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Sammanfattning 

 
Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare ser på svårigheter och möjligheter 
för barn inom autsimspektrum, i en förskola respektive en specialförskola. Det blir allt 
vanligare att yngre barn får en tidig diagnosering i dagens samhälle. I och med detta 
bemöter förskollärarna allt tidigare dessa barn i arbetet, därför krävs kunskaper och 
kompetens inom specialpedagogiken. Struktur och rutiner är grundläggande faktorer för en 
fungerande verksamhet, men det mest omsorgsfulla en förskollärare kan ge är ändå 
möjligheten till att dessa barn utvecklar en självständighet. Alla barn är olika och har olika 
behov oavsett diagnos eller inte. Det gäller att som förskollärare se olikheter som en 
tillgång och inte som ett problem. Vart bemöts då dessa barn bäst? I vilken verksamhet, 
specialförskola eller förskola? Hur ser de olika verksamheterna på svårigheter och 
möjligheter? För att få svar på dessa frågor använde vi oss utav kvalitativa intervjuer med 
ett fenomenologiskt synsätt. Materialet analyserades utifrån studies syfte och 
frågeställningar med utgångspunkt i Nilholms dilemmaperspektiv. Utifrån studiens resultat 
fick vi syn på att ett flertal olika faktorer såsom, kompetens, resurser och vilka 
arbetsformer som anammas påverkar i sin tur vilken verksamhet barnet i behov av särskilt 
stöd ska placeras inom. Dock bör utgångspunkten utgå ifrån det enskilda barnet och dess 
behov i val av verksamhet.  
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1. Inledning  

I detta självständiga arbete har vi valt att inrikta oss inom specialpedagogik med en 
fördjupning inom autismspektrum. Vi vill ta reda på hur förskollärare arbetar för att bemöta 
barn med en autismdiagnos inom förskolans olika verksamheter. Utifrån detta vill vi få en 
överblick över hur förskollärare på en förskola jämförelsevis en specialförskola ser på 
svårigheter och möjligheter i sitt arbete tillsammans med dessa barn. Vi har valt att göra 
varsin delstudie. Båda delstudierna utgår från kvalitativa intervjuer där delstudie 1 fokuserar 
på förskolor och delstudie 2 inriktar sig på specialförskolor. Under vår utbildning har 
specialpedagogiken enligt oss inte varit prioriterad utan endast en kortfattad kurs, vilket vi 
anser är märkligt då det är ett sådant grundläggande och betydelsefullt ämne. Vi valde därför 
att under detta tillfälle få möjlighet till fördjupning inom specialpedagogik, då vi båda 
brinner för allas lika värden och finner detta ämne viktigt och  intressant.  
	
Barnkonventionens riktlinjer belyser vikten av att varje enskild individ ses som lika mycket 
värd och har samma rättigheter utifrån exempelvis en funktionsvariation (§2). Detta går i 
linje med det centrala värdegrundsarbetet i förskolan som enligt läroplanen genomsyras av 
att alla ska behandlas utifrån lika värde och samma rättigheter. Förskollärare ska ge alla barn 
samma förutsättning och möjlighet till utveckling, lärande och lek, oberoende av vilken 
förskola barnet går på (Lpfö, rev. 2018, s. 5-6). Hur ser en förskollärares förhållningssätt ut 
inom specialpedagogik i de olika verksamheterna? Får alla barn samma möjlighet till att 
utvecklas? Vad krävs för att få tillgång till en specialförskola och dess specialpedagogik?  
	
I dagens samhälle råder en viss tvetydighet till diagnosering av barn i tidig ålder. Vissa anser 
att det blir en negativ påföljd att få en diagnos då det kan leda till att barnet ses utifrån 
diagnosen och inte individen. Medan andra menar att en diagnosering istället ger barnet 
möjlighet till det stöd och den hjälp den behöver för att kunna utvecklas på bästa möjliga 
sätt. Vi skribenter av följande studie har av erfarenhet mött en konflikt kring just begreppet 
diagnosering i olika arbetslag. Vi har själva fått erfara att en diagnos i tidig ålder kan ha en 
positiv påverkan för barnet då den får det stöd den behöver. Samt att förskollärare ska värna 
om barnets integritet och uppmuntra till olikheter inom verksamheten. Vi har valt att 
benämna både autismspektrum och barn i behov av särskilt stöd till de barn som undersöks 
i studien. Då autismspektrumet är så pass brett så vill vi undvika att generalisera och i dessa 
fall benämner vi barn i behov av särskilt stöd. Även på de förskolor som deltog i studien 
benämnde förskollärarna barn i behov av särskilt stöd då några barn hade flera diagnoser. Vi 
valde även att benämna barn i behov av särskilt stöd då yngre barn ännu inte blivit 
diagnoserade men är under utredning.  	
 
I denna studie har vi utfört två delstudier, båda med förskollärare som respondenter fast i 
olika verksamheter. Hannah har genomfört delstudie 1 med en inriktning på förskolor och 
delstudie 2 har Matilda skrivit med inriktning mot specialförskolor. Resultat och analys 
tillhörande de olika delstudierna har varje författare ansvarat över. Vi har gemensamt skrivit 
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avsnitten Sammanfattning, Inledning, Bakgrund, Syfte och Frågeställningar, Tidigare 
forskning, Teoretisk utgångspunkt, Metod, Diskussion och Konklusion, Referenslista samt 
Bilagor. 
	
	

2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenterar vi vad begreppet autismspektrum innebär i både ett 
förskolepedagogiskt- och samhälleligt sammanhang. Inledningsvis behandlar vi begreppet 
för att få en förståelse kring området i vår studie, följt av normer och pedagogens roll inom 
specialpedagogik. 	

2.1 Autismspektrum  
 
Autismspektrum är benämnt som en neuropsykiatriskt funktionsvariation. Detta beskrivs 
som ett brett spektrum som antingen barnet föds med, som exempelvis kan basera sig i 
genetiska grunder eller uppstå vid en hjärnskada vid fosterstadiet eller under förlossning 
(Gillberg & Peeters, 2002, s. 56). Autismspektrum kan beskrivas som ett samlingsnamn för 
tre olika diagnoser, autistiskt syndrom, aspergers syndrom och autismliknande tillstånd. Den 
gemensamma symptomen för dessa tre diagnoser är att barnet har begränsningar i både det 
sociala och dess kommunikation men även i fantasi och handlingsförmåga. Inom de olika 
diagnoserna skiljer sig svårighetgraden gällande symtom och kan därför se väldigt 
varierande ut för varje enskild individ. Grundproblematiken inom autismspektrum är 
alltifrån bristfällig förmåga att kunna uttrycka sig med kroppsspråk och mimik, svårighet att 
skapa relationer, brist på emotionell ömsesidighet samt försenad eller obefintlig 
talutveckling. Det är dock väldigt vanligt att barn inom autismspektrum har ett eller flera 
specifika intressen. Detta kan ses som en fixering men också som en specialbegåvning inom 
ett visst område (Gerland & Aspeflo, 2009, s. 21-24 & 26).	

2.1.1 Hur vanligt är det med autismspektrum?  
 
Enligt Gillberg är autismspektrum förhållandevis ovanligt i samhället. Det som ska tas i 
åtanke i och med detta är att resurser såsom lärare och psykologer inte alltid har tillräckligt 
med kunskap och erfarenhet som krävs för att bemöta dessa individer. Problematiken med 
detta synsätt till autismspektrum kan innebära en underordnad roll av resurser. Det ska inte 
förminskas att det är en relativt stor grupp barn med denna diagnos i samhället som behöver 
just det stöd som resurser kan erbjuda (1999, s. 56).  
	
Autismspektrum kan ses utifrån könsskillnader där det är vanligare bland pojkar än flickor 
att få en diagnos. Flickor och pojkars mönster inom diagnosen kan skilja sig åt, ofta 
har  flickor inom autismspektrum en bättre kommunikationsförmåga och intressemönster 
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som inte ses typiskt autistiska. Därför kan en diagnosering av flickor med autismspektrum 
missas i statistiken, vilket gör att denna stora könsskillnad kanske egentligen inte är så pass 
stor (Gillberg & Peeters, 2002, s. 50).  

2.2 Normer 
 
Samhällets rådande normer kan lätt bidra till att en kategorisering sker av vad som anses 
normalt eller avvikande. Diagnosering ska möjliggöra för barnet att få de stöd den behöver 
och inte synliggöra barnet som annorlunda eller avvikande. Förskollärares uppgift är en svår 
balansgång då det är lätt att förminska och förstora symptomen som observerats. Om 
förskollärare inte uppmärksammar dessa svårigheter kan det ske en försening i utredningen 
gällande diagnos medan risken att förstora svårigheter kan bidra till att man ser barnet utifrån 
en diagnos och glömmer bort att de också bara är lekfulla barn (Gerland & Aspeflo, 2009, s. 
55 & 65).	Salmonson och Ivarsson menar att där det finns normer sker det automatiskt att 
något anses som ”normalt” respektive ”onormalt”.  Detta leder till att maktrelationer och 
hierarkier skapas i samhället vilket i sin tur leder till att den som avviker från normen kan 
utsättas för diskriminering (2015, s. 31). 	
	

Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande 
behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (Lpfö18, s. 5). 

	
I förskolans verksamhet är det viktigt att kontinuerligt arbeta aktivt för att motverka 
diskriminering. Detta kan man göra genom att synliggöra och vidga de befintliga normerna 
som råder i barngruppen och samhället. Som förskollärare är det viktigt att vara medveten 
och påläst kring normer och ha kunskap kring de funktionsvariationer som råder i 
barngruppen. En pedagogisk princip för arbetet med barn med autism är det centrala att 
strukturera verksamheten så att de kan känna sig trygga och så självständiga som möjligt på 
förskolan. På så sätt vidgas normer och deras beteende som kan ses som avvikande 
normaliseras (Beckman m.fl., 1998, , s. 81). 

2.3 Pedagogens roll inom specialpedagogik   
 
I bemötandet av ett barn inom autismspektrum är det en skör linje mellan att ge för mycket 
eller för lite stöd, där båda kan leda till att barnets utveckling stannar upp. Därför krävs det 
att förskollärare situationsanpassar sin stöttning så att barnet får möjlighet till en större 
utvecklingspotential (Beckman m.fl., 1998, s. 95). Gillberg menar att pedagogik för barn 
inom autismspektrum ska bygga en strategi för att utveckla enskilda barnets förmågor. Det 
gäller att ha en helhetssyn på pedagogiken så mycket som möjligt i den dagliga 
verksamheten. Gillberg lyfter även fyra grundläggande principer för pedagogik i arbetet 
inom autismspektrum. Dessa benämns utifrån att först och främst värna om barnets 
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individualitet oavsett insikt om barnets svårigheter. Andra principen handlar kortfattat om 
att det ska finnas struktur i verksamheten i fråga om resurser och miljö, detta ska skapa en 
stabilitet för barnet med rutiner och trygghet. Nästa princip bygger på liknande grunder, där 
det ska finnas medvetenhet och struktur i alla vardagsrutiner. Den allra sista principen 
handlar om vikten av att välja rätt och meningsfullt innehåll i pedagogiken. Tar förskollärare 
inte hänsyn till barnets förutsättningar och utvecklingspotential kan pedagogiken som ges 
bli meningslös. För att arbeta med denna pedagogik krävs det att förskolläraren får möjlighet 
till kompetensutbildning inom detta område för att på så sätt kunna erbjuda barnet bästa 
möjliga lärande (1999, s. 151-152). 
	
En viktig aspekt för förskollärarens trygghet gällande specialpedagogik med ett fokus på 
barn med autismspektrum är att alla får tillgång till både pedagogisk men även psykologisk 
handledning. I och med detta ska medvetenheten hos förskolläraren om sitt individuella 
arbetssätt utvecklas och förbättras (Beckman m.fl., 1998  s. 111). Frågan vi ställer oss är, får 
alla tillgång och möjlighet till kompetensutveckling inom detta område? Hur ser skillnaderna 
ut mellan en förskola respektive en specialförskola? 	
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare ser på svårigheter och möjligheter 
för barn inom autismspektrum, i en förskola respektive en specialförskola. 
	
Frågeställningarna lyder: 	
·     Vad krävs för att få tillgång till resurs på en förskola eller tillträde till specialförskola och 
dess pedagogik?	
·   Vad finns det för möjligheter för kompetensutbildning? Isåfall vad? 
·   Vilka arbetsformer tillämpas i arbetet med barn inom autismspektrum? För det enskilda 
barnet och barngruppen?  
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4. Tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom området. Forskningen redovisas 
tematiskt under fyra rubriker som knyter an till syfte och frågeställningar. Vi inleder med 
att presentera vikten av samarbete i förskolan för barn i behov av stöd med hjälp av 
Sandberg och Ottossons vetenskapliga artikel, ”Pre‐school teachers’, other professionals’, 
and parental concerns on cooperation in pre‐school – all around children in need of special 
support: the Swedish perspective”. Denna är skriven utifrån ett svenskt perspektiv och 
publicerat i International Journal of Inclusive Education. Därefter belyses integrering av 
det funktionella lärandet i Salih Rakap och Serife Balikci artikel ”Using Embedded 
Instruction to Teach Functional Skills to a Preschool Child with Autism”. Artikeln är 
publicerad i International Journal of Developmental Disabilities och skriven utifrån ett 
turkiskt perspektiv. Sedan belyses kommunikationsinteraktion inom specialpedagogiken i 
Meng- Ju Tsai artikel ”Communication Interaction in Special Education Preschool 
Classrooms”. Även denna är publicerad i International Journal of Developmental 
Disabilities men skriven utifrån ett kinesiskt perspektiv. Avslutningsvis lyfts 
specialpedagogers stress i J. Cancio m.fl. artikel ”Special Education Teacher Stress, 
Coping Strategies”. Denna är publicerad i Education and Treatment of Children och 
skriven utifrån ett amerikanskt perspektiv. För att hitta relevant litteratur till vår studie 
använde vi oss utav sökmotorerna Swepub och Uppsala Universitetsbiblioteks hemsida. De 
sökord vi använde oss utav var autism, preschool, special education, disabilities. Vi har 
också valt att utgå från ett litet urval av artiklar som vi istället presenterar på ett utförligt 
och fördjupat sätt då vi inte fann så många artiklar som var relevanta till vår studie.  

4.1 Vikten av samarbete i förskolan för barn i behov av stöd 
 
I Sandberg och Ottossons vetenskapliga artikel lyfts vikten av samarbete mellan 
vårdnadshavare, förskollärare och andra professionella inom verksamheten, för att gynna 
utveckling och lärande för barn i behov av stöd. Syftet med deras studie var att undersöka 
hur möjligheter och svårigheter inom samarbetet påverkar barn i behov av stöd i förskolan 
utifrån ett svenskt perspektiv. Forskning bekräftar vikten av att detta samarbete får en positiv 
påverkan på barnet och dess utveckling. Artikeln belyser hur den individuella familjesynen 
gällande sitt eget barns funktionsvariation påverkar de krav och uppföljning familjen ställer 
på förskolans verksamhet och förskollärarens profession. När ett barn i behov av särskilt 
stöd är integrerad i förskolans verksamhet blir samarbetet med alla som är involverade kring 
barnet särskilt viktigt. Vårdnadshavarna kan i många fall förstå och läsa av sitt eget barn 
bättre än till och med den mest professionella. Enligt den svenska lagen ansvarar 
kommunerna för en placering av förskola till barn i behov av särskilt stöd därav att bemöta 
varje enskild individs behov. Detta förutsätter att barnet har blivit diagnoserad för att 
lagmässigt ha rätt till extra stöd som exempelvis en assistent eller specialförskola. I Sverige 
finns det ett fåtal specialförskolor men som främst riktar sig mot barn som har 
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hörselnedsättning eller är i starkt behov teckenstöd. I andra fall där barn är behov i av särskilt 
stöd ska dessa integreras i förskolan (2010, s. 741-742). 
	
Metoden som forskarna använde sig utav i denna studie var kvalitativ intervju med ett 
fenomenologiskt synsätt, vilket innebär att deltagarna har svarat utifrån sina egna 
uppfattningar och erfarenheter av verkligheten. Totalt genomfördes 20 intervjuer, varav åtta 
föräldrar, sju förskollärare, två specialpedagoger, en psykolog, en talsprogad patolog samt 
en talterapeut intervjuades. Med hjälp av denna metod får deltagarna utveckla sitt tankesätt 
då forskningen utgår från personliga erfarenheter (2010, s. 743-744). 
	
I resultatet upptäcktes att det både finns möjligheter och hinder för samarbete. En central del 
i ett fungerande samarbete är kommunikation mellan vårdnadshavare och förskolan. Alla 
deltagande grupper ansåg att kunskap och kunskapsutbyte är grundläggande för själva 
samarbetet för att nå barnet på bästa möjliga sätt. I arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
är det av stor vikt att minst en i arbetslaget inom verksamheten har kompetens inom det 
specifika området gällande barnet. Detta för att vårdnadshavare ska känna  förtroende och 
trygghet hos både förskollärare och inför förskolans verksamhet. Vårdnadshavare belyste ett 
ökat stöd från både förskola och andra professionella yrkesroller för de hjälpmedel och 
rättigheter som de har behörighet till. Denna studie påpekar att det råder tydliga brister i 
samhället gällande stöd för familjer med barn i behov av särskilt stöd. De svårigheter som 
visades sig i resultatet för ett fungerande samarbete var bristen på tid både ur ett bemannings 
perspektiv på förskolan, men också tidsbrist till kommunikation mellan vårdnadshavare och 
förskollärare vid exempelvis hämtning och lämningstillfällen.  Ett annat hinder för 
samarbete är att förskollärare ibland upplever ouppnåeliga krav från andra professionella 
inom specialpedagogik. Även höga krav från vårdnadshavare kan vara ett hinder i samarbetet 
mellan parterna (2010, s. 746-750). 
	
Avslutningsvis diskuterar och behandlar Sandberg och Ottosson de grundläggande delarna i 
ett fungerande samarbete. Stabilitet och trygghet i personalgrupp ses som essentiellt för att 
kunna skapa en trygg relation med vårdnadshavarna som senare genererar positivt för 
barnets utveckling. Vid en sämre kontakt mellan vårdnadshavare och förskola kan detta 
hindra den positiva utveckling i synnerhet i de fall som gäller barn i behov av särskilt stöd. 
I studiens resultat visade det sig att kunskap om den specifika funktionsvariationen är en 
grundläggande del av arbetet, men även kompetens inom specialpedagogik generellt är även 
det grundläggande för att kunna stimulera och ge barnet den bästa förutsättningen för 
utveckling och lärande (2010, s. 751-752).	

4.2 Integrering av det funktionella lärandet i förskolan för barn 
med autism 
 
Rakap och Balikci undersöker i sin forskningsartikel effektiviteten av att använda inbäddade 
instruktioner för barn med autism i lärandet av tre funktionella färdigheter inom vardagliga 
situationer. Inbäddade instruktioner är en modell som ska bidra till att barn i behov av särskilt 
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stöd ökar sin förståelse och handlingsförmåga kring naturliga situationer inom förskolans 
verksamhet (2016, s. 17). I denna studie undersöktes tre specifika färdigheter, kravet på 
dessa var att de var funktionella i ett vardagligt sammanhang och att barnet inte redan hade 
denna förmåga. Den första färdigheten var att kunna använda sig av visuella hjälpmedel i 
sin kommunikation för att exempelvis kunna delta i lek. Nästa färdighet fokuserade på en 
matsituation då barnet skulle ges möjlighet till att äta med sked på egenhand. Sista 
färdigheten som undersöktes var inom en tambursituation gällande på- och avklädning 
(2016, s. 20).	
	
Forskarna kontaktade ett flertal förskolor med specialpedagogisk inriktning för barn med 
autism, dock var det endast en av förskolorna som valde att delta i denna studie. Det 
skickades även ut ett formulär för vårdnadshavare med barn på förskolan att godkänna om 
deras barn fick delta. Även här var det brist på engagemang och endast ett barn deltog, vilket 
gör att studien kan upplevas osäker. Det ska tilläggas att barnet som deltog i studien icke var 
verbal och använde sig av kroppen för att kommunicera. Metoden för studien var att 
undersöka denna modell och sedan observera och analysera hur den fungerar i praktiken och 
dess resultat (2016, s. 19-20). 
	
Utifrån studien uppmärksammades att barnet som deltog lärde sig alla de tre funktionella 
färdigheter som undersöktes. Detta höll i sig i en till åtta veckor efter avslutad studie. Ur 
pedagogernas synvinkel ansågs denna modell vara fördelaktigt för barn med autism ur ett 
lärandeperspektiv. Dem ansåg även denna modell som lätt använd och därför kunde dem 
tänka sig att fortsätta att arbeta på detta sätt. Dock poängterades ett behov av ökad resurs och 
stöd för pedagogerna för att de ska kunna använda denna modell. Sammanfattningsvis 
belyses den lönsamma effekten av inbäddade instruktioner för barn med autism där deras 
individuella lärandet gynnsamt utvecklas i den vardagliga miljön på förskolan (2016, s. 24-
25).   

4.3 Kommunikationsinteraktion inom specialpedagogiken 
 
I sin forskningsartikel undersöker Tsai både svårigheter och möjligheter i interaktionen 
mellan specialpedagog och barn i behov av särskilt stöd i specialförskolor. En beskrivning 
av kommunikation är att det är en pågående process som ska bestå mellan minst två personer, 
antingen verbal eller icke verbal. För att en kommunikation ska vara verksam krävs att den 
ena personen får respons från den andra. När ett barn introduceras inför förskolans 
verksamhet möter barnet ständigt situationer som kräver en kommunikationsförmåga, därför 
är det av vikt att barnet utvecklar en verbal eller icke verbal förmåga för inkludering och 
utveckling. För alla barn är det essentiellt att möjlighet till kommunikation ges för att en 
jämlik utveckling ska ske. Däremot får inte generellt barn med fuktionsvariation samma 
förutsättningar som andra barn. Om barnen inte får möjlighet till att öva upp sina 
kommunikativa färdigheter går dessa förlorade. Därför är det av vikt att pedagogen skapar 
kommunikationsmöjligheten för dessa barn i vardagssituationer (2016, s. 234-235). 	
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I denna studie deltog fem olika specialförskolor och tio kvinnliga lärare, samt en 
specialpedagog och professionell assistent i varje klassrum. Studiens metod var att 
videofilma för att observera situationen där fokus riktades mot barns beteende. Därefter 
kodanalyserades materialet  (Tsai, 2016, s. 236-237). 
	
Brist på kompetens gällande kommunikation hos pedagogen kan leda till barnen inte ges de 
kommunikativa möjligheter som behövs för lärande och utveckling. Om pedagogen har en 
förutfattad mening och ser på barnet som lågpresterande kring kommunikationen kan detta 
hämma barnets utveckling då barnet aldrig får möjlighet till att öva på dessa kommunikativa 
färdigheter. Något annat som kan hämma barnets utveckling är ifall pedagogerna skapat en 
miljö som inte kräver kommunikation. I studiens resultat är olika 
kommunikationsmöjligheter framträdande inom specialpedagogiken som att namnge objekt, 
imitation och frågeställningar. Det uppmärksammades även vikten av att skapa den optimala 
miljön för ständig kommunikation i vardagen. På så sätt skapas möjligheten till att utveckla 
och behärska kommunikationsförmågan för barn i behov av särskilt stöd (Tsai, 2016, s.239- 
242). 

4.4 Specialpedagogers upplevelser av stress 
 
Det finns brister i forskningen kring specialpedagogers upplevelse av stress i deras yrkesroll. 
J. Cancio m.fl. undersöker detta vidare via en enkätstudie där forskarna kontaktade  512 
specialpedagoger, endast 211 valde att delta och besvara frågor om stress och 
stresshantering. Orsaker till stress kan vara alltifrån att specialpedagogen upplever att de har 
många olika positioner i verksamheten samt oron över att barnen inte uppnår mål och 
utveckling (2018, s. 457). I denna studie lyfts bristen på specialpedagoger och att många 
förskolor står utan denna resurs. Stress och svaga arbetsförhållande skulle kunna vara en 
bidragande faktor till detta. Forskning har visat att yrket specialpedagog är både svårare och 
stressigare än andra läraryrken. Det är inte ovanligt att specialpedagoger upplever att de inte 
får stöd från andra professionella inom verksamheten, överbelastning av pappersarbeten, 
emotionell utmattning samt en känsla av ett ökat utanförskap där kontakt med kollegor ofta 
går om intet (J. Cancio m.fl., 2018, s. 458). En konsekvens av detta kan leda till att många 
därför väljer att byta yrke och att förskolor har svårt rekrytera nya specialpedagoger. För att 
hantera stress lyfter denna artikel två strategier som kan ses utifrån stresshantering. Dessa 
benämns som aktiv- och undvikande hantering där inom aktiv hantering ses stressen som en 
utmaning istället för en rädsla och ett hot. Genom att använda aktiv stresshantering kan 
specialpedagoger lösa problem, få möjlighet till socialt och emotionellt stöd men framförallt 
uppleva en glädje i sin yrkesroll. Som tidigare nämnt så kan en ökad stressnivå påverka 
specialpedagoger så pass att de väljer att byta yrke, detta resulterar i den undvikande stress 
strategin (J. Cancio m.fl., 2018, s. 460).  
	
Resultatet i studien visade att specialpedagoger upplevde sig både utmattade och stressade, 
detta påverkade kvaliteten i deras arbete. För att hantera stressen visade det sig att många 
använde av stresshanteringsstrategier och fann att både musik och dans var stressbefriande. 
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Specialpedagoger tenderar till att löpa större risk till utbrändhet och till att byta yrke, dock 
krävs mer studier för att kunna styrka detta. Denna studie har kommit fram till viktig 
information för specialpedagoger som vill minska stressnivån och bibehålla en långsiktig 
karriär. Resultatet visade att det finns svårigheter att finna specialpedagoger till alla barn i 
behov av särskilt stöd. Det är därför av stor vikt att specialpedagoger hittar fungerande 
strategier för stresshantering på arbetet så att bristen av detta yrke minskar för allas bästa (J. 
Cancio m.fl., 2018, s. 476). 
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5. Teoretisk utgångspunkt                 

I följande avsnitt beskriver vi studiens teoretiska utgångspunkt. Våra frågeställningar 
undersöks utifrån Nilholms beskrivningar av dilemmaperspektivet, då ett flertal dilemman 
ständigt förekommer inom specialpedagogiken. Detta kommer vi sedan fördjupa genom att 
lyfta inkluderingsbegreppet. 

5.1 Dilemmaperspektiv 
 
Utifrån en opposition av det kritiska perspektivet har dilemmaperspektivet vuxit fram. Det 
grundläggande inom detta perspektiv är att det moderna utbildningssystemet står inför ett 
flertal olika dilemman som inte har en konkret lösning, dock är dessa dilemman 
betydelsefulla för socialisation och individens tänkande. Detta går att  konkretisera genom 
att utbildningssystemets riktlinjer säger att alla barn ska ges möjlighet till lika utbildning, 
samtidigt som utbildningssystemet även belyser vikten av att varje barns utveckling sker 
utifrån ett individsmässigt fokus. Detta är en relevant aspekt men även motsägelsefullt i sin 
kontext. Om individanpassningen tar för mycket plats i utbildningssystemet  kan detta leda 
till att lika utbildning till alla istället förfaller, vilket gör detta till en balansgång. Ett sätt att 
hantera detta dilemma är genom specialpedagogiken och dess kategorisering av barn med 
behov av särskilt stöd, dock kan detta inte ses som en lösning. Då homogena grupper i sin 
tur kan leda till exkludering i samhället istället för inkludering,  ska det även betonas att 
specialpedagogiken kan bidra till att barn i behov av särskilt stöd bemöts på rätt sätt 
(Nilholm, 2007, s. 61-62). Utifrån Nilholms beskrivningar menar han att 
dilemmaperspektivet liknar det sociokulturella perspektivet på så sätt att även inom 
dilemmaperspektivet intresserar man sig för specifika sociokulturella förhållanden. En 
annan likhet mellan de båda perspektiven är begreppet artefakter som ses som ett hjälpmedel 
för att underlätta i lärandet (2007, s. 63). Säljö beskriver inom det sociokulturella 
perspektivet att via mediering använder vi redskap, det vill säga artefakter för att kunna tolka 
och förstå vår omvärld (2017, s. 253).  
	
Carlsson och Nilholm lyfter inkludering inom utbildningsväsendet som ett dilemma. I det 
moderna utbildningssystemet kommer vi inte kunna undgå både inkluderande men även 
exkluderande processer. Den inkluderande utbildningen kan ses som en fördel men också 
som en nackdel för den enskilde individen. I Carlsson och Nilholms artikel lyfts det positiva 
till en inkluderande utbildning men pekar även på att det finns en risk att barn i behov av 
särskilt stöd kategoriseras och exkluderas från andra grupper, detta kan ses utifrån ett 
dilemmaperspektiv då dilemmat inte har en lösning (2004, s. 82). 
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5.1.1 Inkludering och dilemma 
 
Frågan om en inkluderande utbildning är en ständigt pågående process inom 
utbildningssystemet och kan studeras utifrån dilemmaperspektivet. Vi vill därför lyfta 
inkludering som ett teoretiskt begrepp och betona hur detta begrepp tar sig form i praktiken. 
Nilholm och Göransson belyser att det finns många olika uppfattningar om 
inkluderingsbegreppet, där utbildningsväsendets centrala uppdrag spelar stor roll för att alla 
barn ska ha tillgång till likvärdig utbildning. Människors åsikter kan komma att se olika ut 
beroende på vilken definition av begreppet som varje individ använder sig utav. Utifrån en 
definition av begreppet kan inkludering betyda gemenskap men för någon annan kan 
definitionen betyda delaktighet (2014, s. 11 & 35). Nilholm och Göransson hävdar att 
inkluderingsprocessen har försökt rikta sitt fokus från att definiera barn som avvikande och 
att dessa ska anpassas till skolan, till en ändrad riktning mot att skolan ska anpassa sig till 
att alla barn är olika. Inkluderingsfrågan ska inte begränsas till just barn i behov av särskilt 
stöd, utan en viktig aspekt är att alla barn har olika behov och förutsättningar, detta ska ses 
som en tillgång och inte som ett problem (2014, s. 30).  
	
Ur ett dilemmaperspektiv kan inkluderingbegreppet tolkas olika ute i praktiken. Både ur 
förskolans- jämförelsevis specialförskolan verksamhet går det att urskilja både svårigheter 
och möjligheter inom dessa verksamheter. Barn som går i specialförskolor kan löpa risk för 
att exkluderas från samhället och dess ramar. Samtidigt kan en gemenskap i gruppen och 
stödet från förskollärarna på specialförskolan skapa en inkludering. Barn i behov av särskilt 
stöd som inkluderas i förskolans verksamhet, kan exkluderas och särbehandlas utifrån sina 
svårigheter. Det inkluderande arbetssättet kan även fungera positivt då de barn som är i 
behov av särskilt stöd känner sig delaktiga i samhället och en gemenskap i barngruppen 
barnen kan på sätt ge varandra stöd och lära av varandra (Nilholm & Göransson, 2014, s. 
12-13). Nilholm och Göransson berättar om en pojke med svårigheter gällande sin 
skolsituation och hur stora brister skolan hade i sitt bemötande av honom. Pojken spenderade 
större delen av sin skoltid i ett eget rum med meningslösa uppgifter, exkluderad från de andra 
barnen (2014, s. 12-13). Dessa svårigheter och möjligheter i val av förskola är centralt för 
vår studie. 	
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6. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metodologiska delar. Inledningsvis presenterar vi 
metod och material för datainsamling, följt av urval, genomförande, reliabilitet och validitet. 
Vi avslutar med att reflektera kring olika etiska hänsynstaganden som tagits i studien.  

6.1 Metod och material  
 
För att utföra denna undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ intervju-metod 
med ett fenomenologiskt synsätt. Ur ett kvalitativt perspektiv, menar Hjerm m.fl. att en 
kvalitativ metod består av information i form av ord, det kan handla om exempelvis 
intervjuer och ljudinspelningar (2015, s. 30). Vi valde att använda oss av en kvalitativ 
halvstrukturerad intervju för att det erbjuder både struktur och flexibilitet i 
svarsalternativen.  Hjerm mfl. lyfter att genom en halvstrukturerad intervju fångas en djupare 
kunskap än via enkätundersökning som är mer begränsade. Utifrån våra tidigare erfarenheter 
bedömde vi att denna metod var välfungerande för vårt ändamål, då via den 
halvstrukturerade intervjun har den som intervjuar kontroll över samtalets riktning vilket 
underlättar vid dataanalys (2015, s. 150).  
	
Dahlgren och Johansson beskriver fenomenologi som en metodansats som används för att 
tolka olika människors sätt att uppfatta olika fenomen i samhälleliga kontexter. 
Metodansatsen utgår oftast utifrån halvstrukturerade och tematiska intervjuer där svaren 
tolkas utifrån varje individs enskilda uppfattning. Beroende på hur många personer som 
intervjuas i studien kommer flera olika tolkningar kunna urskiljas om samma fenomen, och 
genom detta får studien ett mer realistiskt och trovärdigt resultat (2015, s. 162-163). I dessa 
fenomenologiska intervjuer ställs ofta ett fåtal frågor som berör det specifika området. Det 
är därför grundläggande att dialogen mellan intervjuaren och respondenten har så hög 
standard att svaren blir utförliga och innehållsrika. Intervjuaren bör ställa uppföljande frågor 
för att respondenten ska kunna utveckla sina svar (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 166). 

6.2 Urval 
 
Datainsamlingen utfördes genom kvalitativa intervjuer av förskollärare på förskolor 
respektive specialförskolor i 5 olika kommuner i Syd- och Mellansverige. Urvalet skiljer sig 
mellan de två olika delstudier och kommer härmed presenteras. Delstudie 1 bestod utav fyra 
förskollärare från två olika förskolor där alla förblir anonyma. Förskolorna till delstudie 1 
valdes utifrån att vi skribenter av denna studie hade en etablerad kontakt med dessa förskolor 
sedan tidigare, samt att de hade den erfarenhet kring det vi studerade. 	



 

16 
 

Denna urvalsmetod kan liknas vid det Trost kallar bekvämlighetsurval, vilket innebär att 
man kontaktar respondenter som är tillgängliga och lämpar sig för ändamålet. Det ska dock 
tilläggas att ur en statistisk mening är detta urval inte representativt (2010, s. 140-141).	
I delstudie 2 undersöktes hur förskollärare på specialförskolor bemöter barn inom 
autismspektrum. I detta urval hade vi stora svårigheter att finna förskollärare som var villiga 
att delta i studien. Vi kontaktade specialförskolor i ett flertal kommuner i Sverige först via 
mailkontakt och sedan via telefon, utan respons. Endast fyra förskollärare inom 
specialförskolor ville delta i vår studie. Vi fann detta oroväckande gällande kvaliteten av vår 
studie då Esaiasson poängterar att en studie är beroende av minst 10 respondenter i en 
kvalitativ intervjustudie (2012, s.  259).	 Jämförelsevis menar Trots att kvaliteten är mer 
betydelsefull än kvantiteten i denna typ av studie där en väl utförd intervju väger mer än 
flertal intervjuer av sämre kvalité (2010, s. 143-144). Då vi fann det svårt att hitta 
förskollärare som ville delta i studien och att tidsramen för arbetet var stram, ansåg vi att 
kvaliteten av intervjuerna var goda och fungerade för studiens syfte. 	

6.3 Genomförande  
 
Vi valde att kontakta alla förskollärare först via mail och telefonsamtal för att informera om 
studien och se om det fanns ett intresse att delta. De förskollärare som valde att delta fick ett 
skriftligt mail om deras rättigheter gällande intervjun samt en intervjuguide så de kunde 
förbereda sig. Bell och Waters lyfter att det är viktigt att respondenterna får information om 
undersökningen och vilka frågor som kommer ställas innan genomförande av intervjuerna. 
Detta för att respondenterna ska få möjlighet till förberedelse men även rätten till att neka 
deltagande (2016, s. 190-191). I delstudie 1 genomfördes samtliga intervjuer på 
förskollärarnas respektive arbetsplats där vi skribenter, gemensamt deltog under intervjun. 
En av oss intervjuade medan den andra antecknade och ansvarade över ljudinspelningen. 
Under delstudie 2 genomfördes en av intervjuerna på en specialförskola medan resten av 
intervjuerna genomfördes via telefonsamtal. Då dessa specialförskolor låg geografiskt långt 
bort för denna studies tidsomfång så valdes telefonintervju som metod för att göra detta 
möjligt. Även alla intervjuer i delstudie 2 spelade in via ljudupptagning. Vi valde att använda 
ljudinspelning, vilket Bell och Waters även lyfter som ett hjälpmedel vid en analys för att 
kunna lyssna igenom materialet flera gånger. Genom att transkribera materialet kan vissa 
citat lättare noteras och användas i analysen. Vi informerade även respondenterna om att 
intervjun skulle spelas in vid ett tidigt tillfälle i kontakten då detta kan upplevas känsligt 
(2016, s. 196-197). Efter dem genomförda intervjuerna valde vi att transkribera vårt material 
och utifrån detta fann vi relevanta resultat att senare analysera.  	

6.4. Reliabilitet och validitet  
 
Trost beskriver att begreppet reliabilitet ses som en trovärdighet av studien, ett konkret 
exempel på detta skulle kunna vara att alla som blir intervjuade ska ha samma 
förutsättning  (2010, s. 131). Validitet är även ett begrepp som används i arbete med 
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kvalitativa studier. Syftet med detta begrepp innebär att frågorna i studien ska undersöka det 
som är avsett att undersökas. Vid denna typ av mätning strävar man efter att komma åt 
information om hur respondenterna uppfattar ett visst fenomen (Trost, 2010, s. 133). Vi 
valde att använda halvstrukturerade intervjuer för att få kontroll och på så sätt få en högre 
validitet på vår studie. Eftersom vi ställer samma frågor till alla respondenter så blir 
datainsamlingen lättare att analysera och jämföra i slutskedet (Hjerm m.fl., 2015, s. 150). De 
båda ovan nämnda begrepp används oftast i kvantitativa studier då de har som mest effekt. 
Medan i kvalitativa studier kan dessa begrepp ses som svåra att applicera eftersom det enbart 
utgår ifrån enskild individs tankar. Dock måste ändå intervjun och dess datainsamling ske så 
att studien blir trovärdig och relevant (Trost, 2010, s. 133).   

6.5 Etisk hänsynstagande   
 
Vi har tagit ställning till ett flertal olika etiska hänsynstaganden i vår studie utifrån 
vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2010). Individskyddskravet är både en trygghet 
för respondenterna men även för forskarna om en konflikt skulle uppstå. Det finns fyra 
huvudkrav för att forskningen ska bedrivas utifrån etiskt hänsynstagande. Dessa benämns 
som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vid 
första kontakt med förskolorna informerades syftet med vår studie, deltagandet skulle ske 
anonymt samt att studien när som helst kunde väljas att avbrytas, detta i riktlinje med 
vetenskapsrådets informationskrav samt konfidentialitetskravet. Vid nästa kontakt mailade 
vi för att få ännu en bekräftelse på bokat möte där vi även bifogade en intervjuguide med 
tillhörande intervjufrågor, så att respondenterna kunde få möjlighet till förberedelse. Vi 
valde att ännu en gång få en bekräftelse av varje enskild person utifrån samtyckeskravet. 
Även under inledningen av mötet upplystes respondenten kring vilka etiska 
hänsynstaganden hen har rätt till utifrån vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Vi poängterade 
även att all datainsamling endast skulle användas för forskningssyfte och det inspelade 
ljudmaterialet skulle raderas efter avslutad studie utifrån vetenskapsrådets nyttjandekrav. 	
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7. Resultat och analys av delstudie 1 & 2  

I följande avsnitt presenterar vi resultat och analys av de två delstudierna. Empirin grundar 
sig i vår uppfattning av förskollärarnas svar, gällande deras syn på svårigheter och 
möjligheter för barn inom autismspektrum. I det redovisade resultatet har vi valt att utesluta 
irrelevanta svar för att hålla oss till syfte och frågeställningar. Vi inleder med att presentera 
resultat och analys av delstudie 1, där fyra förskollärare som arbetade på förskolor 
intervjuades. Därefter presenteras delstudie 2 med dess resultat och analys, där fyra 
förskollärare som arbetade på specialförskolor intervjuades. Vid databearbetning valde vi att 
sammanslå resultat och analys, för att få en mer tydligare struktur samt mindre upprepningar. 
Vi vill även förtydliga att vi benämner  ”vanlig” förskola som förskola i resultat och analys 
delen. När vi benämner specialförskola menar vi en förskola/avdelning som riktar in sig på 
barn i behov av särskilt stöd. Vi har i vår studie utgått från de specialförskolor som inriktar 
sig till barn inom autismspektrum. Nilholm utgår i sitt perspektiv utifrån skolan, dock är det 
relevant att studera fenomenet även i förskolans kontext. Det empiriska materialet analyseras 
i båda delstudierna, utifrån studiens valda teoretiska perspektiv.  

7.1 Förskollärares arbete och bemötande av barn inom 
autismspektrum på förskolor-	Delstudie 1  
 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av de kvalitativa intervjuerna genomförda med 
förskollärare på förskolor. Under bearbetning av empirin växte fyra gemensamma teman 
fram samt ett tema som varierade mellan de två delstudierna. I delstudie 1 växte temat 
inkludering av specialpedagogik fram som relevant i förhållande till vår studie. De olika 
teman presenteras löpande och knyter an till vårt syfte och frågeställningar. För att öka 
tillförlitligheten gällande vårt resultat och analys har vi valt att citera förskollärarna som 
deltagit i vår studie. Då studien är anonym har vi benämnt förskollärarna som A, B, C och 
D.  

 7.1.1 Vikten av kompetensutbildning inom specialpedagogik  
 
Alla respondenter som intervjuades i delstudie 1 var utbildade förskollärare, ingen av dessa 
hade någon specifik utbildning i specialpedagogik, mer än den som ingår i 
förskollärarutbildningen. Endast en av förskolorna som intervjuades hade en pedagog med 
specialpedagogisk utbildning i arbetslaget. Alla hade dock tillgång till att en specialpedagog 
gör kontinuerliga besök för att kontrollera om barngruppen eller ett specifikt barn behöver 
något stöd. Denna specialpedagog arbetar på flera olika förskolor och var därför 
svårtillgänglig. 
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Vi har en specialpedagog som kommer hit på besök. Hon är ganska svår att få tag på. Vi delar henne 
med många. Då bokar man henne. Hon brukar komma en heldag och besöka alla avdelningar. Man vill 
att hon ska kolla på allt möjligt egentligen och att hon fungerar som bollplank (Förskollärare C, 2019). 

 
Enligt min tolkning var det svårt för alla förskolor att få en mer djupgående hjälp kring ett 
specifikt barn av denna specialpedagog och att förskolorna hade en önskan om att kunna få 
sådan hjälp. I frågan om förskollärarna hade tillgång till utbildning inom specialpedagogik 
svarade alla respondenter att de inte hade någon specifik tillgång till detta, utan de fick 
självständigt ansvara över detta. De hade endast blivit erbjuden någon enstaka kurs under 
hela arbetslivet, exempelvis genom kontakt med habiliteringen. Ingen hade någon specifik 
utbildning kring autismspektrum eller arbetet med barn inom autismspektrum. 
 
Såhär uttryckte sig en av förskollärarna om att självständigt ansvara för sin 
kompetensutveckling:  
 

Jag själv är lite vetgirig och läser ganska mycket och har man ett barn som är i behov av något särskilt 
stöd så läser jag gärna om de. Det finns ju ganska mycket att få tag på (Förskollärare C, 2019) 

 
Alla respondenter påpekade vikten av att ta ansvar och söka kunskap inom området för att 
kunna ge barnet bästa möjlighet till utveckling och lärande. Empirins resultat visade att ingen 
av de deltagande förskollärarna fick möjlighet till kompetensutbildning från ledningen, utan 
de fick självständigt ansvara över detta. Jag tolkar det som att förskollärarna självständigt 
måste ansvara över sin kompetensutveckling och att detta i sin tur kan variera från person 
till person hur mycket kunskap som söks. Detta kan leda till ojämn kompetens bland 
förskollärare, vilket kan bli problematiskt för det specifika barnet som har rätt till att få sina 
behov tillgodosedda. Enligt min tolkning sökte respondenterna kunskap på sin fritid och inte 
på arbetstid. Eftersom att den planeringstiden som de blivit tilldelad av förskolechefen inte 
räcker till detta. Detta blir problematiskt då ledningen varken ger tillgång till 
kompetensutbildning eller tid för att självständigt söka kunskap, speciellt då detta visat sig 
vara viktigt för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Ledningens styrning kring om 
kompetensutbildning ska erbjudas eller inte, påverkar i sin tur hela barngruppen och det 
specifika barnet. Utifrån min analys kan detta gå att ses liknade utifrån Nilholms 
dilemmaperspektiv, då dilemmat är om barnet som är i behov av särskilt stöd ska gå på en 
specialförskola eller förskola. Om förskollärare har ojämn kompetens eller ingen kompetens 
inom specialpedagogik och autism, kan de då tillgodo se det specifika barnets behov och ge 
barnet bästa möjlighet till lärande och utveckling. Detta ses som ett dilemma då riktlinjerna 
för utbildningssystemet belyser att alla barn ska ges möjlighet till liknande utbildning 
samtidigt som utbildningssystemet även belyser att utbildningen ska utgå från ett 
individsmässigt fokus. Det krävs en balans mellan lika utbildning och individanpassning i 
förskolans verksamhet (Nilholm, 2007, s. 61-62).  
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7.1.2 Krav för att få tillgång till en resurs  
 
I frågan om vad som krävs för att få en resurs till ett specifik barn och barngruppen varierade 
svaren en aning. En av förskollärarna svarade såhär i frågan om vad som krävs för att få 
tillgång till en resurs i barngruppen:  
 

Har de en diagnos då brukar man kunna få en resurs. Då går man till sin biträdande förskolechef och 
säger att det är rörigt i barngruppen eller vi har barn som behöver stöd och då ser hon över ekonomi 
(Förskollärare A, 2019). 

 
Förskolläraren beskrev att det krävs att ett barn har en diagnos, men också att i vissa sällsynta 
fall kunde en resurs tilldelas om barngruppen var rörig. Här handlade det om diagnosens 
makt, det vill säga, har ett barn en diagnos får den tillgång till en resurs. I de andra 
förskolorna såg kraven annorlunda ut och det var nästan omöjligt att få en resurs till 
barngruppen, även då ett barn har en diagnos. Detta berodde på att det inte fanns materiella 
resurser till att anställa en resurs till barngruppen. Något gemensamt i svaren från alla 
respondenter var frågan om ekonomi för att få tillgång till en resurs, där respektive 
förskolechef var ansvarig vid tilldelning av dessa.   
 
Såhär svarade en av de andra förskollärarna i frågan om vad som krävs för att få tillgång till 
resurs: 
 

Min erfarenhet är att det är jättesvårt att få en resurs, praktiskt taget omöjligt. Vi har ett barn som har 
gått igenom en utredning och som har svårigheter inom spektrumet autism, men inte tillräckligt. Han 
saknar vissa bitar, som kanske kommer så småningom och det är dom rätt tydliga med, men som dom 
tycker borde ha en person. Men det räcker inte. Egentligen är det så att det ligger i barnpengen, att 
förskolan…det står ju i skollagen också att vi har, som vår förskolechef ska tillgodo se det behovet. Alla 
barn som behöver stöd i perioder ska få det, men tyvärr finns det inte pengar (Förskollärare C, 2019). 

 
Här nämner respondenten förskolechefens ansvar att följa skollagen och att tillgodose de 
behov av stöd som finns i en barngrupp, men att detta inte alltid följs på grund av ekonomi. 
Även i nästa blockcitat nämner respondenten hur ekonomi kan påverka att ett barn inte får 
de stöd som den behöver och hur detta även kan påverka barngruppen i helhet.  
 

Det undrar vi också…jag vet inte riktigt vad som behövs för att få en resurs. Det finns inga pengar, inga 
möjligheter. Man blir så frustrerad, hur svårt ska det vara, kan vi få hjälpa det här barnet. För vi klarar 
det inte själv, för när vi måste hjälpa honom tappar man de andra på vägen, det påverkar dom andra. Så 
ärligt talat vet jag inte vad kriterierna är för att få en resurs, jag skulle vilja veta. Här vet vi att vi får 
inte, det är ingen idé (Förskollärare D, 2019). 

 
När en barngrupp inte får tillgång till en resurs när det finns behov att detta, kan en frustration 
och stress uppstå av att inte kunna hjälpa det specifika barnet som är i behov av stöd. 
Förskollärarna uttryckte att de kände sig otillräckliga och inte kunde ge hela barngruppen de 
stöd de behöver, ändå fick de inte tillgång till någon resurs pågrund av ekonomi. Kraven för 
att få en resurs till barngruppen varierade beroende på förskola. Detta kan bli problematiskt 
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för barnet som är i behov av särskilt stöd, då beroende på vilken förskola barnet går på får 
den tillgång till en resurs eller inte. Det i sin tur kan leda till att barnet inte får sina behov 
tillgodosedda, vilket barnet har rätt till enligt skollagen. Detta går att analyseras utifrån  
Nilholms dilemmaperspektiv då riktlinjerna för utbildningssystemet både belyser alla barns 
rätt till lika utbildning och en utbildning som ska utgå från varje enskild individ (Nilholm, 
2007, s. 61-62). Detta måste tillgodoräknas i dilemma om barnet ska placeras på en 
specialförskola eller förskola. Resultatet av empirin i denna studie visar att de materiella 
resurserna haft mest påverkan i ledningens fråga om resurs eller inte. Enligt min tolkning 
kan vårdnadshavare i en sådan istället vilja ansöka om att få tillgång till en specialförskola 
och dess specialpedagogik.  

7.1.3 Svårigheter i arbetet med barn inom autismspektrum  
 
Utöver svårigheter som uppstår då barngruppen inte får tillgång till en resurs och inte kan 
tillgodose alla barns behov, nämner respondenterna andra svårigheter i arbetet med barn 
inom autismspektrum. Alla lyfte vikten av att vara medveten och arbeta utifrån att alla barn 
är olika och att detta kan ses som en svårighet i arbetet.   
 
Såhär svarade en av förskollärarna i frågan om vilka svårigheter hen såg i arbetet med barn 
inom autismspektrum: 
 

Autism är en jättebred funktionsvariation. Det beror helt på individ.[…] Även där, precis som med alla 
andra barn, måste du se själva individen och vilken problematik den har och sen lägger man upp den 
pedagogiska biten efter det. Man ska egentligen inte göra någon skillnad, mer än att den behöver mer 
stöd, på ett eller annat sätt. Det kan ju vilket barn som helst behöva. Det är alltid individanpassat 
(Förskollärare D, 2019). 

 
Ett barn inom autismspektrum har aldrig samma behov som något annat barn med samma 
diagnos, alla är olika med olika behov. Diagnosen kan också uttrycka sig på olika sätt, där 
vissa barn har större problematik än andra. Det är viktigt att inte göra skillnad på barnet, utan 
att bara vara medveten om att den kan behöva mer stöd i vissa situationer. Nilholm och 
Göransson lyfter vikten av att alla barn har olika behov och förutsättningar, oavsett diagnos 
eller inte. Detta ska ses som en tillgång och inte som ett problem (2014, s. 30). En situation 
som respondenterna lyfte som en svårighet i arbetet och där barn inom autismspektrum kan 
behöva mer stöd än andra, är i språket och kommunikationen. En av förskollärarna uttryckte 
såhär angående kommunikation som svårighet i arbetet:  
 

Mest språk och kommunikation och det sociala i gruppen, men det är också personligt från barn till barn 
(Förskollärare B, 2019). 

 
Då vissa barn inom autismspektrum inte har det verbala kan kommunikationen vara en 
svårighet. Språk och kommunikation är viktigt för gemenskap och inkludering. I dessa fall 
gäller det att hitta alternativa kommunikationsverktyg, exempelvis tecken som stöd eller 
digitala verktyg för att kunna inkludera alla i barngruppen. Enligt Nilholm och Göransson 
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finns det olika definitioner av begreppet inkludering, en definition är gemenskap och en 
annan är delaktighet (2014, s. 35). Genom att använda sig av alternativa 
kommunikationsverktyg kan alla inkluderas i en gemenskap, där får barnen möjlighet till att 
vara delaktiga i ett samspel med andra. 
 
En annan svårighet som respondenterna lyfte var om samarbetet med vårdnadshavare inte 
fungerar som det ska. Såhär uttryckte sig en av förskollärarna angående detta:  
 

Det är så viktigt att vi blir det här teamet runt, att man pratar och hittar lösningar tillsammans […] Man 
måste vara noggrann med att vi jobbar för samma sak, vi jobbar för barnet skull, barnet bästa fokus 
(Förskollärare C, 2019). 

 
Förskolläraren lyfte hur viktigt ett fungerande samarbete med vårdnadshavare är för barnets 
trygghet, lärande och utveckling. Både vårdnadshavare och förskolan arbetar tillsammans 
för samma sak, för barnet bästa. 

7.1.4 Möjligheter i arbetet med barn inom autismspektrum  
 
En av förskollärarna uttryckte sig såhär om arbetet med barn inom autismspektrum: 

 

[…] att man inte ser det som ett problem utan mer vad kan vi göra för att det ska bli lättare, för att 
förändra och skapa möjligheter (Förskollärare C, 2019).  

 
Min tolkning är att alla respondenter är eniga när det gäller synsätt och förhållningssätt 
gällande svårigheter och möjligheter för barn inom autismspektrum. Det gäller att inte se 
problemen utan istället att skapa möjligheter till barns lärande och utveckling. Alla barn, 
vare sig diagnos eller inte, har egenheter och kunskaper som det gäller att fånga och skapa 
möjligheter kring. Nilholm och Göransson lyfter att alla barns olika behov ska ses som en 
tillgång och inte som ett problem. Förskolan ska inte definiera barn som avvikande och att 
dessa barn ska anpassas till förskolans verksamhet, utan istället ska förskolan anpassa 
verksamheten utifrån alla barns olikheter (2014, s. 30).  
 
I frågan om vilka möjligheter förskolläraren såg i arbetet med barn inom autismspektrum, 
svarade en av förskollärarna såhär: 
 

Det finns väl alla möjligheter i världen, verkligen. Dom är ju fortfarande ett barn med egenheter som 
alla har. […] Så man vill ju ge alla möjligheter man kan, som till alla barnen. Men man får verkligen se 
till individ och vad som funkar från dag till dag. Det gäller att kunna läsa av, något du har planerat 
kanske inte går idag för att barnet är på dåligt humör, man måste känna av (Förskollärare D, 2019).  

 
Alla respondenter lyfte vikten av att utgå från barnets intresse i arbetet med barn inom 
autismspektrum. De kan ha ett stort intresse kring en specifik sak, där de ligger väldigt långt 
fram, samtidigt som de kan ligga efter i annat. Det gäller att individanpassa verksamheten 
utifrån varje barns olika behov och förutsättningar. Detta går dock att problematisera utifrån 
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Nilholms dilemmaperspektiv då riktlinjerna för utbildningssystemet säger att alla barn ska 
ges möjlighet till lika utbildning samtidigt som utbildningssystemet även belyser vikten att 
varje barns utveckling ska ske utifrån ett individsmässigt fokus. Det gäller att balansera dessa 
två aspekter så att inte en av dessa tar över, för då kan den andra förfalla (Nilholm, 2007, s. 
61-62).  
 
En annan av förskollärarna svarade såhär i frågan om möjligheter: 
 

Man utgår från vad som är mest intressant för de barnet. Var befinner sig barnet just nu och hur kan 
man gå vidare. […] Vi använder oss av tecken, bildstöd, och digitala verktyg för att kommunicera. 
Hjälpmedel i kommunikationen, speciellt när de inte har det verbala (Förskollärare B, 2019).  

 
Då dessa barn kan ha svårigheter i språket och kommunikationen, gäller det att skapa andra 
möjligheter till kommunikation och samspel. Genom att använda sig av olika 
kommunikativa redskap, så som tecken som stöd, bildstöd och digitala verktyg, kan barnet 
kommunicera med andra. Dessa kommunikativa redskap eller artefakter som Nilholm 
benämner dem, är hjälpmedel för att kunna förstå och tolka omvärlden samt underlätta 
lärandet (2007, s. 63).  
 
Såhär svarade en av förskollärarna i frågan om vilka möjligheter som finns i arbetet med 
barn inom autismspektrum:  
 

Rutiner, tydliga rutiner. Strikta ramar, att man bygger upp ett förtroende hos honom, först och främst 
[…] Så tycker jag att det är överlag med en ny barngrupp, ”ramar och kramar” (Förskollärare D, 2019). 

 
 Alla respondenter påpekade att det krävs planering, stabilitet, trygghet, struktur och rutiner 
för att dagen ska fungera och för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och 
utveckling för barn inom autismspektrum. En av förskollärarna lyfter vikten av att anpassa, 
planera och tillrättalägga miljön för det specifika barnet och hela barngruppen. Enligt 
Nilholm och Göransson ska förskolan anpassa sig efter att alla barn är olika och har olika 
behov, det är inte barnets uppgift att anpassa sig till förskolan ( 2014, s. 30).  

7.1.5 Inkluderande arbetssätt i förskolan 
 
I frågan om förskollärarna inkluderar specialpedagogiken i arbetet med hela barngruppen 
eller endast för det specifika barnet som behöver det stödet, svarade alla förskollärare att det 
både inkluderar arbetet i hela barngruppen och har specifika aktiviteter för det barn som 
behöver stöd. Förskollärarna lyfte olika sätt att inkludera specialpedagogiken i hela 
barngruppen, både genom hur hela verksamheten organiserades och konkreta exempel på 
aktiviteter.  
 

Vi försöker att inkludera i vissa delar men i vissa delar är barnet själv. […] Exempelvis tecken som stöd 
i helgrupp (Förskollärare A, 2019). 



 

24 
 

 
Arbetslaget i den här barngruppen arbetade aktivt för att alla barn skulle kunna kommunicera 
med varandra genom tecken som stöd. Detta gynnade alla barns språkutveckling och 
inkluderade de barn som inte kunde kommunicera verbalt. Enligt Nilholm och Göransson 
kan barn i behov av särskilt stöd som inkluderas i förskolans verksamhet, exkluderas utifrån 
sina svårigheter. Det kan även fungera på ett positivt sätt och inkludera de barn som är i 
behov av särskilt stöd i barngruppen, på så sätt kan barnen lära av varandra (2014, s. 12-13). 
Genom att inkludera alla barn i specialpedagogiken finns möjligheten till att de barn som är 
i behov av särskilt stöd inkluderas i gemenskapen. Även nästa förskollärares citat nämner att 
det inkluderar språkträningen i hela barngruppen och att alla barn gynnas av detta.  
 

Jo men det tycker jag, det är sällan vi bara är med hen. Gör vi något, har vi andra barn med för att det 
funkar och ibland hela gruppen. […] vi har kört på helsamling, språkligt, munmotorik och grejer. Det 
kan ju alla göra, det behöver ju alla träna på. Språkträning överhuvudtaget, då tar vi med alla. Jag 
upplever ibland att det är lättare om man har andra barn med, om det funkar. Alla kan behöva extra 
träning ibland (Förskollärare D, 2019).  

 
Såhär svarade en annan förskollärare i frågan om inkludering av specialpedagogik: 
 

Både och ska jag säga. Vi har ganska tydlig struktur på dagen och man försöker vara tydlig i alla lägen. 
Ibland kan man känna att det här kanske inte riktigt funkar. Då får man tänka om, hur ska vi göra för att 
det här ska fungera så bra som möjligt och det inkluderar ju hela barngruppen. Sen har vi också särskilda 
aktiviteter som vi har fått för det här barnet som vi har fått av habiliteringen och från våran 
specialpedagog och saker som man har hittat på själv. […] Men man blir ju frustrerad, man önskar ju 
ibland att man hade mer resurser till de (Förskollärare C, 2019).  

 
Det här arbetslaget organiserar sin verksamhet utifrån tydlighet och struktur för det specifika 
barnets och barngruppens bästa. Förskolläraren beskriver en frustration kring att inte alltid 
ha tid och resurser till egna särskilda aktiviteter för det barnet som är i behov av särskilt stöd. 
Enligt min tolkning är resursfrågan en ständig stress för förskollärarna, då det inte kan ge 
alla barn det stöd som de behöver. När en barngrupp inte får tillgång till en resurs fast det 
finns behov av detta, kan det vara svårt att tillgodose alla barns behov. Då uppstår ett 
dilemma kring att tillgodose alla barns behov och att ledningen kan inte ge barngruppen 
någon resurs på grund av ekonomi. När det inte finns tid och resurser till egna särskilda 
aktiviteter för de barnet som är i behov av särskilt, kan brister i förskolans bemötande av 
barnet uppstå. Nilholm och Göransson lyfter vikten av att inte låta barnet göra meningslösa 
uppgifter exkluderad från de andra barnen i barngruppen (2014, s. 12-13). I det moderna 
utbildningssystemet går det inte att undgå både inkluderande men även exkluderande 
processer. Den inkluderande utbildningen kan ses som en fördel men också som en nackdel 
för den enskilde individen om den kategoriseras och exkluderas från gruppen (Carlsson & 
Nilholm, 2004, s. 82). 
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7.2 Förskollärare och specialpedagogers arbete samt bemötande 
i den dagliga verksamheten på en specialförskola – Delstudie 2 
 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av de kvalitativa intervjuerna genomförda med 
förskollärare på specialförskolor. Under bearbetning av empirin växte fyra gemensamma 
teman fram samt ett tema som varierade mellan de två delstudierna. I delstudie 2 växte temat 
stress och samarbete i specialförskolor fram som relevant i förhållande till studien. De olika 
teman presenteras löpande och knyter an till vårt syfte och frågeställningar. För att öka 
tillförlitligheten gällande vårt resultat och analys har vi valt att citera förskollärarna som 
deltagit i vår studie. Då studien är anonym har vi benämnt förskollärarna som A, B, C och 
D.  

7.2.1 Vikten av kompetensutbildning inom specialpedagogik   
 
Enligt min tolkning belyste samtliga förskollärare vikten av en kontinuerlig 
kompetensutveckling i sitt arbete.  
 

[…] Det är ett måste för att kunna jobba med detta elevunderlag inom autism, ett måste annars kan man 
inte jobba här (Förskollärare A, 2019). 

 
En av förskollärarna uttryckte att personalen på hens förskola vidhöll en hög nivå på 
kompetensutbildning och beskrev det som ett måste för att kunna arbeta på deras arbetsplats. 
Resultatet visade även att förskollärarna såg det som problematiskt när det saknades 
kunskaper inom autism och att det skiljde sig gällande kompetensutbildningar beroende på 
förskola. En av förskollärarna poängterade att de kontinuerligt deltog i fortutbildningar för 
att hålla det levande medan en annan förskola inte alls erbjöd detta omfång av utbildning 
utan styrdes av ekonomin. Nedanstående citat belyser detta: 
 

Det har mest varit halvdagsutbildningar. I mån av ekonomi får vi tillgång till detta. Det är inte med 
öppna armar. Finns inte så mycket pengar till det ( Förskollärare B, 2019). 

 
Med utgångspunkt i empirin har jag fått syn på en bred variation gällande utbildning inom 
varje arbetslag, alltifrån förskollärare, barnskötare, specialpedagoger men även personal 
utan utbildningen arbetade på de olika specialförskolorna. Enligt egen tolkning uppfattar jag 
det som att personal med anställning utan utbildning är beroende av vad förskolan erbjuder 
för möjligheter till fortutbildning eller får helt enkelt självständigt söka kurser. Utifrån min 
analys kunde jag urskilja en viss spridning när det kommer till tillgången av 
kompetensutbildning. Jag tolkade det även som ett delat ansvar mellan ledningen och det 
egna ansvaret hos personalen inom varje verksamhet. Problematiken inom detta kan ses 
utifrån förskollärare som arbetar under en ledning som är positiv till en kontinuerlig 
fortutbildning som då får tillgång till större kompetens, än de förskollärare som missgynnas 
detta på grund utav exempelvis ekonomiska skäl. Detta kan liknas vid Nilholms 
dilemmaperspektiv, som belyser problematiken inom utbildningssystemet, där fokus 
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beskrivs utifrån om barnet i behov av särskilt stöd ska placeras på en förskola eller 
specialförskola (2007, s. 61-62). Dessa beslut kring kompetensutvecklingen hos arbetslaget 
påverkar i det långa loppet vart det gynnar sig mest för barn i behov av särskilt stöd att 
befinna sig i för verksamhet. 

7.2.2 Krav för att få tillgång till specialförskola 
 
I frågan kring vilka krav som ställs för att få tillgång till en specialförskola så är alla svar 
eniga om att det handlar om en diagnosering. Barnet blir inte bara placerad i en 
specialförskola utan måste först genomgå en pedagogisk, social och psykologisk utredning. 
Detta ställs i förhållande till vårdnadshavare som måste göra en ansökan om de vill att deras 
barn ska gå i en specialförskola, annars blir barnet automatiskt placerad i en förskola 
förklarar förskollärare A i en av intervjuerna. Hen fortsätter: 
	

Trenden är att vi får in barn som är yngre o yngre mot vad vi haft tidigare. Vilket jag tycker är en fördel 
för våra barn då får de en tidig chans att lyckas och få den tillrättalagda utbildningen som våra barn 
inom autism behöver, den är väldigt specifik (Förskollärare A, 2019). 

 
Senare under intervjun lyfter även förskolläraren detta: 
 

Problemen som uppstår för våra barn är när dom hamnar i en skolmiljö som inte är tillrättalagd och 
anpassad efter deras förutsättningar. Vanliga förskolor kan för våra barn upplevas som kaos 
(Förskollärare A, 2019). 

 
I blockcitaten framträder hur pass stor makt en diagnosering har för att barnet ska få tillgång 
till en specialförskola och dess pedagogik. Utifrån förskollärarnas berättelser tolkar jag det 
som att det finns ett flertal vårdnadshavare som dock ställer sig frågande till diagnosering 
och dess påverkan på barnet, och därav väljer att barnet hellre ska inkluderas i en förskola. 
Nilholm och Göransson beskriver inkluderingsprocessen som en del av skolans ansvar att 
anpassa sig efter barnet och dess behov och inte tvärtom (2014, s. 30). Det går dock att 
urskilja svårigheter gällande att barn i behov av särskilt stöd ska inkluderas i förskolan och 
inte i specialförskolan. Ovanstående blockcitat benämner fördelen med att barn på en 
specialförskola erbjuds den tillrättalagda utbildningen utefter barnet för att lyckas i sitt 
lärande, medan förskolan kan upplevas mer kaosartat med större intryck och hög ljudnivå. 
Nilholm & Göransson belyste även en liknande situation där förskolans verksamhet inte var 
optimal för barnet i behov av särskilt stöd. I stället för en inkluderande miljö skedde en 
exkludering av barnet att vara i ett avskilt rum med egna uppgifter (2014, s. 12-13). 
	

[…] Eftersom behovet är så pass stort så skulle vi kunna fylla hela denna förskola med barn med autism 
spektrum ( Förskollärare B, 2019). 

 
Utifrån ovanstående citat från förskollärare B tolkar jag att behovet av specialförskolor är  
stort. Av samtliga förskollärare yttrades ett ökat behov av specialförskolor då det blivit 
alltmer vanligt med en tidig diagnosering hos barnet. Uppfattningen hos flera förskollärare 
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var att det sågs som otänkbart att barnen på deras förskola skulle klara av att gå på en förskola 
utan specialpedagogiken och verksamhetens ramar. Andra noteringar som gjordes var 
bristen på specialförskolor runt om i landet och att endast ett fåtal kommuner bedrev dessa. 
En egen tolkning inom detta är att de kommuner som inte valt att inrikta sig på 
specialförskolor arbetar utifrån ett inkluderande synsätt, där alla barn ska inkluderas i 
förskolans verksamhet oavsett diagnos eller inte. Nilholm och Carlsson menar att det finns 
både positiva och negativa åsikter kring en inkludering i förskolan för barn i behov av särskilt 
stöd. De uttrycker fortsättningsvis att det är en balansgång som riskerar att hamna i en 
riktning där barnet exkluderas från andra och ses som avvikande (2004, s. 82).  

7.2.3 Svårigheter i arbetet med barn med autismspektrum 
 
På en av förskolorna beskrevs svårigheter i arbetet utifrån hur styrningen uppifrån ställde 
krav på att följa läroplanens mål mot en inkluderande förskola. 
 

[…] Vilket gör att vi utgår från vanliga läroplanen och där står det att alla barn ska integreras. Vi har 
påbörjat ett arbete där våra barn på avledningen ska integreras med andra avdelningar. Vilket vi kan se 
som en svårighet utifrån vårt perspektiv eftersom barnen har inte de samma sociala färdigheter och vissa 
barn kanske inte vill gå dit heller ( Förskollärare C, 2019). 

 
I blockcitatet framträder dubbla riktlinjer för förskolläraren att bemöta. Hen upplevde detta 
som en svårighet då deras barn på avdelningen inte besitter vissa sociala färdigheter som gör 
det möjligt till en sammanslagning av avdelningarna under dagarna. Vilket kan ses som en 
motgång utifrån enskild individ kontra den högre styrningen. Genom att följa styrningens 
riktlinjer för en inkludering med alla barn så åsidosätts också bemötandet utifrån varje 
enskild individs behov i detta fall.  Vilket kan liknas vid ett dilemma utan lösning, då 
läroplanen lyfter att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning samtidigt som det 
framkommer att varje barn ska bemötas efter dennes behov och förutsättningar (Nilholm, 
2007, s. 61-62). 
  

I den mån de går blandar vi oss med de andra barnen. Vilket kan vara både bra och lite sämre då många 
av dom här barnen inte klarar stora folksamlingar, många barn på en gång, mycket ljud, så att man gör 
i den mån det fungerar (Förskollärare C, 2019). 

	
I en av intervjuerna berättade en förskollärare att barn med autism ofta har svårt med 
förändringar, samlingar och stora grupper. Det har därför gjorts en medveten konstellation 
av barngruppen under dagarna för att kunna möta barnen väldigt individuellt för att nå 
resultat för varje enskild individ. Samtliga förskollärare uttryckte att de oftast arbetade en 
till en i verksamheten, vilket menas en förskollärare på ett barn. Ett av fallen var avvikande 
då personalen på den förskolan arbetade en personal på två barn. Även fast barngrupperna 
ser mindre ut inom specialförskolor så kan dessa barn känna en inkludering inom dessa, och 
där få möjlighet att lära sig av varandra och känna en trygghet i sin diagnos (Nilholm & 
Göransson, 2014, s. 12-13). Detta arbetssätt kan ses som något väldigt speciellt för 
specialförskolor och som förskolan inte har samma möjligheter till enligt egen tolkning. 
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Fortsättningsvis belyste en annan av förskollärarna svårigheter i arbetet på detta sätt:  
 

Autismen ställer ju till det med lärandet, så är det ju. Svårigheten är att dom lär sig på ett annorlunda 
sätt än andra gör. Och vi måste ju hela tiden vara väldigt tydliga och ligga steget före. Vi har ju en väldig 
möjlighet att öva med barnen individuellt då vi har en så hög personaltäthet men vi har också en stor 
spridning i vår grupp på olika behov och olika nivåer så det är ju en svårighet för oss att göra saker i 
grupp  (Förskollärare D, 2019). 

	

Arbetsformen kommer att se olika ut beroende på om man utgår från individen eller 
barngruppen. Utifrån empirins resultat har det uppmärksammats att en av de största  
svårigheterna i arbetet med barn inom autismspektrum handlar om att anpassa sig efter 
barnets behov eller följa styrningens riktlinjer och hur man sammanväver dessa, något som 
ses som omöjligt i många fall.  Det uttrycktes även att personaltätheten är en viktig faktor 
för ett fungerande arbetssätt med dessa barn, detta analyseras i nästföljande tema.  

7.2.4 Stress och samarbete inom specialpedagogiken 
 
Enligt förskollärarnas utsagor kunde jag urskilja att de flesta av svaren kring stress handlade 
om svårigheten att få tag på vikarier. En av förskollärarna svarade såhär kring stress i arbetet: 
	

Det kan finnas stress i arbetet, jag tycker största faktorn är organisationen av hela förskolan isåfall. Just 
för att om vi är en person mindre och alla barn kommer då blir hela planeringen av dagen liksom förstörd 
på ett sätt. Just för att då blir det stressigt för oss och sen så märks det även på barnen (Förskollärare C, 
2019). 

	
Hen fortsätter även med att lyfta hur viktig tryggheten i sitt eget arbetslaget är inom detta: 
	

[…] annars tycker jag att just i vårt arbetslag är vi väldigt trygga med varandra och att om något inte 
går så kan man säga ”men kan du försöka?” Så med dom faktorerna vi har så tycker jag att vi gör ett 
bra jobb inne på vår avdelning, i arbetslaget men just att när vi inte har full personalstyrka så märks det 
(Förskollärare C, 2019). 

 
Utifrån empirin upplevdes personalbrist som en stor stressfaktor i arbetet. En av 
förskollärarna beskrev vikten av en full personalstyrka varje dag, och att stressen låg i att få 
tillgång till vikarier när personalstyrkan var underbemannad. Det är svårt att ta in vikarier 
med den rätta kunskapen på så kort tid samtidigt beskriver en av förskollärarna att deras barn 
inte accepterar vem som helst, hur som helst. Tryggheten måste finnas för att arbetet ska 
fungera för barnen och när en okänd person kommer in märks det även på dem.  
 

Sen är det ju en stress på så sätt att det är olika spridning på dom och […] Vi jobbar också med dubbla 
läroplaner och vi har ju förskolans vanliga läroplan men också mycket uppgifter av habiliteringen och 
vad föräldrarna tycker så för oss blir det ju lite dubbelt (Förskollärare D, 2019).  
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I blockcitatet framträder en annan aspekt som kunde bidra till ökad stress. Förskollärare D 
beskrev en ökad stress i och med att de på hens förskola arbetade med dubbla läroplaner. 
Habiliteringen gav uppgifter som samtidigt ska tas i hänsyn till vad vårdnadshavarna 
tycker,  i och med detta så upplevde hen att det blev en dubbel styrning. Denna dubbla 
styrning kan liknas vid ett dilemma gällande utbildningssystemet. Det finns ett flertal 
riktlinjer för utbildningssystemet att ha i beaktning men det gäller att hela tiden utgå från 
vad som är bäst för barnet. Detta kan uppfattas som dubbla styrningar ifall lärandet ska ske 
utifrån ett individanpassat tänk eller utifrån rätten till lika utbildning, vilket Carlsson & 
Nilholm belyser kan leda till både inkluderande som exkluderande processer (2004, s. 82). 
	

Det är ju en nära relation och man får ju vara med i så mycket mer än kanske en annan avdelning. […] 
den är ju också väldigt viktig som vi värderar så att vi får till en bra föräldrakontakt för barnens skull  ( 
Förskollärare D, 2019). 

 
I frågan hur viktig föräldrakontakten är i arbetet svarade samtliga förskollärare att 
föräldrakontakten var av otrolig vikt. Några barn benämndes som ”taxibarn” vilket betyder 
att barnen kommer och lämnar förskolan med taxi, kontakten med vårdnadshavare sker via 
en kontaktbok. Annars sker kommunikation och kontakt med vårdnadshavare som vanligt, 
oftast i tambursituationer. Detta går enligt min tolkning att problematisera utifrån samarbetet 
mellan parterna, då dom dagliga mötena är viktiga för att samarbetet ska fungera. 
Fortsättningsvis tolkar jag att den dagliga kontakten kan missgynnas via kontaktboken och 
det gäller att båda parterna är engagerade i denna kommunikationsform. En av förskollärarna 
beskrev föräldrakontakten som en nära relation samt att kommunikationen mellan parterna 
måste fungera för att den dagliga överlämningen ska erbjuda barnet rätt förutsättningar att 
lyckas. En av förskollärarna uttryckte även att det blir en väldigt nära kontakt då de möter 
föräldrarna i olika skeden och samtalar kring känsliga ämnen. 

7.2.5 Möjligheter i arbetet med barn med autismspektrum 
 
Såhär inledde en av förskollärarna kring hur hen såg på möjligheter i arbetet med barn med 
autism:  
	

Möjligheterna är att vi kan arbeta individuellt, liksom att vi har den möjligheten att verkligen möta 
barnet där den är och följa dom hela dagarna och träna på de dom behöver. Och vi ser ju också deras 
framsteg mycket lättare för att vi är så pass nära dom och är med dom hela dagarna. Vi har ju också en 
anpassad miljö på våran förskola och en mindre grupp som också gynnar deras lärande såklart då. Vi 
kan även upptäcka dom här små skillnaderna man kanske missar i en större grupp kan jag tänka mig så 
att man ser det där lilla som kanske är en stor utveckling hos barnet, det är spännande (Förskollärare D, 
2019). 

	
Enligt min tolkning delar förskollärarna åsikt kring möjligheter där samtliga beskrev 
fördelen i att barn i en specialförskola kunde få möjlighet till ett individanpassat lärande, 
samt att förmånen oftast finns att kunna vara en pedagog med antingen ett eller två barn per 
dag. Fördelen med en diagnosering är att barnet får chansen att utvecklas när hen hamnar i 
den tillrättalagda situationen, med hjälp av detta sker utvecklingen automatiskt inom många 
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olika områden menar en av förskollärarna. Nilholm beskriver utbildningssystemet liknande 
en vågskål, där både det individanpassade lärandet och allas lika utbildning jämnt ska 
fördelas inom verksamheten (2007, s. 61-62).. Enligt min analys ser jag det 
individanpassande lärandet som nyckeln till ett positivt bemötande för barn i behov av 
särskilt stöd och deras utveckling. 
 
En av förskollärarna belyste betydelsen av kommunikation i arbetet:  
	

Barn som inte pratat tidigare, här hörs dom och här stöttar, tolkar och förstår vi alla våra barns 
kommunikation oavsett om den är verbal eller kroppslig. Och när då ett barn förstår att någon lyssnar 
så finns det en vinst med det och då kommer det (Förskollärare A, 2019). 

 
En annan av förskollärarna svarade såhär gällande kommunikation: 	

Utan språk kommer man ingenstans (Förskollärare B, 2019). 

	
Struktur och kommunikation benämns båda som centrala begrepp i arbetet för barn i behov 
av särskilt stöd där samtliga förskolor använde sig utav något kommunikativt redskap för att 
skapa ett samspel, det var alltifrån appar till tecken som stöd. Dessa kommunikativa redskap 
benämner Nilholm som artefakter, som kan ses som ett hjälpmedel i att förstå sin omvärld 
och underlätta inom lärandet (2007, s. 63).	Många av förskollärarna framförde även vikten 
av att fånga barnens intresse och vara flexibla i sitt arbete för att på så sätt göra lärandet 
meningsfullt för dessa barn. 	
	

Den största möjligheten med dem här barnen är att de har väldigt stort intresse för just vissa grejer. Med 
det intresset kan man bygga på andra ämnen, vilket även gör lärandet meningsfullt för dom 
(Förskollärare C, 2019). 

 
Barn med autismspektrum brinner ofta lite extra för något vilket en av förskollärarna lyfte 
som utmärkt läge ur ett pedagogiskt syfte att få in andra läroplansmål naturligt i aktiviteten. 
Därför var det viktigt att utgå från varje individ och vad just det enskilda barnet fann 
intresseväckande.  
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8. Diskussion och konklusion 

I följande avsnitt redogörs de två delstudierna i förhållande till varandra och diskuteras 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis presenterar vi en konklusion som 
innehåller en sammanfattning av studiens huvudsakliga resultat samt fortsatt forskning.  

8.1 Diskussion 
 
Vår studie syftar till att undersöka hur förskollärare ser på svårigheter och möjligheter för 
barn inom autismspektrum, i en förskola respektive en specialförskola. Studien utgår ifrån 
två delstudier där delstudie 1 inriktar sig mot förskolor och delstudie 2 utgörs av 
specialförskolor. Vi har tolkat förskollärarnas beskrivningar utifrån dessa frågeställningar; ” 
Vad krävs för att få tillgång till resurs på en förskola eller tillträde till specialförskola och 
dess pedagogik?”, ” Finns det möjlighet till kompetensutbildning? Isåfall vad?” och ” Vilka 
arbetsformer tillämpas i arbetet med barn inom autismspektrum? För det enskilda barnet 
eller barngruppen?”.  
 
Utifrån vår tolkning av resultatet med utgångspunkt i Nilholms dilemmaperspektiv har vi 
konstaterat att det finns flera svårigheter och möjligheter gällande förskollärares arbete med 
barn inom autismspektrum både i förskolan och specialförskolan. Det moderna 
utbildningsystemet står inför ett flertal dilemman som i sin tur påverkar inom vilken 
verksamhet barn i behov av särskilt stöd ska placeras. Oavsett verksamhet går det inte undgå 
både inkluderande men även exkluderande processer. Med detta menas att det finns en risk 
att barn i behov av särskilt stöd kategoriseras och exkluderas från samhället om de placeras 
i en specialförskola, men de finns samtidigt en risk att de exkluderas i en inkluderande 
förskola. Det ska även tilläggas att barn i behov av särskilt stöd kan inkluderas i en 
gemenskap i de båda verksamheterna. Båda verksamheterna går att se utifrån positiva och 
negativa faktorer, vilket kan liknas vid Nilholms dilemmaperspektiv då dilemmat inte har en 
konkret lösning (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 82). Vi tänker i och med detta lyfta ett antal 
olika faktorer  som vi fått syn på i vårat resultatet som påverkar val av verksamhet för barn 
i behov av särskilt stöd. I de olika verksamheterna kan arbetsformerna se olika ut. I 
förskolans verksamhet arbetar man utifrån ett inkluderande synsätt där specialpedagogiken 
inkluderas i hela barngruppen. Jämförelsevis ser arbetsformen i specialförskolorna 
annorlunda ut, där utgångspunkten sker utifrån ett individanpassat lärande. Huvudfokus 
riktas mot att bemöta varje enskild individ utifrån behov och förutsättning, detta sker i 
mindre barngrupper med ökad personaltäthet. I dessa mindre barngrupper får varje enskild 
individ möjlighet att synas, höras och tolkas oavsett verbal eller icke verbal kommunikation. 
I studien kom vi fram till att alla deltagande förskollärare i förskolan var eniga om att det 
gäller att inte se svårigheter gällande barn i behov av särskilt stöd, utan att istället skapa 
möjligheter för lärande och utveckling. Nilholm och Göransson betonar vikten av att inte se 
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problem hos barn i behov av särskilt, utan istället se deras olikheter som en tillgång till 
gruppen (2014, s. 30). 
 
En annan faktor som kan påverka val av verksamhet för barn i behov av särskilt stöd är om 
förskollärarna har möjlighet till kompetensutbildning. Sandberg och Ottosson belyser vikten 
av kunskap både om diagnoser samt om specialpedagogikens helhet, för att kunna bemöta 
dessa barn och ge bästa möjliga förutsättning för utveckling och lärande (2010, s. 751-752). 
Det vi kommit fram till i resultatet är att inom dom olika verksamheterna varierar omfånget 
av detta. Respondenterna som deltog i delstudie 1 beskrev bristen på kompetensutbildning 
från ledningen, detta sågs som problematiskt då de självständigt fick ansvara över att söka 
kunskap. De skillnader vi kan se i specialförskolor kan härledas till att 
kompetensutbildningar sågs som ett måste i arbetet för att kunna bemöta dessa barn och 
därför gavs det större möjlighet till detta jämförelsevis mot förskolan. Dock styrdes 
kompetensutbildningarna på specialförskolor beroende på verksamhetens ledning och den 
ekonomiska tillgången. Beckman m.fl. belyser vikten av kompetensutbildning på så sätt att 
när förskollärarna får en ökad trygghet i sin kompetens kan det individuella arbetssättet 
utvecklas och förbättras (1998, s.111). Utifrån vår förståelse av förskollärarnas 
beskrivningar om vad som krävs för att få tillträde till specialförskola och dess pedagogik är 
barnet beroende av en diagnosering. Detta belyser vilken makt en diagnos kan ha gällande 
tillträde till specialförskola. Får barnet inte en diagnosering placeras barnet automatisk på en 
förskola, beroende på vilken förskola och hur ledningen styr sin ekonomi ges barnet 
möjlighet till en resurs eller inte. Vi utgår från resultatet att förskollärarna upplever en ökad 
stress när de inte får denna tillgång till resurs i barngruppen även fast det finns behov. I och 
med detta känner förskollärarna sig otillräckliga och kan inte tillgodose alla barns behov, 
vilket motsätter sig skollagens riktlinjer. Även förskollärarna på specialförskolorna beskrev 
en stress i arbetet, den stressen uppkom från två aspekter. Även här upplevdes en stress 
gällande personalstyrkan i verksamheten, dock uppkom stressen kring frånvaro av ordinarie 
personal och svårigheter i att finna lämpliga vikarier. Enligt J. Cancio m.fl. upplever 
specialpedagoger en stress kring svaga arbetsförhållanden och emotionell utmattning som 
sedan påverkar kvalitén i arbetet. Det krävs att specialpedagoger hittar strategier för att 
hantera sin stress för att orka bibehålla sitt yrket (2018, s. 476). Den andra aspekten handlade 
om den dubbla styrningen för specialförskolor att ta del av. Både åsikter och styrning från 
habilitering och vårdnadshavare men framförallt från utbildningsystemets riktlinjer kände 
förskollärarna en stress över. Samtidigt som barnet enligt läroplanen ska inkluderas ska 
också ett individanpassat lärande ske från förskolan. Detta uppdrag för förskollärare kan ses 
som komplicerat och kräver en balans som är nästintill omöjlig att uppnå (Nilholm, 2007, s. 
61-62).  
 
De likheter vi fann mellan förskolan och specialförskolan i arbetet med barn inom 
autismspektrum var först och främst begreppen tydlighet och struktur. Gemensamt kom vi 
fram till att resultatet visade inom båda verksamheterna att både tydlighet och struktur krävs 
för att skapa bästa möjlighet för barnets lärande och utveckling. En av förskollärarna 
benämnde arbetet med barn i behov av särskilt stöd utifrån uttrycket ”ramar och kramar”. 
Med detta menas att verksamheten behöver ha strikta ramar, samtidigt som arbetet ska 
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genomsyras av omsorg och omtanke. Enligt Gillberg är struktur och rutiner grundläggande 
för en stabil och trygg miljö för barnet att infinna sig i (1999, s. 151-152). En annan tydlig 
likhet mellan de två verksamheterna var hur de arbetade med barns språkutveckling och 
kommunikativa samspel. Barn inom autismspektrum har oftast svårigheter gällande språk 
och kommunikation. Tsai beskriver att det är viktigt att barnet utvecklar en verbal eller icke 
verbal kommunikationsförmåga för att kunna integrera med andra (2016, s. 234-235). I 
resultatet fick vi syn på hur förskollärarna skapade kommunikationsmöjligheter genom 
alternativa vägar, såsom tecken som stöd, bildstöd och digitala verktyg. Dessa 
kommunikativa redskap kan enligt Nilholm benämns som artefakter som ska underlätta 
lärandet för barnet (2007, s. 63).  

8.2 Konklusion 
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det finns både möjligheter och svårigheter i 
arbetet med barn inom autismspektrum. Detta påverkar i sin tur inom vilken verksamhet 
barnet kommer att placeras. Utifrån empirins resultat kunde ett flertal olika faktorer 
synliggöras som påverkar val av verksamhet. Förskollärares kompetens och verksamhetens 
resurser måste tas i hänsyn till i valet av förskola respektive specialförskola. Andra faktorer 
som påverkar är vilka arbetsformer som tillämpas i de båda verksamheterna och vad som 
fungerar bäst för det specifika barnet. I studien framkommer att förskolor oftast inkluderar 
specialpedagogiken i hela barngruppen och inte mot det specifika barnet, medan 
arbetsformen ser varierande ut i specialförskolor med ett mer individanpassat fokus för 
barnet i behov av särskilt stöd. Utifrån vår studie kan en slutsats dras att samtliga 
förskollärare belyser vikten av positivt synsätt gällande specialpedagogiken. Det gäller att 
inte se svårigheter i arbetet och barnets diagnos som ett problem utan att arbeta för att skapa 
möjligheter och se dessa barn som en tillgång. Utifrån studiens resultat ställer vi oss frågan; 
”Vilken verksamhet är främst lämpad för att bemöta barn i behov av särskilt stöd?” Utifrån 
de slutsatser vi nu lyft fram kan en slutsats dras att alla dessa benämnda faktorer måste tas i 
hänsyn till i val av verksamhet men framförallt måste utgångspunkten vara vilken 
verksamhet som passar det enskilda barnet och dess behov. Utifrån denna fråga finner vi 
ingen konkret lösning utan detta ställs i förhållande till ett dilemma beroende på situation. 
Genom etnografiska studier skulle en större inblick på hur förskollärare arbetar med barn i 
behov av särskilt stöd och inom autismspektrum kunna belysas. Eftersom vi valt att använda 
oss av kvalitativa interjuver har endast förskollärarnas uppfattningar kring hur dom arbetar 
undersökts.  
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10. Bilaga 1 

Intervjufrågor Förskola	
Förskolan, personal, barngrupper	

1.     Hur många arbetar på avdelningen?	

2.     Vilken utbildning har ni som arbetar på avdelningen?	
	
3.     Har ni tillgång till utbildning inom specialpedagogik? Eller har ni någon erfarenhet av 
specialpedagogik? 	
	
4.     Inom vilka åldrar befinner sig barnen på avdelningen?	
	
5.     Hur stor är barngruppen och har det gjorts en medveten konstellation av denna?	
	
6.     Vad krävs för att få en resurs till barngruppen? Har ni någon just nu? Varför/varför inte?	
	
Pedagogik och resurser	

1.     Hur ser den dagliga verksamheten ut ur ett omsorgs och pedagogisk perspektiv 	

2.     Hur ser ni på svårigheter i arbetet för barn med autismdiagnos?	

3.     Hur ser ni på möjligheter i arbetet för barn med autismdiagnos?	

4.     Inkluderar ni specialpedagogiken i arbetet med hela barngruppen eller för det specifika barnet 
som behöver det stödet?	

5.    Vad ser du som viktiga faktor för ett fungerande arbetssätt hos er? 	

6.    Är det något du vill lyfta som vi inte nämnt som du anser är viktigt? 	
 
Intervjufrågor Specialförskola  
Förskolan, personal, barngrupper 
 
Hur många arbetar på avdelningen? 
 
Vilken utbildning har ni som arbetar på avdelningen? 
 
Har ni tillgång till utbildning inom specialpedagogik? Eller har ni någon erfarenhet av 
specialpedagogik?  
 
Inom vilka åldrar befinner sig barnen på avdelningen? 
 
Hur stor är barngruppen och har det gjorts en medveten konstellation av denna? 
 
Vad krävs för att få tillgång till en specialförskola och dess specialpedagogik?  
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Pedagogik och resurser 

Vad tänker du på när det gäller omsorgsuppdraget? 

      Hur ser den dagliga verksamheten ut ur ett omsorgsperspektiv? 

      Hur ser den dagliga verksamheten ut ur ett pedagogiskt perspektiv? 

      Hur ser ni på svårigheter i arbetet för barn med autismdiagnos?  

      Hur ser ni på möjligheter i arbetet för barn med autismdiagnos? 

      Vad ser du som viktiga faktor för ett fungerande arbetssätt hos er? 

      Är det något du vill lyfta som vi inte nämnt som du anser är viktigt?  
 

 


