till samma person vid ett annat tillfälle 

av en annan forskare kan resultaten variera (Johansson & Svedner 2010) 

 

Diskussion 
Då vi började med uppsatsen hade vi inte speciellt mycket kunskap kring hur det fungerar 

med att integrera autistiska barn i förskoleverksamheten. Nu, nio  intervjutillfällen och en hel 

del litteraturstudier senare, så har vi mer teoretisk kunskap om området. För att få ännu mera 

kunskap om hur man arbetar med att integrera autistiska barn så tror vi att man behöver vara i 

situationen och integrera barnen själv. Det går inte att läsa sig till hur man ska gå till väga, 

precis som Gillberg och Peeters (2003) skriver  

 

”människor med autism” finns i lika många varianter som ”människor med 

lunginflammation”. De har olika etniska tillhörigheter, sociala förhållanden, 

interkulturella nivåer, personligheter och tilläggsproblem. Det kan inte 

förväntas överensstämma med exakt modell eller ha nytta av exakt samma typer 

av behandling eller träning. (a.a. S.24). 

 

   Något som flera av våra informanter har pekat på under intervjuerna är att barnens olika 

behov beror väldigt mycket på vart i autismspektrumet barnet befinner sig, ”hur mycket” 

autism de har och vilka svårigheter som visar sig. 

   Utifrån vår studie anser vi att vi kan dra följande slutsatser t.ex. att informanterna i studien 

är i det stora hela positiva till att integrera barn med autism i en ”vanlig” förskola. Ämnet är 

alldeles för stort och det krävs mer tid och ett bredare utbud på informanter för att de ska 

kunna gå att fastställa ett säkert resultat.  

   Fortsättningsvis analyser och diskuterar vi vårt resultat och vi har valt att dela upp 

diskussionen efter våra frågeställningar.  

 

   Den första frågeställningen handlar om hur de yrkesverksamma anser att autistiska barn 

påverkas av att integreras i en ”vanlig” förskola. Vad gäller denna fråga var alla våra 

informanter överens om att barnen med autism påverkas positivt så länge de som arbetar med 

integrationen vet vad de sysslar med. Därtill krävs att det inte är för stora barngrupper och att 

man som yrkesverksam alltid ser till barnens behov. För att integreringen inte ska fallera så är 

det viktigt att de yrkesverksamma tar med barn även utan diagnos till de enskilda 

träningstillfällena. På så vis integrerar man behoven i verksamheten. Göransson (2008)  

beskriver att det utifrån den ursprungliga meningen av integrering så går det inte att särskilja 

delaktighetsbegreppet från integrationsbegreppet, det går med andra ord inte att arbeta med 
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integrering om man inte arbetar med delaktighet. Det här är ingenting vi har tänkt på särskilt 

mycket men ju mer vi läst och ju mer insatta vi blivit i ämnet så anser vi att det Göransson 

(2008) skriver låter väldigt rimligt. Eftersom delaktighet och integrering går hand i hand 

precis som Göransson (2008) skriver, och vi anser att det är någonting som alla inom 

förskolan borde ta del av och tänka på i sitt arbete. 

   Att vi människor på många sätt är olika varandra är en självklarhet och alla individers 

olikheter ska beaktas, detta skriver Person (2013) i sin bok och det tycker vi stämmer överens 

med vad våra informanter har sagt.  

   Våra informanter var i det stora hela positiva till detta och menade att barnen lär sig väldigt 

mycket av varandras olikheter och på så sätt lär de sig också att acceptera att alla är olika och 

det är okej att vara annorlunda. Vi som skrivit denna uppsatts är också väldigt positiva till att 

integrera barn med autism i den ”vanliga” förskolan eftersom att det blir ett utbyte för alla 

barn och yrkesverksamma som vistas där, de lär sig av varandra. En informant uttryckte att 

det är väldigt kämpigt att arbeta med dessa barn men man får så otroligt mycket tillbaka de 

dagar som är bra dagar och det är dem ljusglimtarna som gör det värt att fortsätta arbetet.  

 

   I LPFÖ (98 rev 2010) står det att ”den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn 

i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar/…/” s.7. Det här citatet är 

återkommande i vår uppsats på grund av att det beskriver hur det ska vara i förskolan, att alla 

barn oavsett kön, etnicitet eller trosuppfattning ska få det stöd dem behöver, likaså om de har 

någon diagnos eller är på väg att få en diagnos. Just detta citat är även något som våra 

informanter har tagit upp under intervjuerna och eftersom det tagits upp under intervjuerna så 

tror vi att det här är något som de yrkesverksamma anser att man bör arbeta aktivt med. Detta 

är något som vi också ser som viktigt, att alla barn ska få lika stor plats i förskolan oavsett 

vilken problematik de har eller inte har. Det ska inte spela någon roll om det ligger en diagnos 

bakom ett barns beteende eller om det är språket som inte finns (eller fungerar) alla barn ska 

behandlas rättvist utifrån de behoven som finns just då, behovsrättvisa är ett begrepp som en 

av våra informanter nämner under intervjun. Om man arbetar med behovsrättvisa så ökar 

möjligheten för alla barn att vara delaktiga på sina egna villkor.  

   Det är första gången vi båda kommer i kontakt med begreppet behovsrättvisa men det är ett 

uttryck som vi båda har fastnat för och som vi mer än gärna vill ha med i vårt kommande 

yrkesliv. Just det att barnen ska behandlas rättvist utifrån deras behov och inte att alla ska 

behandlas helt lika och få göra samma sak lika många gånger. Alla barn har olika behov som 

måste beaktas utefter varje individ och dess förutsättningar. Att behandla alla barn lika är inte 

samma sak som att behandla alla barn rättvist. 

 

   Vår nästa forskningsfråga handlar om rutiner som är väldigt viktiga för barn med autism och 

hur de yrkesverksamma ser på detta. Frågan handlar även om hur det fungerar med 

kontinuiteten i personalen i vardagen i förskolan för hur det än är så kan man som 

yrkesverksam aldrig garantera att man alltid är på plats eftersom det förekommer utbildningar, 

sjukdomar och vård av barn. Alla yrkesverksamma har ett liv utanför förskolan som ibland 

måste ha högre prioritet än arbetet. Våra informanter var överens om att det är viktigt med 

fasta rutiner. För att barnet med autism inte ska bli så drabbat av personalens frånvaro på 
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grund av t.ex. sjukdom eller annan anledning är det bra att vara två yrkesverksamma som har 

fått samma information och utbildning från habiliteringen, så de gemensamt kan arbeta med 

barnet. Det här är något som vi tror på eftersom man som yrkesverksam aldrig kan garantera 

att man alltid är på plats av just det olika anledningarna vi skrivit ovan. Sen kan det också 

vara så att man som yrkesverksam vill byta arbetsplats och på så sätt försvinner man från det 

autistiska barnet.  

   Alin och Åkerman (2002) skriver att barnen med autism på ett inflexibelt sätt håller fast vid 

sina invanda mönster och rutiner. En av våra informanter tog upp att rutinerna som ett 

autistiskt barn bör ha fungerar bra även för den övriga barngruppen. Hon pekade också på att 

skillnaden mellan det autistiska barnet och de andra barnen inte blir så stor. När vi fick höra 

det här tänkte vi att det lät konstigt eftersom ett autistiskt barn bör ha det så strikt. Vid 

närmare eftertanke så kom vi på att vi under våra tidigare praktiker i ”vanliga” 

förskolegrupper sett att det generellt alltid är samma rutiner på de flesta förskolorna och att 

alla barn mår bra av att ha fasta ramar och rutiner eftersom det inger trygghet och kontinuitet 

och därmed kan vi förstå vad informanten menade men detta uttalande och att vi tror på att det 

är så, rutinerna är nog inte så annorlunda det är dumt att göra en höna av en fjäder.  

   Gillberg (1999) tar upp i sin bok att en av fyra byggstenar i arbetet med autistiska barn ska 

vara att verksamheten är tydligt strukturerat och att man är medveten om vad man gör även 

fast det bara är vardagliga saker. Det är väsentligt att notera att även när det vardagliga börjar 

fungerar väl så får man som yrkesverksam inte släppa på rutinerna. Eftersom det är rutinerna 

som utgör basen för att det fungerar så bra för barnet med autism (Gillberg 1999). Det vi kan 

tänka oss är svårt i och med arbetet med rutiner som är lika varje dag är då rutinerna ska 

skapas och man ska fastställa vilka rutiner som behövs och i vilken ordning saker och ting ska 

genomföras. Därför tror vi på det som informanterna sagt att det är bra att vara minst två 

yrkesverksamma som har ansvaret och den största kunskapen för och om barnet med autism. 

Detta för att man ska ha någon att dela sina tankar och känslor med utan att behöva ringa till 

habiliteringen eller BUP (barn och ungdomspsykiatrin)  

 

   Den tredje och sista av våra frågeställningar handlar om vad de yrkesverksamma ser som 

fördelar och nackdelar med att autistiska barn ska integreras i verksamheten. Alla våra 

informanter har sett både fördelar och nackdelar med att integrera autistiska barn. Det kan vi 

också göra även fast vi inte alls har den erfarenheten som våra informanter har så går det att 

se tydliga för- och nackdelar med integrering. En av fördelarna som informanterna 

återkommit till under intervjuerna när det gäller fördelar med att integrera autistiska barn är 

att barnen lär av varandra åt båda hållen, de autistiska barnen lär sig av de ”vanliga barnen” 

och de ”vanliga barnen” lär sig av de autistiska.  

   Alin och Åkerman (2002) skriver att personer med autism inte kan förstå meningen med 

varför de ska ta kontakt eller varför de ska skaffa kompisar. Detta påverkar de autistiska 

barnen på så sätt att de kan uppfattas som annorlunda och avvikande. Vi upplever att det i 

litteraturen skrivs som något negativt att de autistiska barnen kan uppfattas som annorlunda 

och avvikande. Men som en av våra informanter sade under intervjun  

 

Du har ett barn som alltid kommer vara speciellt oavsett vilken diagnos den har. 

Speciellt är inte alltid dåligt men speciellt är annorlunda (Helen). 
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   Detta är något som vi håller med om för bara för att man är speciell på något sätt så behöver det 

inte vara något dåligt. 

   Trots den lilla praktiska erfarenhet vi har när det gäller arbetet med att integrera autistiska barn 

så ser vi det ändå som något positivt, att de flesta barn idag integreras i den ”vanliga” förskolan 

och barnen med diagnos får vara delaktiga på samma villkor som alla andra barnen. 

   Det som de yrkesverksamma uttryckt som negativt skiljer sig väldigt mycket mellan dem. 

Bland annat så är det en av informanterna som nämnt hur extrema behov barnet i fråga har 

eller hur stor barngruppen är. Vilket arbetssätt som fungerar bäst och hur man ska lägga upp 

arbetet i barngruppen under året är faktorer som påverkar både barnen och de 

yrkesverksamma. 

   De föreställningar vi hade innan vi genomförde denna studie var att barn med speciella 

behov t.ex. autism passar bäst i en exkluderad verksamhet. Dessa föreställningar kommer 

ifrån våra fördomar om att autistiska barn ska ha det på ett speciellt sätt och kräver väldigt 

mycket i och med alla rutiner – att det ska se lika dant ut varje dag. Vi har lärt oss att så inte 

är fallet eftersom enligt majoriteten av våra informanter kan barn med autism ha det precis 

lika bra som ”vanliga barn” i en integrerad verksamhet. Självklart är det väldigt individuellt 

från barn till barn hur vida det fungerar och det beror på vilken del av autismspektrumet 

barnet/barnen befinner sig i.   

   I en integrerad verksamhet menar flera av våra informanter att barnen får ett mer utvecklat 

socialt liv men istället så kan det finnas mindre resurser. Detta kan resultera i att barnen utan 

diagnos kan falla mellan stolarna. Å andra sidan skulle det som en av våra informanter 

uttryckte sig att beroende på barnet och dess grad av autism så skulle det kunna gå att sakta 

men säkert arbeta sig ifrån en del av strukturen och de fasta ramarna.  

   I en exkluderad verksamhet så finns det väldigt bra med resurser, i vissa fall 1+1 (att det 

finns en yrkesverksam per barn), men det sociala livet blir lidande då det i många fall bara är 

barn med samma diagnos, samma problematik.   

   Eftersom alla våra informanter utom två av dem arbetar i en integrerad verksamhet så har vi 

fått upp ögonen för arbetssättet att ha barnen integrerade i verksamheten. Det innebär också 

att man som yrkesverksam har enskilda träningar med det autistiska barnet utanför den övriga 

barngruppen. Vi ser detta som en medelväg som är bäst för alla inblandade. Det klart att de 

exkluderade verksamheterna har sin fördel i och med att det är hög personaltäthet. Men vi tror 

ändå att det bästa för barnen med autism är att få vistas i en miljö där de blir social 

stimulerade och får utvecklas tillsammans med barn utan den problematiken som de själva 

har. Som informanterna tar upp så är allting beroende på vilken grad av autism barnet i fråga 

har och vilken medföljande problematik som finns kring barnet, eftersom 80 % av barn med 

autism även har någon annan form av funktionsnedsättning 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Uppvärmningsfrågor 

Vad har du för utbildning?  

 

Hur länge har du arbetat med att integrera barn i behov av stöd, om du någon gång integrerat 

autistiska barn när och hur länge? 

 

Integrering 
I boken specialpedagogik och funktionshinder (2011) står det att ”integrering betyder 

sammansmäktning av olika delar till en helhet”  

 

Fråga 1 

Hur arbetar du med integrering? Kan du ge några exempel på vad som är viktigt att tänka på?  

 

Fråga 2 

Vad anser du är viktigt att tänka på när man arbetar med ett barn diagnostiserat med autism i 

en integrerad verksamhet?  

 

Fråga 3 

Vad anser du är positivt/negativt när det gäller att arbeta med att integrera barn med autism? 

Vilken problematik upplever du finns med detta? 

 

Pedagogerna syn  
 

Fråga 4 

Hur påverkas övriga arbetslaget av ett en pedagog har ett integrerat barn i behov av särskilt 

stöd som sitt ansvarsbarn? 

Fråga 5 

Upplever du att resurserna (tiden, ekonomin och engagemanget) finns till att integrera barn i 

behov av stöd?  

- Om nej, vad saknar du?  

 

Fråga 6 

Har du upplevt att det är någon skillnad på hur föräldrakontakten ser ut då man arbetar med 

barn i behov av stöd (autistiska) jämför med ”vanliga” barn?  
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- Om ja, på vilket sätt?  

 

Barnens upplevelser 
Fråga 7 

Påverkas den övriga barngruppen på något sätt av att ett autistiskt barn är integrerat i 

verksamheten? I så fall hur?  

 

Fråga 8 

Hur fungerar det med rutinerna kring ett autistiskt barn som är integrerat? (fasta ramar, rutiner 

osv.)?  

 

Fråga 9 

Påverkas det integrerade barnet på något sätt av att vara integrerat? Har barn med autism det 

verkligen bra i en ”vanlig” förskola? På vilket sätt?  

 

Bilaga 2 

 

Följebrev 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sista termin vid Umeå universitet och ska till att 

göra vårt examensarbete som kommer att handla om integrering av barn i behov av stöd med 

inriktning mot autism.  

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur barngruppen påverkas av att ett barn i behov 

av stöd är integrerat.  

Vid kontakt med er så fick ni informationen om att en intervju skulle genomföras. All 

information vi får under denna intervju kommer att avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt.  

Från vår sida kommer det inte gå att spåra vart informationen kommer ifrån.  

 

Vid frågor angående undersökningen kan ni ta kontakt med någon av oss 

Erika: 0720288287 eraaijka@hotmail.com 

Jennie: 0761310580 jennie.hedblom@hotmail.com   

 

Vi bifogar även frågeområdena som kommer behandlas under intervjun. 

 

Med vänliga hälsningar Erika Lundgren och Jennie Hedblom 
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