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Sammanfattning	
	
Syftet	med	denna	studie	är	att	kartlägga	hur	föräldrar	till	barn	med	autism	kan	påverka	att	
deras	barn	får	resurs	på	förskolan	samt	öka	förståelsen	för	hur	föräldrar	påverkas	av	att	ha	
ett	barn	med	autism.	Studien	bygger	på	fyra	kvalitativa	intervjuer	med	föräldrar	vars	barn	är	
inom	autismspektrumtillståndet	(AST).	Resultat	visar	att	det	krävs	mycket	av	föräldrarna	för	
att	barnet	ska	få	rätt	stöd,	framförallt	tar	det	väldigt	mycket	tid	att	planera	och	gå	på	möten	
vilket	 går	 ut	 över	 föräldrarnas	 jobb.	 Föräldrarna	 beklagade	 sig	 även	 över	 den	
autismkompetens	 resurspersonen	 saknar.	 Barnen	 i	 studien	 fick	 resurs	 innan	
diagnostiseringen	stod	klar	men	trots	resurs	anser	föräldrarna	att	barnen	inte	får	tillräckligt	
stöd.	Materialet	är	analyserat	utifrån	ett	sociokulturellt	perspektiv,	då	samhället	bygger	på	
sociala	interaktioner	med	varandra.	Föräldrarna	har	liknande	känslor	av	att	ha	ett	barn	med	
autism.	 Slutsatsen	 av	 studien	 är	 att	 det	 krävs	 mycket	 tid	 av	 föräldrarna	 och	 förskolan	
fungerar	 inte	 alltid	 som	 en	 inkluderande	 miljö.	 Mer	 autismkompetens	 behövs	 för	 att	
förskolan	ska	bli	en	miljö	för	alla.		
	
Nyckelord:	Autismspektrumtillstånd	(AST),	förskola,	föräldrar,	resurs	
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1	Inledning	
	
Alla	barn	 i	 Sverige	har	enligt	 Skollagen	 rätt	 till	 utveckling	och	 lärande.	 Förskolan	 spelar	en	
central	roll	i	barns	utbildning	då	den	lägger	grunden	för	ett	livslångt	lärande.	I	kapitel	1,	4	§	
står	det	 tydligt	att	skolan	ska	 främja	alla	barns	utveckling	och	 lärande	efter	bästa	 förmåga	
(2010:800).	Vidare	skriver	Skollagen	om	särskilt	stöd	för	barn:	
	

Barn	som	av	fysiska,	psykiska	eller	andra	skäl	behöver	särskilt	stöd	i	sin	utveckling	ska	
ges	 det	 stöd	 som	 deras	 speciella	 behov	 kräver.	 Om	 det	 genom	 uppgifter	 från	
förskolans	 personal,	 ett	 barn	 eller	 ett	 barns	 vårdnadshavare	 eller	 på	 annat	 sätt	
framkommer	 att	 ett	 barn	 är	 i	 behov	 av	 särskilt	 stöd,	 ska	 förskolechefen	 se	 till	 att	
barnet	 ges	 sådant	 stöd.	 Barnets	 vårdnadshavare	 ska	 ges	 möjlighet	 att	 delta	 vid	
utformningen	av	de	särskilda	stödinsatserna	(2010:800).	

	

Björck-Åkesson	(2014,	s.23)	betonar	vikten	av	förskolans	uppdrag.	Hon	skriver	att	de	första	
åren	är	betydelsefulla	för	barns	utveckling	eftersom	barn	behöver	stimuleras	och	ingå	i	olika	
sociala	och	kulturella	gemenskaper.	Vidare	menar	Björck-Åkesson	att	barn	i	behov	av	särskilt	
stöd	 har	 rätt	 till	 det,	 men	 att	 många	 kommuner	 inte	 lever	 upp	 till	 detta.	 Ett	 problem	 är	
bristande	resurser	där	ansvariga	menar	att	insatserna	inte	är	tillräckliga	(2014,	s.26).	
	
Gruppen	av	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	växer	och	i	min	blivande	yrkesroll	som	förskollärare	
vill	jag	kunna	möta	alla	barn	efter	deras	behov.	Lagen	säger	att	det	inte	ska	krävas	diagnos	
för	 att	 få	 resursstöd	 men	 i	 praktiken	 ser	 det	 annorlunda	 ut.	 Problematiken	 kan	 ligga	 i	
resursfördelningen	och	att	varken	pengar	eller	personal	 räcker	 till	på	många	 förskolor.	Vid	
flera	 tillfällen	 har	 jag	 sett	 hur	 vägen	 till	 resursstöd	 varit	 komplicerad.	 Jag	 vill	 därför	
undersöka	 hur	 föräldrar	 till	 barn	 med	 autism	 upplever	 resursfördelningen	 utifrån	 sina	
erfarenheter.		
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2	Bakgrund	

2.1	Syfte	och	frågeställningar	
Syftet	 med	 denna	 studie	 är	 att	 kartlägga	 hur	 föräldrar	 till	 barn	 inom	
autismspektrumtillståndet	 kan	 påverka	 att	 deras	 barn	 får	 resurs	 på	 förskolan	 samt	 öka	
förståelsen	för	hur	föräldrar	påverkas	av	att	ha	ett	barn	med	autism.		
	

• Vad	krävs	av	föräldrarna	för	att	deras	barn	ska	få	resurs?	
• Får	deras	barn	det	stöd	som	behövs?	

2.2	Begreppet	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	
Begreppet	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	har	förändrats	under	tid.	Begreppet	växte	fram	i	och	
med	 att	 man	 talade	 om	 det	 som	 ansågs	 avvika	 från	 det	 normala.	 Barn	 med	 ”osynliga”	
funktionsnedsättningar	avvek	från	de	vuxnas	normalitetsbegrepp	och	barn	som	inte	betedde	
sig	 normalt	 ansågs	 konstiga	 och	 lillgamla	 (Lutz,	 2013,	 s.14).	 Efter	 andra	 världskriget	
förändrades	synen	på	barn	och	barndom.	Ett	utvecklingspsykologiskt	perspektiv	träder	fram	
där	man	ser	barnets	utveckling	linjärt	där	barnet	ska	följa	olika	stadier,	som	språkutveckling	
och	motorik.	Relationen	mellan	olika	institutioner	och	hemmet	förändras	och	förskolan	blir	
en	plats	där	barnet	ska	kompenseras	för	de	brister	som	märks	hemma	(Lutz,	2013,	s.18).	
	
I	 Barnstugeutredningen	 från	 1972	 introduceras	 begreppet	 barn	med	 särskilda	 behov	med	
syfte	att	ge	vissa	barn	förtur	till	förskolor.	Fokus	ligger	fortfarande	på	barnet	vilket	Sandberg	
och	 Norling	 (2014,	 s.47)	 problematiserar.	 De	 skriver	 att	 alla	 barn	 kan	 ha	 särskilda	 behov	
under	förskoleåldern	och	att	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	inte	är	en	homogen	grupp.	År	1997	
kom	Socialstyrelsen	med	ett	nytt	begrepp:	barn	med	svårigheter	 i	barngruppen,	där	de	vill	
påpeka	 vikten	 av	 omgivningens	 påverkan	 som	 kan	 bidra	 till	 barns	 svårigheter.	Dock	 ligger	
svårigheterna	fortfarande	kvar	hos	barnet	och	under	2000-talet	bestäms	att	begreppet	ska	
heta	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	och	inte	med.	Syftet	är	att	förskolan	och	den	pedagogiska	
verksamheten	 ska	 anpassa	 sig	 efter	 det	 enskilda	 barnet	 och	 inte	 tvärtom	 (Sandberg	 &	
Norling,	2014,	s.48).	
	
I	Sverige	är	det	ovanligt	med	speciella	förskolor	för	barn	i	behov	av	särskilt	stöd.	Däremot	är	
det	 vanligare	 att	 flera	 barn	 i	 behov	 av	 särskilt	 stöd	 går	 på	 samma	avdelning,	 det	 vill	 säga	
resursavdelning.	Alla	barn	ska	ges	samma	möjlighet	till	 inkludering	och	delaktighet,	och	då	
tillgängligheten	 på	 förskolorna	 fungerar	 bra	 kan	 alla	 barn	 gå	 på	 samma	 förskola	 (Björck-
Åkesson,	2014,	s.30).	
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2.3	Inkluderingsbegreppet	
Lutz	(2013,	s.38)	betonar	vikten	av	inkludering	i	förskolan.	Inkludering	syftar	på	att	förskolan	
anpassas	utifrån	alla	individers	olikheter.	Till	skillnad	från	integrering	där	det	istället	handlar	
om	att	barnet	anpassas	till	en	oföränderlig	förskola.	Vidare	hävdar	Lutz	att	inkludering	ofta	
används	 inom	specialpedagogik	 för	 att	 fånga	upp	mångfalden	 i	 barngruppen.	 (2013,	 s.40).	
Inkludering	är	viktigt	då	de	innefattar	delaktighet,	vilket	Läroplanen	för	förskolan	betonar	vid	
flera	tillfällen:	
	

Varje	barn	 ska	ges	möjlighet	att	bilda	 sig	egna	uppfattningar	och	göra	val	utifrån	de	
egna	 förutsättningarna.	 Delaktighet	 och	 tilltro	 till	 den	 egna	 förmågan	 ska	 på	 så	 vis	
grundläggas	och	växa	(Lpfö98/2010,	s.5).	

	

Björck-Åkesson	beskriver	delaktighet	 som	ett	viktigt	begrepp	då	det	handlar	om	att	kunna	
påverka	 och	 förändra	 sin	 livssituation.	 För	 små	 barn	 innebär	 det	 att	 vara	 aktiv	 och	 själv	
kunna	bestämma	över	sin	vardag	i	den	mån	det	går	(2014,	s.30).	

2.4	Vad	är	autismspektrumtillstånd?	
Autismspektrumtillstånd,	AST,	innebär	funktionsnedsättningar	och	inte	specifika	sjukdomar.	
En	 funktionsnedsättning	 begränsar	 barnet	 och	 påverkar	 dess	 naturliga	 utveckling.	 Hur	
barnet	utvecklas	beror	på	omgivningens	påverkan	och	krav,	men	också	på	de	tidiga	resurser	
som	sätts	 in.	AST	kan	vara	medfött,	biologiskt	betingat	eller	uppkommit	 i	 tidig	ålder.	 Inom	
AST	 finns	 neurologiska	 avvikelser	 i	 vissa	 delar	 av	 centrala	 nervsystemet.	 Dessa	 avvikelser	
leder	 till	 att	 vissa	 kognitiva	 funktioner	 påverkas	 och	 rubbas.	 Kognitiva	 funktioner	 handlar	
bland	annat	om	sättet	att	tänka,	bearbeta,	ta	 in	och	förstå	 information.	Detta	kan	påverka	
den	sociala	och	språkliga	kommunikationen	samt	föreställningsförmåga	och	flexibilitet.	
	
AST	är	ett	samlingsnamn	för	olika	diagnoser	som	innebär	begränsningar	inom	tre	områden.	
De	tre	handlar	om	socialt	samspel,	ömsesidig	kommunikation	och	flexibilitet.	Diagnoser	som	
Aspergers	 syndrom,	 autism	 och	 ADHD	 ryms	 alla	 inom	 det	 övergripande	 begreppet	
autismspektrumtillstånd.	
	
Vid	AST	är	det	viktigt	att	tidigt	få	hjälp	för	att	hantera	sin	funktionsnedsättning.	Habilitering	
är	 ett	 viktigt	 stöd	 där	 barn	 får	 utvecklas	 och	 tränas	 efter	 bästa	möjliga	 funktionsförmåga.	
Habiliteringens	 syfte	 är	 att	 ge	 barnet	 goda	 förutsättningar	 för	 ett	 självständigt	 liv	 och	
förhoppningsvis	skapa	en	aktiv	medborgare	i	samhället	(Socialstyrelsen,	2010,	s.11-12).		
	
Då	vissa	kognitiva	funktioner	påverkas	inom	AST	kan	barn	med	autism	ha	svårare	att	leka	än	
andra	 barn.	 Avvikande	 lekbeteenden	 inom	 till	 exempelvis	 låtsaslek	 kan	 vara	 svårt	 då	 det	
finns	 en	 begränsning	 i	 barnets	 föreställningsförmåga.	 Barn	 med	 autism	 kan	 också	 ha	
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problem	med	det	sociala	samspelet	 i	 leken	och	kan	vara	svåra	att	motiveras	till	 lek.	Det	är	
viktigt	 att	 så	 tidigt	 som	möjligt	 fånga	 upp	 de	 barn	 som	 ligger	 inom	AST	 och	 hjälpa	 dem	 i	
leken	då	detta	är	en	väldigt	stor	del	av	barnets	uppväxt	(Strid	&	Tjus,	2009,	s.209-210).	

2.5	Diagnos	
Diagnos	 betyder	 bedömning	 och	 beskrivning	 av	 ett	 visst	 sjukdomstillstånd.	 Johannisson	
(2006,	 s.29-30)	 beskriver	 diagnoser	 som	 sociala	 konstruktioner.	 Först	 när	 diagnosen	 har	
blivit	 bekräftad	 och	 namngiven	 är	 vi	 överens	 om	 att	 den	 finns.	 En	 diagnos	 kan	 vara	 en	
orsaksförklaring	 till	 varför	 människor	 beter	 sig	 på	 ett	 visst	 sätt.	 Diagnoser	 kan	 också	 ge	
avlastning	från	ångest	och	istället	fungera	som	tröst.	Johannisson	menar	att	en	diagnos	gör	
det	 lättare	för	 individen	att	uppfatta	sig	själv	och	 lättare	för	omgivningen	att	uppfatta	hen	
tillbaka.	Slutligen	skriver	Johannisson	att	namngivningen	på	alla	diagnoser	är	centralt	i	denna	
process	och	att	”det	som	har	ett	namn	finns”	(2006,	s.40).	

2.6	Resurs	–	hur	fungerar	det?	
Enligt	 Skollagen	 (2010:800)	 kapitel	 2,	 8a	 §,	 är	 det	 kommunens	 ansvar	 att	 fördela	 resurser	
efter	 barnens	 olika	 förutsättningar	 och	 behov.	 Det	 är	 sedan	 förskolechefens	 ansvar	 att	
fördela	resurser	 inom	verksamheten	(Kapitel	2,	10	§).	 I	Skolverkets	studie	Resursfördelning	
utifrån	förutsättningar	och	behov	från	2009	är	författarna	kritiska	till	hur	resursfördelningen	
skiljer	 sig	 i	 olika	 kommuner.	 De	 menar	 samtidigt	 att	 en	 enhetlig	 resursfördelningsmodell	
skulle	 fungera	 olika	 eftersom	 kostnadsvariationen	 mellan	 kommunerna	 skiljer	 sig.	 Inom	
ramarna	för	resursfördelningen	ligger	tilläggsbelopp	(extra	pengar	utöver	grundbeloppet)	för	
assistenthjälp,	 anpassning	 av	 lokaler	 samt	 andra	 stödåtgärder	 som	 inte	har	 anknytning	 till	
den	vanliga	verksamheten.	Tilläggsbeloppet	är	till	för	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	och	det	är	
förskolechefen	som	ansöker	om	detta	hos	kommunen.	Skolverkets	studie	menar	på	att	barn	
i	behov	av	särskilt	stöd	har	rätt	till	dessa	åtgärder	men	då	kommunerna	fördelar	sin	ekonomi	
olika	skiljer	sig	resursfördelningen	åt.		

2.7	Hur	går	en	utredning	till?	
Nordin-Olson	(2010,	s.22)	har	på	uppdrag	av	Socialstyrelsen	skrivit	en	publikation	om	bland	
annat	barn	med	autism.	Författaren	menar	att	en	allsidig	utredning	på	specialistnivå	krävs	
för	att	säkerställa	barnets	speciella	behov.	En	utredning	kan	bestå	av	 flera	moment,	bland	
annat	 intervjuer,	 observationer	 och	 kognitiva	 tester.	 Det	 är	 den	 specialiserade	 hälso-	 och	
sjukvården	 som	utför	 utredningen	 där	 bland	 annat	 barnläkare,	 psykologer,	 logopeder	 och	
sjukgymnaster	 arbetar.	 Utredning	 kan	 bland	 annat	 ske	 på	 Habiliteringen	 eller	 Barn-	 och	
ungdomspsykiatrin	(BUP)	där	kunnig	personal	arbetar.		
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2.8	Föräldrarollen	
I	 läroplanen	 för	 förskolan	 (Lpfö98/2010,	 s.13)	 står	 det	 tydligt	 att	 förskola	 och	 hem	 ska	
utveckla	ett	gott	samarbete.	Föräldrar	ska	kunna	påverka	verksamheten	och	ges	möjligheter	
till	inflytande.	Föräldrars	samarbete	med	förskola	och	eventuell	habilitering	är	central	om	de	
har	ett	barn	 i	behov	av	särskilt	stöd.	Jakobsson	och	Nilsson	(2011,	s.73)	skriver	att	det	kan	
komma	 som	 en	 chock	 för	 många	 föräldrar	 när	 beskedet	 om	 deras	 barns	
funktionsnedsättning	 eller	 eventuell	 diagnostisering	 blir	 verklig.	 De	 menar	 på	 att	 många	
föräldrar	 intar	 en	 försvarsposition	mot	 den	 person	 som	 fastställt	 diagnosen	 och	 förnekar	
ofta	sitt	barns	funktionsnedsättning.		
	
Vidare	 skriver	 Jakobsson	 och	 Nilsson	 att	 beskedet	 bearbetas	 med	 tiden	 och	 att	 många	
föräldrar	 efter	 viss	 tid	 känner	 lättnad.	Då	barnets	 diagnos	 är	 ställd	 kan	 föräldrarna	 släppa	
sina	funderingar	kring	detta	och	istället	fokusera	på	hur	de	kan	hjälpa	barnet	utifrån	deras	
behov	 och	 se	 till	 att	 få	 rätt	 stöd.	 Nordin-Olson	 förklarar	 att	 barn	 inom	
autismspektrumtillstånd	 riskerar	 att	 hamna	 i	 utanförskap	 och	 intervjuer	 med	 unga	 vuxna	
med	AST	visar	att	flera	blivit	mobbade	från	tidig	skolålder.	Dock	är	det	inte	bara	barnet	som	
drabbas	utan	Nordin-Olson	menar	även	att	föräldrarna	lever	med	en	psykisk	belastning	och	
detta	kan	hämma	föräldrarnas	utveckling	och	hälsa	(2010,	s.23).		
	
	 	



	 9	

3	Tidigare	forskning	
	
Svensk	 forskning	där	 föräldrar	 till	barn	 i	behov	av	särskilt	 stöd	är	 involverade	 i	 studier	är	 i	
princip	 obefintlig.	 Det	 finns	 även	 lite	 forskning	 om	 resursfördelning	 vilket	 Skolverkets	
rapport	(2009,	s.12)	bekräftar.	De	menar	på	att	kunskap	om	resursfördelning	fortfarande	är	
begränsad	och	att	kommuner	behöver	mer	stöd	av	forskning	och	utvärderingsresultat	för	att	
kunna	utvecklas.	

3.1	Generellt	om	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	
I	en	studie	gjord	av	Renblad	och	Brodin	(2014,	s.384)	fastställer	de	att	vart	fjärde	barn	mår	
psykiskt	 dåligt	 med	 bland	 annat	 huvudvärk	 och	 magont	 som	 följd.	 Då	 allt	 fler	 barn	 visar	
tecken	på	psykisk	ohälsa	framgår	det	av	pedagoger	att	de	behöver	mer	resurser	på	förskolor.	
Specialpedagogens	roll	blir	här	central	då	deras	uppgift	är	att	stötta	och	agera	som	bollplank	
till	 övriga	 personalen	 när	 kunskaperna	 inte	 räcker	 till.	 Förskolan	 kan	 utforma	 en	
handlingsplan	 för	barn	 i	 behov	av	 särskilt	 stöd.	Handlingsplanens	 syfte	är	 att	 fungera	 som	
stöd	 där	 barnets	 utveckling	 följs.	 Föräldrarna	 är	 alltid	 delaktiga	 i	 denna	 process.	
Förskollärare	 skriver	 handlingsplanen	 men	 föräldrarna	 är	 med	 och	 sätter	 målen.	 När	
handlingsplanen	är	färdig	ska	den	alltid	godkännas	av	föräldrarna	innan	den	träder	i	kraft.	I	
studien	 framgår	 det	 att	 specialpedagogerna	 strävar	 efter	 ett	 nära	 samarbete	 med	
föräldrarna,	 framförallt	 i	 framtagandet	 och	 utvärderingen	 av	 handlingsplanen.	 Samarbete	
med	 andra	 verksamheter	 såsom	 Habiliteringen,	 sjukgymnasten,	 barnavårdscentralen	 och	
socialförvaltningen	 är	 också	 viktig.	 Föräldrarna	 har	 alltid	 makten	 att	 bestämma	 om	 detta	
samarbete	 ska	 ske	 eller	 inte.	 Resultatet	 av	 studien	 visar	 att	 specialpedagogers	 kompetens	
ökar	och	att	deras	roll	är	uppenbart	viktig	(Renblad	&	Brodin	2014,	s.387-388).		
	
Barn	med	autism	ska	inkluderas	i	förskolan	och	det	är	förskolans	ansvar	att	stötta	barnet	i	de	
vardagliga	 situationerna.	 Inkludering	 är	 viktig	 då	möjlighet	 till	 interaktion	med	 andra	 barn	
som	 inte	 har	 en	 funktionsnedsättning	 ges.	 Personalens	 kunskap	 om	 barn	 med	 autism	 är	
viktig	för	barnens	utveckling	då	de	tillbringar	mycket	av	sin	tid	på	förskolan.	Engstrand	och	
Roll-Pettersson	 skriver	 även	 om	 habiliteringens	 viktiga	 uppgift	 då	 det	 ska	 hjälpa	 både	
föräldrar	och	förskolor	i	arbetet	med	barnet,	och	ge	råd	vid	utformandet	av	till	exempel	den	
individuella	handlingsplanen	(2012,	s.171).	
	
Att	främja	positiva	attityder	till	barn	med	autism	ska	vara	en	viktig	del	i	lärarutbildningen	och	
i	 fortbildningsprogram.	 Forskning	 gjord	 av	 Engstrand	 och	 Roll-Pettersson	 visar	 att	 brist	 på	
utbildning	 inom	bland	annat	autism	kan	bilda	negativa	attityder	 till	 inkludering.	Det	pekar	
även	 på	 att	 läraren	 saknar	 riktlinjer	 om	 hanteringen	 av	 barn	 med	 autism	 och	 att	
lärarutbildningen	 därför	 bör	 utrusta	 lärare	 med	 strategier	 för	 att	 öka	 den	 sociala	
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interaktionen	 mellan	 barn	 med	 autism	 och	 ”normalt”	 utvecklade	 kompisar.	 Av	 denna	
anledning	rekommenderas	att	läroplanen	revideras	så	att	kurser	inom	specialpedagogik	blir	
en	obligatorisk	del	av	den	allmänna	utbildningen	(Engstrand	&	Roll-Pettersson,	2012,	s.177).		
	
Psykologen	 Lundholm	 Hedvall	 har	 i	 sin	 avhandling	 följt	 cirka	 200	 barn	 under	 två	 år	 i	
förskoleålder	 som	befinner	 sig	 inom	autismspektrumtillståndet.	 Syftet	med	studien	var	att	
öka	kunskapen	om	unga	barn	med	AST	och	om	effekter	av	tidiga	insatser.		
I	studien	undersöktes	både	neuropsykologisk	och	utvecklingsneurologisk	bedömning.	Barnen	
fick	 under	 två	 år	 antingen	 intensiv	 eller	 icke-intensiv	 träning.	Det	 antogs	 att	 olikheter	 kan	
uppstå	 mellan	 intensiva	 och	 icke-intensiva	 behandlingsgrupperna,	 men	 resultaten	 visade	
inga	signifikanta	skillnader	mellan	behandlingsgrupperna.	Författaren	drar	slutsatsen	att	det	
bör	 vara	 mindre	 fokus	 på	 intensitet	 av	 behandlingen	 och	 mer	 på	 uppföljningar	 av	 det	
individuella	barnet	under	de	första	utvecklingsåren	(Lundholm	Hedvall,	2014,	s.5).			

3.2	Föräldrars	tankar	och	känslor	
Föräldrar	 till	 barn	 med	 misstänkt	 autism	 är	 ofta	 oroade	 över	 barnets	 utveckling	 och	
angelägna	om	att	diagnosprocessen	 ska	 starta	 så	 snabbt	 som	möjligt.	Genom	diagnos	kan	
tidiga	 insatser	 sättas	 in.	 Forskning	 visar	 att	 föräldrar	 tidigt	 bekymrar	 sig	 om	 barnet,	 ofta	
innan	två	års	ålder.	När	första	utredningstillfället	ska	ske	uttrycker	föräldrar	ingen	större	oro	
men	 ju	 längre	 in	 i	processen	de	går	desto	mer	ser	de	vilka	problem	som	finns.	Resultat	av	
forskning	visar	att	förskollärare	märker	avvikelser	 i	barnets	utveckling	i	ett	tidigt	stadie.	De	
flesta	 fall	 rapporteras	 redan	 innan	 två	 års	 ålder	 och	 problem	 tros	 uppstå	 så	 snart	 barnet	
börjar	på	 förskolan.	Forskning	menar	att	 förskolan	och	 förskolepersonal	 ska	ges	utbildning	
om	 barn	 med	 autism	 för	 att	 kunna	 bemöta	 dessa	 i	 verksamheten	 (Westman	 Andersson,	
Miniscalco	&	Gillberg,	2014,	s.3400-3401).		
	
Forskning	visar	att	många	föräldrar	ofta	känner	sig	isolerade	från	samhället	men	också	ofta	
finner	stöd	hos	andra	familjer	med	barn	med	autism.	Föräldrarna	menar	att	det	är	svårt	att	
leva	normalt	men	att	de	strävar	efter	det	så	gott	det	går.	Föräldrarna	uppnår	bland	annat	en	
känsla	av	normalitet	genom	att	upprätthålla	någon	typ	av	rutin	i	vardagens	pussel.	Studien	
visar	 att	 föräldrar	 försökt	 förändra	 samhällets	 system	 för	 att	 de	 är	missnöjda	och	ofta	 får	
kämpa	för	att	få	sin	röst	hörd	(Woodgate,	Ateah	&	Secco,	2008,	s.1081-1082).		
	
I	 en	 studie	 har	 538	 föräldrar	 svarat	 på	 frågor	 hur	 det	 är	 att	 leva	 med	 barn	 med	
funktionsnedsättning	 (McConnell,	 Savage,	 Sobsey	 &	 Uditsky,	 2015,	 s.29).	 Att	 ha	 ett	 barn	
med	funktionsnedsättning	kan	vara	smärtsamt	och	svårt	och	många	föräldrar	beskriver	det	
som	en	ständig	kamp.	En	kamp	för	att	bland	annat	bli	respekterade.	Ändå	visar	forskning	att	
ett	 barn	 med	 funktionsnedsättning	 inte	 bara	 ger	 negativa	 upplevelser.	 Tvärtom,	 många	
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föräldrar	vittnar	om	fördelar	såsom	förstärkta	familjeband,	personlig	utveckling	och	berikade	
sociala	 relationer.	 Stöd	 och	 insatser	 för	 dessa	 familjer	 måste	 fokusera	 på	 att	 hjälpa	
familjerna	att	 inse	 fördelarna	och	avlasta	genom	att	minska	 stress.	Hjälporganisatorer	kan	
exempelvis	skapa	möjligheter	för	nya,	oerfarna	föräldrar	att	lära	känna	mer	erfarna	föräldrar	
för	 att	 prata	 om	 den	 positiva	 inverkan	 deras	 barn	 haft	 på	 deras	 liv	 (McConnell,	 Savage,	
Sobsey	&	Uditsky,	2015,	s.42).		

3.3	Sammanfattning	forskning	
Allt	fler	barn	mår	dåligt	i	ung	ålder.	Det	är	därmed	viktigt	att	förskolan	fångar	upp	dessa	barn	
tidigt	 och	 utformar	 individuella	 handlingsplaner.	 Förskolan	 behöver	 mer	 resurser	 och	
specialpedagogens	 roll	 blir	 allt	 mer	 central.	 Barn	 i	 behov	 av	 särskilt	 stöd	 ska	 inkluderas	 i	
förskolan	och	personalen	ska	 få	grundläggande	kunskap	om	hur	man	på	bästa	sätt	hjälper	
barn	med	funktionsnedsättning.	Personalen	på	förskolan	spelar	en	avgörande	roll.	Utvecklas	
deras	kunskap	om	bland	annat	autism,	skapas	bättre	lärande-	och	utvecklingsmöjligheter	för	
barn	 i	 behov	av	 särskilt	 stöd.	 Läroplanen	 för	 förskolan	bör	därmed	 revideras	 så	 att	 kurser	
inom	specialpedagogik	blir	en	obligatorisk	del	i	lärarutbildningen,	hävdar	forskare.		
Att	 vara	 förälder	 till	 barn	med	 autism	 kan	 vara	 känslomässigt	 jobbigt,	 och	många	 önskar	
därför	att	diagnosprocessen	startar	tidigt	så	att	hjälp	kan	sättas	in	snabbt.	Föräldrar	känner	
sig	 ofta	 motarbetade	 och	 isolerade	 från	 samhället	 men	 finner	 stöd	 och	 hjälp	 av	 andra	
familjer	i	samma	situation.	Många	vittnar	om	de	positiva	följderna	med	att	ha	ett	barn	med	
autism.	Stärkta	familjeband	och	berikade	sociala	relationer	är	två	av	dem.		
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4	Min	undersökning	

4.1	Metodval	
Denna	studie	bygger	på	intervjuer	med	fyra	föräldrar	som	har	barn	med	autism.	Studien	är	
kvalitativ	och	grundar	sig	på	 fyra	 föräldrars	erfarenheter.	Det	 innebär	att	deras	tankar	och	
åsikter	 inte	 kan	 generaliseras	 särskilt	 mycket.	 Syftet	 med	 studien	 är	 lyfta	 fram	 föräldrars	
erfarenheter	 och	 egna	 berättelser,	 fokus	 ligger	 därmed	 på	 det	 kvalitativa	 framför	 den	
kvantitativa.		
	
Metodvalet	 grundar	 sig	 på	 en	 narrativ	 studie	 vilket	 innebär	 att	 forskare	 använder	 sig	 av	
berättelser	som	informationskällor.	En	narrativ	studie	är	fördelaktig	när	forskaren	vill	ta	del	
av	personliga	beskrivningar	och	denna	typ	av	studie	är	relevant	när	förståelsen	för	ett	utvalt	
ämne	 ska	 fördjupas	 (Bell,	 2006,	 s.31).	 Då	 mitt	 syfte	 är	 att	 föra	 fram	 föräldrars	 egna	
berättelser	anser	jag	att	metodvalet	är	relevant	för	min	studie.		
	
Jag	har	 valt	 att	 använda	mig	 att	 kvalitativa	 intervjuer	 för	min	 studie.	 En	 kvalitativ	 intervju	
innebär	 att	man	 vill	 förstå	 intervjupersonens	 sätt	 att	 resonera	 och	 försöka	 hitta	mönster	
(Trost,	2010,	s.32),	vilket	passar	min	studies	utformande.		Då	denna	studie	är	tidsbegränsad	
valde	jag	att	fokusera	på	färre	intervjuer	och	istället	försöka	få	ett	fördjupat	och	innehållsrikt	
material.	Bell	(2006,	s.158)	menar	att	det	inte	finns	utrymme	för	många	intervjuer	när	man	
jobbar	under	kortare	projekt.	Syftet	med	studien	är	att	föra	fram	föräldrarnas	erfarenheter	
och	 få	en	djupare	 förståelse	 för	hur	de	 tycker	deras	 resurs	 fungerar.	På	grund	av	studiens	
syfte	anser	jag	att	kvalitativa	intervjuer	ger	mig	ett	rikt	material.		
	
Studien	 bygger	 på	 strukturerade	 och	 semi-strukturerade	 intervjuer.	 Frågeställningarna	 har	
noga	valts	ut	för	att	kunna	få	svar	på	mitt	syfte.	Dock	har	frågorna	gett	utrymme	till	öppna	
svarsalternativ	och	då	är	semi-strukturerade	 intervjuer	relevanta.	Genom	öppna	frågor	ges	
föräldern	möjlighet	att	prata	fritt	men	det	finns	även	en	typ	av	struktur	då	jag	ville	ha	svar	på	
ett	ental	frågor.	Intervjufrågorna	kan	ses	i	Bilaga	1.		

4.2	Urvalsgrupp	och	avgränsningar	
Informanterna	 är	 alla	mammor	mellan	 30-40	 år	 som	 har	 AST-diagnostiserade	 barn.	 En	 av	
informanterna	är	känd	av	mig	sedan	tidigare,	de	andra	var	för	mig	okända.	Kontakt	uppstod	
genom	Facebook-grupperna	Barn	 i	Behov	och	Fantastiska	föräldrar.	Båda	sidorna	riktar	sig	
till	föräldrar	vars	barn	är	i	behov	av	särskilt	stöd	eller	ligger	inom	autismspektrumtillståndet	
(AST).	Barnen	till	informanterna	är	alla	diagnostiserade	med	AST.	Jag	valde	att	begränsa	mig	
till	 barn	 inom	AST	 då	 det	 är	 ett	 osynligt	 handikapp	 vilket	 jag	 finner	 intressant.	 Studien	 är	
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begränsad	 till	 fyra	 kvalitativa	 intervjuer,	 vilket	 Trost	 (2010,	 s.144),	menar	 är	 bra	då	det	 är	
mer	relevant	med	få	väl	utförda	än	fler.		

4.3	Genomförande	
Två	intervjuer	genomfördes	fysiskt	och	två	via	telefon.	Jag	hade	kontakt	med	informanterna	
via	mail	 innan	 intervjuerna	 där	 jag	 introducerade	mig	 själv	 och	 syftet	med	 studien.	 Trost	
(2010,	s.82)	skriver	att	första	kontakten	är	viktig	för	hur	intervjun	kommer	att	bli.	Jag	fick	via	
tidigare	nämnda	Facebook-grupper	chans	att	lämna	ut	information	om	min	studie	samt	mina	
kontaktuppgifter.	 Därefter	 tog	 föräldrarna	 kontakt	 med	 mig	 via	 mail	 och	 vi	 bestämde	
intervjuplats	och	tidpunkt.	Alla	informanter	fick	frågeformuläret	i	förhand	för	att	få	tid	på	sig	
att	 fundera	 om	 de	 vill	 ställa	 upp	 eller	 inte.	 Detta	 anser	 Bell	 är	 viktigt	 när	man	 genomför	
intervjuer	(2006,	s.157).	Jag	var	noga	med	att	informera	att	intervjun	är	helt	frivillig,	och	att	
de	får	avbryta	när	de	vill.		
	
Jag	 lät	 informanterna	själva	bestämma	tid	och	plats,	vilket	Bell	 (2006,	 s.168)	menar	att	de	
förtjänar.	Två	intervjuer	genomfördes	i	informanternas	hem	och	spelades	även	in.	De	övriga	
två	spelades	inte	in	på	grund	av	att	tekniken	inte	tillät	det.	Jag	fick	tillbaka	frågeformuläret	
som	 skickats	 till	 informanterna	 med	 deras	 egna	 kommentarer,	 vilket	 innebar	 att	 mina	
anteckningar	kunde	kompletteras.	Intervjuerna	varande	mellan	45-60	minuter.		

4.4	Bearbetning	
Efter	intervjuerna	lyssnade	jag	flera	gånger	på	det	inspelade	materialet	och	skrev	ner	
allt	jag	ansåg	relevant	för	studien.	De	två	intervjuer	som	gjordes	via	telefon	antecknade	
jag	och	fick	även	stöd	från	informanternas	egna	kommentarer.	Efter	all	insamlad	data	
valde	jag	att	kategorisera	materialet	efter	fyra	rubriker	(Upptäckt	av	
funktionsnedsättning	och	behov	av	särskilt	stöd,	utmaningar	längs	vägen,	föräldrars	
engagemang	och	föräldrars	känslor).	Dessa	var	inte	givna	från	början	utan	jag	hittade	ett	
mönster	bland	svaren	och	valde	då	att	förtydliga	med	fyra	delar.		Under	bearbetning	av	
material	är	jag	medveten	om	att	det	kan	förekomma	en	viss	skevhet	(Bell,	2006,	s.167).	
Jag	har	stort	engagemang	för	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	och	förstår	att	det	kan	
påverka	tolkningen	av	resultaten.		
	
Resultatet	har	analyserats	efter	hermeneutikens	princip.	Med	hermeneutik	menas	att	
man	tolkar,	förstår	och	förmedlar.	Denna	princip	är	relevant	att	använda	när	studiens	
syfte	är	att	föra	fram	föräldrarnas	egna	upplevelser	och	de	får	utrymme	att	själv	välja	
vad	de	vill	tala	om	(Westlund,	2009,	s.62)	
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4.5	Etiska	överväganden	
Det	 är	 viktigt	 att	 ta	 hänsyn	 till	 etiska	 regler	 och	 principen	 om	 samtyckte	 när	 intervjuer	
genomförs.	Bell	 (2006,	 s.55)	 skriver	att	en	 intervjuperson	aldrig	 ska	gå	med	på	något	utan	
betänketid	 och	 att	 samtyckeskravet	 är	 viktigt.	 Konfidentialitet	 och	 anonymitet	 är	 viktiga	
begrepp	inom	etiska	överväganden	(Bell,	2006,	s.57).	Det	är	svårt	att	utlova	full	anonymitet	
då	 jag	 själv	 vet	 vilka	 informanterna	 är,	 dock	 kunde	 jag	 garantera	 konfidentialitet	 då	 inga	
namn	 nämns	 i	 studien	 och	 att	 informanterna	 inte	 går	 att	 identifiera.	 Detta	 var	 något	 jag	
informerade	om	innan	intervjuerna	genomfördes.	I	resultatdelen	sammanställs	föräldrarnas	
berättelser	då	jag	anser	att	det	 inte	har	någon	relevans	för	studien	vem	som	sa	vad.	Detta	
gör	det	ännu	svårare	att	identifiera	informanterna.		
	
Jag	är	fullt	medveten	om	de	känslor	som	kan	väckas	hos	informanterna	under	intervjun.	Då	
jag	i	förväg	skickade	mina	frågor	kunde	informanterna	välja	om	de	ville	delta	eller	inte.	Trost	
(2010,	 s.124)	 menar	 att	 principen	 om	 samtycke	 är	 viktig	 och	 att	 intervjupersonen	 inte	
behöver	svara	på	alla	frågor	och	när	som	helst	kan	avbryta	intervjun.	Jag	använde	mig	dels	
av	 retrospektiva	 frågor,	 vilket	 menas	 med	 hur	 informanterna	 ser	 tillbaka	 på	 sådant	 som	
redan	har	skett.	Omtolkningar	och	glömska	kan	här	spela	in	(Trost,	2010,	s.99).	Då	barnen	till	
informanterna	varit	i	behov	av	särskilt	stöd	under	längre	tid	har	föräldrarna	hunnit	bearbeta	
barnets	situation	och	därför	kändes	retrospektiva	frågor	relevanta.	
Vetenskapsrådet	presenterar	fyra	huvudkrav	gällande	forskningsetiska	principer.	Dessa	fyra	
har	med	noggrannhet	följts	 i	studien.	Samtyckeskravet	och	konfidentialitetskravet	är	redan	
nämnda,	de	andra	två	är:		

• ”Informationskravet:	 Forskaren	 skall	 informera	 de	 av	 forskningen	 berörda	 om	 den	
aktuella	forskningsuppgiftens	syfte.		

• Nyttjandekravet:	Uppgifter	insamlade	om	enskilda	personer	får	endast	användas	för	
forskningsändamål”	(Vetenskapsrådet,	2002,	s.7	och	14).		

4.6	Reliabilitet	och	validitet	
Det	är	viktigt	att	kritiskt	granska	den	information	man	tagit	fram	för	sin	studie	för	att	avgöra	
hur	 tillförlitlig	 (reliabilitet)	 och	 giltig	 (validitet)	 den	 är.	 Reliabilitet	 mäts	 för	 att	 se	 i	 vilken	
utsträckning	resultatet	blir	den	samma,	även	vid	olika	tillfällen	och	omständigheter.	Vailidet	
är	 ett	 mer	 komplext	 begrepp.	 Med	 validitet	 menas	 att	 det	 man	 mäter	 eller	 beskriver	
stämmer	överens	med	det	man	vill	mäta	eller	beskriva.	Validitet	mäter	i	vilken	utsträckning	
resultatet	stämmer	överens	med	verkligheten	(Bell,	2006,	s.117-118).		
Studien	är	narrativ	och	av	denna	anledning	söker	jag	inte	efter	rätt	eller	fel	svar	utifrån	mina	
frågeställningar	utan	fokuserar	på	informanternas	erfarenheter	idag.	Informanternas	syn	på	
saker	kan	inte	vara	en	mall	för	hur	det	ser	ut	för	alla	föräldrar	utan	syftet	med	studien	är	att	
exemplifiera	hur	det	kan	se	ut.		
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5	Teoretisk	utgångspunkt	

5.1	Sociokulturellt	perspektiv	
En	teoretisk	utgångspunkt	som	genomsyrar	denna	studie	är	det	sociokulturella	perspektivet.	
Ett	 sociokulturellt	perspektiv	handlar	om	hur	människan	 föds	och	utvecklas	 i	 samspel	med	
andra	människor.	En	av	utgångspunkterna	är	att	man	intresserar	sig	för	hur	barn	tillägnar	sig	
och	 utnyttjar	 fysiska	 och	 kognitiva	 resurser	 (Säljö,	 2000,	 s.18).	 Det	 sociokulturella	
perspektivet	 använder	 sig	 av	 begreppen	 mediering	 och	 artefakter.	 Artefakter	 betyder	
konstgjorda	 objekt	 medan	 mediering	 är	 ett	 mer	 övergripande	 begrepp.	 Säljö	 skriver:	
”Mediering	 innebär	 att	 vårt	 tänkande	 och	 våra	 föreställningsvärldar	 är	 framvuxna	 ur,	 och	
därmed	färgade	av,	vår	kultur	och	dess	intellektuella	och	fysiska	redskap”	(2000,	s.81).		
En	av	människans	viktigaste	medierande	verktyg	är	språket.	Med	språk	kan	vi	peka	ut	och	
benämna	saker	 i	vår	omvärld	och	språk	öppnar	upp	världar	av	samtalsämnen	(Säljö,	2000,	
s.82-83).	Vygotskij	var	en	känd	pedagogisk	teoretiker	inom	det	sociokulturella	perspektivet.	
Hans	 tankar	 var	 bland	 annat	 att	 människor	 ständigt	 befinner	 sig	 under	 utveckling	 och	
förändring.	 Vygotskij	 använder	 sig	 av	 begreppet	 proximal	 utvecklingszon	 för	 att	 förklara	
närmare.	Med	proximal	utvecklingszon	menas	vad	barnet	kan	prestera	ensam	och	utan	stöd,	
samt	 vad	barnet	 kan	prestera	med	hjälp	 av	 en	 vuxen.	Vygotskij	menar	 att	med	hjälp	 från	
andra	klarar	vi	ofta	uppgifter	som	vi	skulle	ha	svårt	för	att	klara	själv	(Säljö,	2000,	s.120).	Då	
alla	barn,	oavsett	funktionsnedsättning	eller	inte,	lär	genom	socialt	samspel	anser	jag	att	ett	
sociokulturellt	perspektiv	är	relevant	för	min	studie.	
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6	Resultat	och	Analys	
I	detta	kapitel	redovisas	först	en	övergripande	bild	över	informanterna	för	att	läsaren	ska	få	
en	 bild	 av	 vilka	 de	 är.	 Informanterna	 kommer	 därefter	 att	 blandas	 i	 texten	 då	 det	 ej	 är	
relevant	för	studien	vem	som	säger	vad.		

6.1	Kort	sammanfattning	av	föräldrarna	
Förälder	A	är	gift	och	har	 fyra	barn.	Barnet	på	4	år	är	diagnostiserad	med	A-typisk	autism	
inom	autismspektrumtillstånd.	Barnet	uppfyller	inte	alla	kriterier	för	en	full	diagnos	därav	A-
typisk	autism.	Föräldern	tror	att	barnet	har	drag	av	Aspergers	men	har	inte	undersökt	saken.	
Barnet	var	 för	 tidigt	 fött	och	 föräldrarna	 förmodade	 länge	att	barnets	avvikande	beteende	
berodde	på	detta.	Föräldrarna	märkte	tidigt	att	motoriken	inte	fungerade	och	att	barnet	var	
mycket	sen	i	den	typiska	utvecklingen.	Barnet	har	tal.	Föräldern	jobbar	50	%.		
	
Förälder	 B	 är	 gift	 och	 har	 ett	 barn	 på	 4,5	 år.	 Barnet	 är	 diagnostiserat	 med	 autism	 och	
föräldern	tror	eventuellt	att	barnet	har	ADHD.	Föräldern	säger	att	det	är	svårt	att	veta	detta	
på	grund	av	ålder	och	olika	miljöer	på	förskolan.	De	märkte	att	barnet	hade	en	väldig	känslig	
perception	 redan	 vid	 tidig	 ålder	 och	 ansåg	 att	 barnet	 behövde	 extra	 stöd	 redan	 vid	
inskolning	 på	 förskolan.	 Barnet	 har	 tal.	 Föräldern	 är	 kroniskt	 sjuk	 med	 egna	
funktionsnedsättningar	och	sjukskriven.		
	
Förälder	C	är	gift	och	har	sju	barn,	varav	två	har	autism.	Barnet	 i	studien	är	3,5	år	och	har	
diagnos	autism.	Föräldern	 tror	att	barnet	eventuellt	har	en	utvecklingsstörning	och	barnet	
har	 inget	 tal.	 Föräldrarna	 märkte	 tidigt	 att	 barnet	 utvecklades	 avvikande	 och	 inte	 var	
intresserad	av	saker	 i	sin	omgivning.	Behov	av	särskilt	stöd	märktes	tidigt	på	förskolan	och	
barnet	fick	resurs	direkt.	Föräldern	jobbar	85	%.		
	
Förälder	 D	 är	 gift	 och	 har	 två	 barn,	 varav	 ena	 barnet	 på	 5	 år	 har	 autism.	 Barnet	 har	 bra	
talförmåga	 men	 föräldrarna	 märkte	 på	 förskolan	 att	 barnet	 inte	 lekte	 med	 andra	 barn.	
Föräldern	 gjorde	 först	 utredning	 privat	 då	 landstinget	 hade	 långa	 väntetider.	 Barnet	 fick	
först	 diagnos	 Aspergers	 men	 efter	 utredning	 från	 landstinget	 fick	 barnet	 diagnos	 autism.	
Föräldern	jobbar	heltid	med	flexibla	tider.		

6.2	Upptäckt	av	funktionsnedsättning	och	behov	av	särskilt	stöd	
Alla	 fyra	 barn	 ligger	 inom	 autismspektrumtillståndet	 (AST)	 och	 är	 i	 förskoleålder.	 Flera	 av	
föräldrarna	vittnar	om	att	det	märktes	 tidigt	på	barnen	att	något	 inte	 stämde.	En	 förälder	
säger:	 ”Redan	 vid	 några	 månader	 hade	 han	 en	 mycket	 känslig	 perception	 och	 vi	 fick	
funderingar	på	autism.	Ansåg	nog	att	han	behövde	extra	stöd	redan	från	start	på	förskolan	
vid	 1,5	 års	 ålder	men	 visste	 inte	 vad	 jag	 skulle	 tro”.	 En	 annan	 förälder	 vittnar	 om	 att	 de	
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började	ana	oro	när	barnet	utvecklades	på	annat	sätt:	”Hon	gick	sent,	var	inte	intresserad	av	
saker”.	 Ett	 av	 barnen	 var	 född	 i	 vecka	 34	 och	 föräldrarna	 trodde	 länge	 att	 hans	 sena	
utveckling	 var	 på	 grund	 av	 tidig	 födelse.	 Föräldern	 säger:	 ”Han	 var	 grymt	 sen	 från	 början	
med	allting,	först	trodde	vi	det	berodde	på	att	han	för	tidigt	född,	nu	i	efterhand	när	jag	läst	
på	 ser	 jag	hur	mycket	 autismdrag	det	 var	 redan	då”.	 En	 förälder	märkte	 att	 sitt	 barn	 inte	
lekte	med	andra	barn	på	förskolan,	hon	säger:	”Jag	började	fundera	varför	barnet	inte	lekte	
med	andra	barn	lika	mycket.	När	vi	började	misstänka	sa	vi	till	förskolan	men	de	tyckte	inte	
det	 var	 något”.	 Efter	 ett	 tag	 märkte	 även	 förskolepersonalen	 att	 något	 inte	 stämde	 och	
gemensamt	bestämde	det	att	söka	om	tilläggsbelopp.		
	
Utredningsprocessen	till	att	få	resurs	har	sett	olika	ut	för	föräldrarna.	Föräldrarna	berättade	
att	 det	 tog	 tid	 att	 få	 fastställd	 diagnos	 och	 processen	 var	 ganska	 långdragen.	Möten	med	
bland	annat	läkare,	psykologer	och	logopeder	skulle	äga	rum	och	väntetiderna	kunde	ibland	
vara	 långa.	 En	 förälder	 säger:	 ”Det	 var	 väldigt	 långa	 tider	 och	 vi	 sökte	 hjälp	 både	 hos	
landstinget	och	privat.	Från	det	vi	 tog	kontakt	med	 landstinget	tog	det	cirka	ett	halvår	tills	
utredningen	började”.	 Föräldern	 säger	 sedan	att	 själva	utredningen	 tog	 ca	2	månader	och	
därefter	kom	diagnosen	autism.	En	annan	berättar	att	en	pedagog	tog	föräldern	åt	sidan	och	
sa	att	han	såg	tecken	på	att	barnet	inte	mådde	bra.	Föräldern	hade	också	märkt	att	barnet	
inte	mådde	bra	i	förskolan	och	att	det	var	tufft	för	barnet.	De	gick	till	Barnavårdscentralen	
(BVC)	och	träffade	läkare	men	fick	svar	att	barnet	var	för	ung	för	utredning.	Vid	3	års	ålder	
hade	de	möjlighet	att	söka	verksamhetsstöd	och	fick	det	förhållandevis	lätt.	Föräldern	säger	
att	utredning	och	diagnos	skedde	efter	det	att	extra	stödet	beviljats	och	genom	Barn-	och	
ungdomspsykiatrin	 (BUP)	 fick	 barnet	 en	 autismdiagnos.	 En	 annan	 berättar	 att	 de	 började	
med	utredning	redan	vid	1,5	års	ålder	för	det	var	tydligt	att	något	inte	stämde.	Utredningen	
tog	cirka	ett	halvår	och	BUP	ställde	diagnosen	och	skickade	sedan	remiss	till	habiliteringen.	
En	annan	förälder	berättar	att	de	fick	resurs	innan	diagnos	men	att	förskolechefen	visste	att	
barnet	 var	 under	 utredning	 och	 trodde	 att	 de	 blev	 beviljade	 resurs	 på	 grund	 av	 detta.	
Föräldern	säger:	”Han	kan	aldrig	börja	förskolan,	ingenting	funkar	ju.	Då	hade	jag	lite	panik”.	
Föräldern	berättade	att	personalen	själv	behövde	göra	sin	egen	bedömning	av	barnet	men	
att	de	skötte	det	snabbt.	”Redan	första	veckan	fick	jag	ansöka	om	det	här	tilläggsbeloppet”.	
Alla	 barn	 har	 fått	 resurs	 i	 form	 av	 en	 extra	 personal	 i	 arbetslaget.	 Egentligen	 är	 det	 tre	
pedagoger	på	barnens	avdelningar	men	nu	är	dem	fyra.		

6.2.1	Analys	av	upptäckt	av	funktionsnedsättning	och	behov	av	särskilt	stöd	
Föräldrarna	vittnade	om	att	de	oroades	över	sitt	barn	redan	vid	tidig	ålder.	Sen	utveckling,	
känslig	perception	och	svårt	att	leka	med	andra	barn	var	några	av	de	avvikelser	de	såg.	Även	
förskolepersonal	såg	att	något	 inte	fungerade	vilket	stämmer	överens	med	tidigare	nämnd	
forskning.	 Det	 visar	 att	 förskollärare	 ofta	 märker	 avvikelser	 i	 barnets	 utveckling	 och	 att	
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många	 AST-fall	 rapporteras	 redan	 innan	 2	 års	 ålder	 (Westman	 Andersson,	 Miniscalco	 &	
Gillberg,	 2014,	 s.3400-3401).	 Föräldrarna	 berättade	 att	 de	 jämförde	 sitt	 barn	 med	 andra	
barn	 på	 förskolan	 och	 med	 barnets	 syskon	 och	 att	 barnets	 avvikande	 beteende	 syntes	
tydligare	 i	 förskolan.	 Är	 det	 bra	 att	 barnen	 inkluderas	 i	 förskolan	 eller	 ska	 barnen	 gå	 på	
speciella	 förskolor?	Trots	att	barnen	skiljer	sig	 från	normen	ansåg	alla	 föräldrar	att	det	var	
bra	 att	 barnet	 gick	 på	 förskola	 med	 andra	 barn	 som	 inte	 har	 funktionsnedsättning.	
Inkluderingsbegreppet	 blir	 här	 centralt	 och	 enligt	 forskning	 är	 det	 viktigt	 att	 barn	 med	
autism	inkluderas	i	den	vanliga	miljön	för	att	integreras	med	andra	barn	(Engstrand	&	Roll-
Pettersson,	2012,	s.171).	
	
Likheter	mellan	föräldrarna	är	att	de	alla	upplevde	själva	processen	tidskrävande.	Dels	att	de	
fick	vänta	 länge	på	utredning	och	dels	att	föräldrarna	själva	måste	 lägga	ner	mycket	tid	på	
möten,	telefonsamtal	och	dylikt.	Föräldrarna	hade	olika	inställning	till	utredningsprocessen.	
Två	av	föräldrarna	säger	att	det	tycker	processen	var	väldigt	lätt	och	att	det	inte	varit	några	
konstigheter,	medan	 två	 tyckte	 det	 var	 väldigt	 krångligt	 och	 att	 förskolechefen	 inte	 alltid	
samarbetade.	En	förälder	nämnde	också	att	det	är	omöjligt	att	få	resurs	utan	diagnos	men	
resultatet	visar	att	gemensamt	för	alla	är	att	de	blev	beviljade	resurs	utan	fastställd	diagnos.	
Detta	 kan	 anses	 bero	 på	 att	 föräldrarna	 var	 väldigt	 påstridiga	 och	 nästan	 alla	 barn	 hade	
tydliga	 behov	 av	 särskilt	 stöd.	 Utifrån	 ett	 sociokulturellt	 perspektiv,	 där	 det	 sägs	 att	
människan	lär	i	sociala	sammanhang,	kan	det	vara	intressant	att	lyfta	de	likheter	dessa	barn	
har,	trots	att	ingen	har	koppling	till	varandra	och	alla	är	uppvuxna	i	sin	egen	familjekultur.		

6.3	Utmaningar	längs	vägen	
Alla	 föräldrar	 beskriver	 en	 rad	 utmaningar	 och	 hinder	 längs	 vägen	 som	 tar	mycket	 energi	
från	dem.	Även	om	alla	blev	beviljade	tilläggsbelopp	och	extra	resurspersonal	fungerar	inte	
allt	smärtfritt.	En	förälder	berättar	att	utredningsprocessen	tog	väldigt	mycket	tid	och	att	de	
fick	vara	 lediga	från	arbetet	 för	att	hinna	med	möten	och	undersökningar.	Föräldern	säger	
även	att	hon	får	dåligt	samvete	för	att	hon	inte	får	tid	för	de	andra	barnen	och	när	hon	inte	
hinner	 träna	 med	 sitt	 barn.	 Samma	 förälder	 berättar	 att	 omgivningen	 påverkat	 dem.	 De	
kunde	säga	saker	som	”Alla	barn	gör	så	i	den	åldern”	vilket	ledde	till	att	de	själva	inte	alltid	
orkade	driva	frågan	om	att	få	anpassat	stöd.		
	
Alla	barn	är	beviljade	full	resurs	på	förskolan,	vilket	i	dessa	fall	innebär	att	barngruppen	ska	
ha	tillgång	till	en	extra	personal	(fyra	personal	istället	för	tre).	Trots	att	barnen	är	beviljade	
full	resurs	anser	alla	föräldrar	att	barnet	inte	får	det	stöd	den	behöver.	Det	är	framförallt	den	
intensiva	 en-mot-en	 träningen	 de	 saknar.	 En	 förälder	 berättar	 att	 hon	 själv	 får	 fixa	 med	
bildschema	(ett	slags	hjälpmedel	för	barn	med	AST)	och	handlingsplan	då	förskolan	inte	gör	
det.	”Jag	lägger	många	timmar	i	veckan	att	coacha	förskolan”	säger	hon	och	menar	med	det	
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är	ett	problem	att	de	pengar	som	beviljas	för	att	finansiera	resurs	inte	räcker	till	att	anställa	
någon	 med	 utbildning	 och	 erfarenhet	 utan	 de	 blir	 föräldern	 själv	 som	 får	 lära	 upp	
resurspersonen.	 De	 andra	 föräldrarna	 berättar	 att	 deras	 resursperson	 har	 fått	 gå	
autismutbildning	 på	 habiliteringen	 men	 att	 det	 inte	 alltid	 räcker.	 ”Förskolan	 har	 mycket	
engagemang	 men	 de	 har	 ingen	 autismspecifik	 kompetens	 och	 en	 utbildningsdag	 hos	
habiliteringen	 räcker	 inte”	menar	en	 förälder.	 En	annan	berättar	 att	hon	hellre	 är	hemma	
med	sitt	barn	om	deras	resursperson	är	sjuk,	då	hon	vet	att	resten	av	personalen	inte	alltid	
förstår	sig	på	barnet.		
	
Habiliteringen	 verkar	 inte	 alltid	 fungera	 som	 föräldrarna	 önskar.	 Samarbetet	 mellan	
förskolan	och	habiliteringen	varierar	och	det	saknas	rutiner	för	besök	och	uppföljningar.	En	
förälder	berättar	om	de	brister	hon	anser	habiliteringen	har	idag.	Det	handlar	blandat	om	att	
de	är	 väldigt	 stressade	och	att	de	byter	personal	 vilket	 gör	att	 vissa	är	mer	 specialiserade	
inom	 autism	 än	 andra	 och	 det	 kan	 bli	 glapp	 mellan	 bytena.	 Föräldern	 menar	 också	 att	
habiliteringen	 är	 överbelastade	 och	 har	 lite	 tid	 med	 varje	 barn.	 En	 annan	 berättar	 att	
habiliteringen	är	påverkade	av	ekonomin	och	att	de	gör	nedskärningar,	även	fast	fall	av	AST-
barn	ökar.	Två	av	föräldrarna	berättar	att	det	är	oroliga	för	om	förskolechefen	slutar	då	det	
har	 det	 yttersta	 ansvaret	 att	 skicka	 in	 ansökningarna	 om	 tilläggsbelopp.	 De	 säger	 bland	
annat	”Vi	föräldrar	är	ju	i	händerna	på	förskolechefen”	och	”Förskolechefen	är	allsmäktig”.		
	
Ingen	av	barnen	går	 längre	 än	 till	 klockan	14	eller	 15	 för	de	blir	 för	 trötta.	 Flera	 föräldrar	
vittnar	om	den	stress	de	känner	varje	dag,	ju	längre	barnet	är	på	förskolan	desto	jobbigare	
kan	det	bli	hemma.	En	förälder	berättar	om	hur	andra	personers	attityder	påverkar	henne.	
Hon	 tycker	 att	 resurspersonen	 fungerar	 bra	 men	 de	 andra	 pedagogernas	 förhållningssätt	
skrämmer	henne.	Hon	är	rädd	att	de	inte	förstår	sig	på	barnets	behov	och	säger	att	de	andra	
pedagogerna	 tycker	barnet	beter	 sig	normalt,	medan	hon	 själv	menar	att	det	är	 tack	vare	
den	 här	 extra	 anpassningen	 det	 fungerar	 bra.	 Alla	 föräldrar	 berättar	 att	 de	 måste	 vara	
påstridiga	 hela	 tiden	 och	 ligga	 på	 för	 att	 få	 information	 om	dagen	 och	 vad	 som	 skett.	 De	
berättar	också	att	även	om	de	alla	är	beviljade	full	resurs	fungerar	det	inte	alltid	i	praktiken.	
Resurspersonen	kan	göra	andra	saker	och	ger	inte	barnen	den	träning	de	behöver.	De	menar	
också	att	förskolan	inte	alltid	är	anpassad	efter	barn	i	behov	av	särskilt	stöd.		

6.3.1	Analys	av	utmaningar	längs	vägen	
Något	som	framkom	i	studien	var	att	det	fanns	en	rad	utmaningar	eller	problem	föräldrarna	
stött	 på.	 Problemen	 kan	 bland	 annat	 bero	 på	 brist	 på	 kunskap	 inom	 resursfördelning	 på	
förskolorna,	 vilket	 lyfts	 fram	 i	 bakgrunden,	 och	 brist	 på	 kunskap	 om	 AST.	 Föräldrarna	
berättar	 att	 det	 generellt	 är	 nöjda	med	 sin	 resurs	men	menar	 att	 även	 om	 de	 har	 resurs	
behöver	det	inte	betyda	att	barnet	får	det	stöd	som	krävs.	Föräldrarna	saknar	den	intensiva	
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en-mot-en	träningen	som	ska	utföras	varje	dag.	Forskning	visar	att	personalens	kunskap	om	
barn	 med	 autism	 är	 grundläggande	 för	 barnets	 vidare	 utveckling	 (Engstrand	 &	 Roll-
Pettersson,	2012,	s.171).	Föräldrarna	vittnar	om	bristande	kunskap	inom	autism	och	att	det	
”känns	 som	 ett	 lotteri”	 om	 man	 får	 en	 bra	 resursperson	 eller	 inte.	 Saknas	 kunskap	 om	
autism	finns	de	risk	att	barnet	inte	utvecklas	utifrån	sin	fulla	potential.	Föräldrarna	har	olika	
erfarenheter	av	habiliteringen,	 förskolan	och	 resurs.	 Intressant	att	 lyfta	är	att	 föräldrarnas	
berättelser	om	utmaningar	är	häpnadsväckande	 lika.	Alla	vittnar	om	att	de	ständigt	måste	
”ligga	på”	och	att	förskolan	inte	alltid	är	anpassad	efter	barn	i	behov	av	särskilt	stöd,	vilket	
stöds	från	tidigare	forskning	som	menar	att	föräldrar	ofta	får	kämpa	för	att	få	sin	röst	hörd	
(Woodgate,	Ateah	&	Secco,	2008,	s.1081-1082).		
	
Det	 framkom	 av	 intervjusvaren	 att	 samarbetet	 med	 bland	 annat	 habiliteringen	 fungerar	
växelvis	bra.	Vissa	föräldrar	berättar	om	ett	gott	samarbete	med	regelbundna	besök	medan	
en	 förälder	avviker	och	berättar	att	de	 inte	vart	på	habiliteringen	på	över	 två	månader	på	
grund	 av	 personal-	 och	 tidsbrist.	 Enligt	 Renblad	 och	 Brodin	 (2014,	 s.387-388)	 är	 ett	 nära	
samarbete	mellan	förskola	och	habilitering	viktig	för	barnets	utveckling.	En	tolkning	av	detta	
är	att	det	inte	finns	tydliga	riktlinjer	för	varken	habilitering	eller	förskola	hur	barn	i	behov	av	
särskilt	stöd	ska	följas	upp	och	istället	blir	det	föräldrarna	själva	som	måste	pusha	för	att	få	
stöd.		
	
Tre	av	barnen	har	ett	välfungerande	tal.	I	enlighet	med	det	sociokulturella	perspektivet,	där	
tal	 är	 ett	 centralt	 verktyg,	 blir	 det	 tydligt	 hur	 viktigt	 det	 är	 med	 tal	 för	 den	 sociala	
interaktionen.	Flera	föräldrar	säger	att	det	är	väldigt	skönt	att	barnet	har	tal	men	att	autism	
är	ett	dolt	handikapp	och	omgivningen	förstår	sig	 inte	alltid	på	en.	En	förälder	berättar	att	
man	 blir	 klassad	 som	en	 dålig	 förälder	 om	barnet	 till	 exempel	 lägger	 sig	 ner	 på	 Ica	Maxi-
golvet	och	gallskriker,	till	skillnad	från	om	ett	barn	har	ett	synligt	handikapp.	I	enlighet	med	
forskning	 känner	 sig	 föräldrar	 ofta	 isolerade	 från	 samhället	 men	 finner	 stöd	 från	 andra	
föräldrar	som	har	barn	med	autism	(Woodgate,	Ateah	&	Secco,	2008,	s.1081-1082).	Då	alla	
informanter	 är	 medlemmar	 i	 tidigare	 nämnda	 Facebook-grupper	 kan	 det	 tolkas	 så	 att	
föräldrarna	finner	stöd	och	hjälp	från	andra	familjer.		

6.4	Föräldrars	engagemang	
Föräldrarna	vittnar	om	hur	mycket	tid	det	tar	att	ha	ett	barn	med	funktionsnedsättning.	Alla	
säger	 att	det	 krävs	 väldigt	mycket	 tid	 av	dem	och	de	hela	 tiden	måste	 vara	påstridiga.	 En	
förälder	säger:	”Jag	är	rädd	att	bli	klassad	som	en	hispig	jättejobbig	mamma”.	På	frågan	om	
hur	mycket	tid	de	lägger	ner	på	barnet	svarar	föräldrarna	”Dygnet	runt”	eller	”Hela	tiden”.	
En	 berättar:	 ”Jättemycket	 hela	 tiden.	 Jag	 är	 aldrig	 ledig.	 Känner	 att	 jag	 behöver	 det”.	 En	
förälder	berättade	att	de	söker	en	avlastningsfamilj	men	att	kommunen	inte	kan	erbjuda	det	
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just	 nu.	 En	 annan	 berättar	 att	 det	 krävs	 enormt	mycket	 av	 dem	 och	 att	 de	 själva	måste	
pusha	 resurspersonen	 att	 göra	 vad	 som	 krävs.	 ”Jag	 har	 fått	 hålla	 utbildningstillfällen,	 helt	
obetalt	 förstås,	 för	 resursen	 och	 annan	 personal	 om	 hur	 man	 använder	 exempelvis	
bildschema	 och	 andra	 hjälpmedel”,	 berättar	 föräldern.	 Föräldrarna	 berättar	 att	 det	
kontinuerligt	har	kontakt	med	habiliteringen,	sjukgymnast,	dietist	och	försäkringskassan	och	
att	det	ofta	blir	många	telefonsamtal,	mail	och	möten.	Flera	föräldrar	berättar	att	det	krävs	
mycket	 av	 dem	men	 att	 de	 försöker	 vara	 positiva.	 En	 säger:	 ”Vi	 väljer	 att	 se	 de	 positiva	 i	
barnen	för	att	få	energin	att	räcka	till”.		

6.4.1	Analys	av	föräldrars	engagemang		
Utifrån	 resultatet	 framkommer	 det	 att	 föräldrarna	 är	 väldigt	 engagerade	 i	 sitt	 barn.	 Trots	
stort	 engagemang	 visar	 det	 att	 föräldrarna	 känner	 sig	 motarbetade,	 då	 exempelvis	 en	
förälder	själv	fick	utbilda	resurspersonen.	Detta	rimmar	inte	med	Skollagen	(2010:800)	som	
skriver	att	alla	barn	ska	ges	det	stöd	som	deras	speciella	behov	kräver.	Föräldrarna	bör	inte	
själv	 utbilda	 resurspersonen	 utan	 det	 är	 förskolans	 ansvar	 att	 göra	 detta.	 Likheter	mellan	
föräldrarna	är	att	de	alla	använder	ordet	 ”påstridiga”	 flera	gånger	under	 intervjuerna.	Det	
kan	tolkas	att	föräldrarna	känner	vissa	motgångar	och	att	själva	behöva	vara	påstridig	är	en	
av	dem.	Endast	en	av	föräldrarna	jobbar	heltid	vilket	är	ett	intressant	resultat	och	kan	styrka	
hur	 tidskrävande	det	är	att	ha	ett	barn	med	autism.	Renblad	och	Brodin	 (2014,	s.387-388)	
menar	 att	 föräldrar	 har	 en	 viktig	 roll	 för	 barn	 med	 funktionsnedsättning.	 Föräldrar	 ska,	
tillsammans	med	förskola	och	habilitering,	utforma	en	individuell	handlingsplan	för	barnet.	
Det	kan	tolkas	utifrån	resultatet	att	föräldrar	tar	på	sig	för	mycket	ansvar	och	istället	borde	
förskolan	och	förskolechefen	dra	det	tyngsta	lasset	då	det	är	deras	ansvar.	Om	förskolan	tar	
sitt	 fulla	 ansvar	 kan	 föräldrarna	 fokusera	på	 sin	 föräldraroll	 istället	 för	 att	 vara	 en	 ”jobbig	
påstridig	mamma”.		

6.5	Föräldrars	känslor	
Att	ha	ett	barn	med	funktionsnedsättning	kan	väcka	många	känslor	och	tankar.	Föräldrarna	
vittnar	om	oro	och	rädsla	men	även	de	positiva	effekterna	som	medföljer.		
En	 förälder	 säger	 att	 de	 både	 var	 jättejobbigt	 och	 jätteskönt	 att	 få	 diagnos,	 men	 att	 det	
fortfarande	är	en	sorg.	Föräldern	menar	att	barnet	aldrig	kommer	kunna	leva	ett	normalt	liv	
och	 alltid	 vara	 beroende	 av	 hjälp.	 Samtidigt	 berättar	 föräldern	 att	 det	 var	 skönt	 att	 få	
diagnos	för	att	det	är	lättare	att	söka	hjälp	och	vårdbidrag.	En	annan	förälder	berättar	att	det	
var	tungt	att	höra	att	barnet	fick	diagnosen	autism.	Föräldern	säger:	”Hur	ska	barnet	kunna	
klara	sig	och	kommer	hon	kunna	få	ett	jobb	och	ha	en	familj”.	När	vi	pratar	om	känslor	och	
tankar	angående	diagnosprocessen	säger	en	förälder	att	hon	fick	panik	när	autismutredning	
kom	på	 tal	och	googlade	massor.	 ”Jag	 tänkte	att	autism	var	ett	barn	man	 inte	 får	kontakt	
med.	 Inte	 får	 krama.	Men	vårt	barn	är	 väldigt	 kärleksfull”.	 	Vidare	berättar	hon	att	det	är	
frustrerande	då	barnet	delvis	är	fungerande	och	 innan	diagnosen	kom	pendlade	de	mellan	
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hopp	och	förtvivlan.	Även	denna	förälder	säger	att	en	autismdiagnos	öppnar	upp	för	väldigt	
mycket	hjälp.	Föräldern	berättar	också	att	hon	försöker	peppa	andra	föräldrar	till	barn	med	
autism,	 till	 exempel	på	 specifika	Facebook-grupper.	En	berättar	att	många	människor	 runt	
omkring	 dem	 avfärdade	 deras	 funderingar	 att	 barnet	mådde	 dåligt	men	 att	 de	 själva	 var	
nojiga.	På	grund	av	detta	väntade	det	med	att	berätta	för	förskolan	om	deras	misstankar	för	
de	var	rädda	att	bli	avvisade.	Alla	fyra	föräldrar	berättar	att	det	är	rädda	för	framtiden.	”Jag	
orkar	inte	ens	tänka	på	det”	säger	en.	Hur	ska	det	blir	i	förskoleklass	och	i	skolan	frågar	de	
sig.	De	berättar	också	att	det	hört	att	det	är	mycket	svårare	att	få	resurs	och	stöd	i	skolan,	
vilket	skapar	oro	för	framtiden.		

6.5.1	Analys	av	föräldrars	känslor	
Tidigare	 nämnda	 forskning	 angående	 föräldrars	 tankar	 och	 känslor	 stämmer	 mestadels	
överens	med	 informanterna	 i	denna	studie.	Forskning	visar	bland	annat	att	 föräldrar	 tidigt	
märket	om	barnet	avviker	samt	börjar	oro	sig	för	barnet	(Westman	Andersson,	Miniscalco	&	
Gillberg,	2014,	s.3400-3401).	Föräldrarna	i	studien	berättar	att	de	ofta	finner	stöd	hos	andra	
familjer	i	samma	situation,	till	exempel	på	Facebook.	Forskare	menar	att	familjer	med	barn	
med	autism	ofta	känner	sig	utanför	i	samhället	men	finner	stöd	hos	andra	(Woodgate,	Ateah	
&	 Secco,	 2008,	 s.1081-1082).	 Av	 resultatet	 framkommer	 det	 att	 alla	 föräldrar	 ansåg	 att	
diagnostiseringen	 var	 jobbig	men	 efter	 beskedet	 lagt	 sig	 förstår	 de	 hur	mycket	 hjälp	 som	
finns	och	erbjuds.		
	
Föräldrarna	 oroar	 sig	 för	 framtiden	 och	 skolstarten.	 Barn	 inom	AST	 har	 ofta	 svårt	 för	 det	
sociala	samspelet	med	andra	barn	och	en	förälder	nämner	att	hon	är	rädd	för	att	barnet	blir	
mobbat	 när	 hen	 kommer	 till	 skolan.	 Resultatet	 kan	 tolkas	 att	 det	 dolda	 handikappet	 blir	
negativt	då	det	är	svårare	att	bli	socialt	accepterad.	Föräldrarna	känner	ofta	frustation	och	
förtvivlan	 när	 andra	 i	 omgivningen	 inte	 förstår	 sig	 på	 deras	 familjesituation.	 De	 positiva	
effekterna	av	att	ha	ett	barn	med	autism	får	dock	inte	glömmas	bort.	Föräldrarna	vittnar	om	
oändlig	 kärlek	 och	 starkare	 familjeband	 vilket	 stämmer	 väl	 överens	 med	 tidiga	 nämnda	
forskning	(McConnell,	Savage,	Sobsey	&	Uditsky,	2015,	s.42).	

6.6	Analys	utifrån	ett	sociokulturellt	perspektiv	
Ett	sociokulturellt	perspektiv	handlar	 i	stort	sett	om	hur	vi	 lär	oss	 i	 interaktion	med	andra.	
Tillsammans	 är	 vi	 en	 del	 av	 gruppen	 och	 gruppen	 är	 en	 del	 av	 oss.	 I	 det	 sociokulturella	
perspektivet	 används	 fysiska	 och	 psykiska	 redskap	 och	 språket	 är	 en	 central	 del.	 Det	 är	
viktigt	att	komma	ihåg	att	vi	alla	är	unika	individer	och	det	alltid	finns	de	som	skiljer	sig	från	
normen.	Barn	med	autism	har	sina	individuella	intressen	och	personliga	egenskaper	och	det	
är	viktigt	att	man	inte	glömmer	det.	Förskolan	ska	se	till	att	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	får	
anpassat	 stöd	 och	möjlighet	 att	 utvecklas	 till	 en	 självständig	 individ.	 Alla	 barn	 har	 rätt	 till	
lärande	 och	 Säljö	 menar	 att	 människan	 som	 art	 är	 läraktig.	 Människan	 lär	 genom	
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erfarenheter,	 tar	 vara	på	erfarenheter	och	använder	 sig	 av	dessa	 i	 framtiden	 (Säljö,	 2000,	
s.13).	 Ett	 barn	med	 autism	 har	 svårare	 att	 lära	 sig	 i	 sociala	 sammanhang,	 då	 exempelvis	
barnets	perception	kan	vara	känslig.	Det	är	förskolans	ansvar	att	hitta	redskap	som	hjälper	
barn	med	autism	i	de	vardagliga	rutinerna.	Kartläggning	av	barnet	är	viktigt	under	och	efter	
utredning	 av	 autism	 och	 det	 är	 viktigt	 att	 förskolan	 tar	 hänsyn	 till	 barnets	 närmiljö.	 Av	
resultatet	av	studien	att	döma	är	det	föräldrarna	som	känner	sitt	barn	bäst	och	det	är	viktigt	
att	 ta	 hänsyn	 till	 deras	 rekommendationer	 när	 det	 gäller	 åtgärder.	 Föräldrarna	 i	 studien	
berättade	alla	att	de	gillar	resurspersonen	som	har	extra	ansvar	för	barnet	men	beklagade	
sig	för	att	de	inte	har	någon	specifik	autismkunskap.		
	
Den	proximala	utvecklingszonen	handlar	om	vad	barnet	 klarar	med	eller	utan	hjälp	 (Säljö,	
2000,	 s.120).	 Ett	 barn	 med	 autism	 har	 ett	 handikapp	 och	 detta	 kan	 hämma	 deras	
utvecklingszon.	 Barn	 med	 autism	 behöver	 ofta	 mycket	 stöd	 i	 leken	 och	 det	 sociala	
samspelet.	 Alla	 barn	 i	 studien	 har	 fått	 en	 extra	 resursperson	 som	 tränar	 barnet,	 både	
intensivt	 en-mot-en	 och	 i	 mer	 sociala	 sammanhang.	 Utifrån	 utvecklingszonen	 kan	 man	
fundera	över	hur	barnets	självförtroende	byggs	upp	om	vardagen	i	stort	sett	handlar	om	att	
vara	i	behov	av	stöd.	Ett	av	barnen	i	studien	hade	inget	tal	vilket	gör	det	väldigt	svårt	för	det	
barnet	 att	 utveckla	 förståelse	 för	 kommunikation	 med	 sin	 omgivning,	 vilket	 är	 ett	 av	
sociokulturella	perspektivets	centrala	del.	Förskolans	roll	blir	här	väldigt	tydlig	då	förskolan	
ska	se	till	att	varje	barn,	oavsett	behov,	utvecklar	ett	lustfyllt	lärande.		

6.7	Sammanfattning	resultat	och	analys	
Resultatet	 visar	 att	 föräldrarna	märkte	 tidigt	 att	barnet	hade	ett	 avvikande	beteende.	 Sen	
utveckling,	känslig	perception	eller	svårt	att	leka	med	andra	barn	var	några	av	de	avvikelser	
föräldrarna	 såg.	 Diagnostiseringsprocessen	 var	 väldigt	 tidskrävande	men	 inte	 särskild	 svår	
enligt	 föräldrarna.	Alla	barn	 fick	en	extra	 resurspersonal	 innan	diagnostisering	var	klar	och	
detta	kan	bero	på	att	föräldrarna	var	väldigt	påstridiga.	Föräldrarna	är	generellt	nöjda	med	
barnets	resursperson	men	önskar	att	de	var	mer	utbildade	och	menar	att	de	inte	har	specifik	
autismkompetens.	Föräldrarna	menar	också	att	förskolechefen	har	det	yttersta	ansvaret	och	
att	man	 ”ligger	 i	 händerna”	 på	 hans	 eller	 hennes	 beslut.	 Problem	 som	 dykt	 upp	 är	 bland	
annat	 att	 det	 är	 tidskrävande,	 ingen	 autismkomptens	 är	 obligatorisk	 för	 resurspersonen	
samt	att	samarbetet	med	habiliteringen	brister.	Föräldrarna	känner	sig	ofta	motarbetade	av	
samhället	och	önskar	större	förståelse	av	sin	omgivning.	Barn	med	autism	ger	mycket	kärlek	
och	skapar	starkare	familjeband,	vilket	även	forskning	visar.	Föräldrarna	hittar	ofta	stöd	hos	
andra	 familjer	 i	 samma	situation	och	är	positiva	 till	de	 stödgrupper	 som	 finns.	På	 svar	om	
barnet	 får	 det	 stöd	 som	 behövs	 svarar	 alla	 föräldrar	 nej.	 Barnen	 har	 full	 resurs	 men	
föräldrarna	menar	att	det	kan	 läggas	ner	mer	tid	på	barnet	och	en-mot-en	träning.	Utifrån	
ett	 sociokulturellt	 perspektiv,	 där	 man	 lär	 genom	 interaktion	 med	 andra,	 kan	 barn	 med	
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autism	får	de	svårare	att	klara	sig	utan	stöd	och	hjälp.	Alla	föräldrar	är	oroliga	och	rädda	för	
framtiden	då	det	är	oklart	om	barnet	får	samma	stöd	i	skolan.	Intressant	att	lyfta	är	att	alla	
familjer	 befinner	 sig	 i	 väldigt	 lika	 situation,	 trots	 att	 ingen	 har	 en	 koppling	 till	 de	 andra.	
Barnen	 befinner	 sig	 i	 helt	 olika	 kontexter	men	 föräldrarnas	 svar	 är	 häpnadsväckande	 lika.	
Min	 tolkning	 är	 att	 det	 är	 troligt	 att	 föräldrar	 runt	 om	 i	 Sverige	 har	 liknande	 känslor	 och	
erfarenheter	av	att	ha	ett	barn	med	autism.		
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7	Diskussion	
	
Syftet	med	denna	studie	var	att	ta	reda	på	vad	det	krävs	av	föräldrarna	för	att	deras	barn	ska	
få	extra	resurs	på	förskolan.	Syftet	var	också	att	öka	förståelse	för	föräldrarnas	erfarenheter	
av	att	ha	ett	barn	med	autism	på	förskola.		
	

7.1	Vad	krävs	av	föräldrarna	
Utifrån	intervjuerna	krävs	det	framförallt	väldigt	mycket	tid	av	föräldrarna.	Endast	en	jobbar	
heltid	 och	 det	 är	 med	 flexibla	 tider.	 Planeringar,	 möten,	 telefonsamtal	 och	 träning	 med	
barnet	 är	 vardagliga	 sysslor.	 Barnen	 går	 inte	 längre	 än	 till	 klockan	 15	 på	 dagarna	 och	
föräldrarna	känner	daglig	stress	av	att	hämta	i	tid.	Föräldrarna	menar	att	ju	längre	barnen	är	
på	förskolan,	desto	jobbigare	blir	det	hemma	sen.	Processen	från	misstanke	av	ett	avvikande	
beteende	till	färdig	diagnos	har	varit	långdragen	men	inte	särskilt	svårt	enligt	föräldrarna.	Ett	
förvånande	och	för	mig	oväntat	resultat	var	att	alla	blev	beviljade	resurs	på	förskolan	innan	
diagnosen	stod	klar.	
	
Intressant	att	lyfta	är	föräldrarnas	oro	och	rädsla	inför	framtida	skolstart.	De	menar	att	det	
kommer	vara	mycket	svårare	att	få	extra	stöd	i	skolan	och	oroar	sig	för	att	barnet	kommer	
att	hamna	i	utanförskap.	Flera	föräldrar	anser	att	barnen	ska	inkluderas	i	den	vanliga	miljön	
och	att	interaktion	med	typiskt	utvecklade	barn	är	nödvändig.	Jag	har	tolkat	att	föräldrarna	
har	 en	 slags	 rädsla	 för	 framtiden	 då	 samhället	 idag	 bygger	 på	 sociala	 interaktioner	 med	
andra	 människor.	 Barn	 med	 autism	 har	 ofta	 svårt	 för	 det	 sociala	 spelet	 och	 jag	 har	 full	
förståelse	för	att	föräldrarna	oroar	sig	för	barnets	framtid.		
	
Forskning	 angående	 föräldrars	 känslor	 och	 tankar	 stämmer	 väl	 överens	med	 föräldrarna	 i	
denna	 studie,	 trots	 att	 flera	 internationella	 forskarstudier	 redovisas.	 Det	 kan	 tolkas	 att	
familjer	 som	har	barn	med	autism	 lever	 i	 liknande	 förhållanden.	Resultatet	 visar	också	att	
föräldrarna	 känner	 ett	 visst	 utanförskap	 och	 att	 omgivningen	 inte	 förstår	 sig	 på	 dem.	 Jag	
antar	 att	 dessa	 familjer	 inte	 är	 unika	 och	 funderar	 över	 hur	 andra	 familjer	 i	 liknade	
situationer	 känner.	 Autism	 är	 ett	 dolt	 handikapp	 vilket	 kan	 göra	 det	 svårt	 att	 bli	 socialt	
accepterad.	En	förälder	berättade	för	mig	att	det	hade	vart	 lättare	om	barnet	hade	Downs	
syndrom.	Hon	menar	 att	 då	 det	 syns	 utåt	 blir	man	mer	 socialt	 accepterad	och	människor	
runtom	en	har	inte	samma	förväntningar	på	barnet.	Detta	är	något	jag	reflekterat	över	och	
kommer	ta	med	mig	när	jag	bemöter	olika	barn	på	förskolor.		
	
Då	 resultatet	 visar	 att	 det	 är	 tidskrävande	 att	 leva	 med	 ett	 barn	 med	 autism	 kan	 det	
diskuteras	hur	mycket	hjälp	dessa	familjer	ges.	En	förälder	berättade	att	de	letade	efter	en	
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avlastningsfamilj	 men	 kommunen	 kunde	 inte	 erbjuda	 någon.	 Samhället	 har,	 enligt	 mig,	
misslyckats	om	de	inte	kan	hjälpa	dessa	familjer.		

7.2	Får	barnet	rätt	stöd?	
Förskolans	 ansvar	 är	 att	 se	 till	 varje	 barns	 behov	 och	 enligt	 Skollagen	 (2010:800)	 ska	 alla	
barn	 ges	 det	 stöd	 som	 deras	 speciella	 behov	 kräver.	 Förvånande	 resultat	 är	 att	 ingen	 av	
föräldrarna	 anser	 att	 barnet	 får	 de	 stöd	 som	 krävs.	 De	 är	 generellt	 nöjda	 med	 sin	
resursperson	men	önskar	att	de	hade	mer	autismkompetens	samt	tränar	mer	intensivt	med	
barnet.		
	
Jag	hade	en	hypotes	om	att	resurspersonen	skulle	vara	utbildad	inom	autismområdet	men	
har	 förstått	 att	 så	 inte	 är	 fallet.	 Jag	 tror	 att	 brist	 på	 ekonomi	 och	 resurser	 försvårar	 för	
förskolor	 att	 anställa	 personal	 med	 kompetens	 och	 detta	 är	 något	 som	 behöver	
uppmärksammas	 på	 högre	 nivå.	 Jag	 förstår	 att	 personalens	 kompetens	 skiljer	 sig	 enormt	
mycket	på	olika	 förskolor	och	huruvida	kommuner	prioriterar	 resurser	eller	 inte	påverkar	 i	
slutändan	barnet.	Det	är	viktigt	att	tänka	på	att	barn	med	autism	inte	är	en	homogen	grupp.	
Precis	 som	alla	människor	 har	 de	 särskilda	 behov	och	 lärandet	 ska	 individualiseras	 utifrån	
barnets	bästa	förmåga.	Då	tidigare	forskning	visar	att	allt	fler	barn	mår	dåligt	i	ung	ålder	har	
förskolans	 roll	 förstärkts	 och	 det	 är	 ofta	 förskolan	 som	 uppmärksammar	 om	 barnet	 mår	
dåligt.	 Alla	 barn	 har	 rätt	 till	 utveckling	 och	 lärande	 och	 det	 vore	 synd	 om	 resurspersonen	
påverkar	om	barnet	lär	utifrån	sin	fulla	förmåga	eller	inte.		

7.3	Min	förskollärarroll	
Under	arbetet	med	denna	studie	har	många	tankar	angående	min	profession	vuxit	fram.	Jag	
känner	 en	 viss	 förtvivlan	 över	 att	 föräldrarna	 känner	 så	 mycket	 rädsla	 och	 oro	 inför	
framtiden,	samt	att	det	känner	att	de	måste	vara	påstridiga.	Just	av	denna	anledning	känner	
jag	att	förskolor	inte	uppfyller	sin	uppgift	om	att	vara	en	skola	för	alla.	Huruvida	barnet	får	
en	 bra	 förskola	 med	 rätt	 stöd	 verkar	 vara	 lite	 av	 ett	 lotteri.	 I	 min	 roll	 som	 blivande	
förskollärare	är	det	ytterst	viktigt	att	inkludera	alla	barn	och	försöka	se	efter	alla	barns	olika	
behov.	 Jag	 förstår	att	brist	på	ekonomi	och	andra	 resurser	 försvårar	detta	arbete	men	 jag	
tror	 att	 en	 bra	 start	 är	 om	 lärarutbildningen	 inför	 mer	 kurser	 om	 Specialpedagogik.	 I	
förskollärarprogrammet	på	Uppsala	universitet	ges	endast	en	kurs	på	5	högskolepoäng	inom	
specialpedagogik.	 Detta	 anser	 jag	 är	 alldeles	 för	 lite	 då	 allt	 fler	 barn	 diagnostiseras	 och	
behöver	anpassat	stöd.	Autism	är	ett	dolt	handikapp	och	under	detta	arbete	har	jag	återigen	
blivit	 påmind	 om	 hur	 viktigt	 det	 är	 att	 inte	 döma	 barn,	 eller	 vuxna,	 innan	 man	 vet	
bakgrunden.	Möter	 jag	ett	barn	med	synligt	handikapp	sänks	direkt	mina	 förväntningar	på	
barnet,	vilket	inte	alltid	är	positivt.	Ska	vi	leva	i	en	inkluderande	miljö	är	det	viktigt	att	se	det	
individuella	barnet	och	göra	det	yttersta	för	att	skapa	tillfällen	för	ett	livslångt	lärande.				
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7.4	Fortsatt	forskning	
När	jag	sökte	efter	föräldrar	att	intervjua	var	det	endast	kvinnor	som	svarade	mig.	Detta	är	
enligt	mig	intressant	och	ett	förslag	till	fortsatt	forskning	är	att	undersöka	vad	detta	beror	
på.	Är	det	en	slump	att	det	blev	så	eller	finns	det	exempelvis	ekonomiska	faktorer	som	
påverkar	vem	som	tar	största	ansvaret	för	sitt	barns	skolgång.		
	
Ytterligare	förslag	till	vidare	forskning	är	att	intervjua	förskolechefer	och	undersöka	hur	de	
tycker	att	samarbetet	mellan	habilitering,	förskola	och	förälder	ser	ut.	Enligt	denna	studie	
framkommer	det	att	samarbetet	mellan	habiliteringen	inte	alltid	fungerar.	Det	framkom	
också	att	förskolechefen	har	mycket	makt	i	de	beslut	som	tas	och	det	vore	intressant	att	
undersöka	hur	förskolechefer	resonerar	kring	resurs	och	vilka	ekonomiska	betydelser	de	har	
för	förskolan.		
	

7.5	Slutord	
Varför	 är	 det	 viktigt	 att	 uppmärksamma	 barn	 med	 autism?	 Förskolans	 uppgift	 är	 att	
inkludera	 alla	 barn.	 Ges	 mer	 kunskap	 och	 redskap	 om	 hur	 vi	 kan	 arbeta	 med	 barn	 med	
autism	 kan	 förskollärare	 bemöta	 dessa	 på	 ett	 bättre	 sätt.	 Resurspersonen	 kan	 vara	
barnskötare	 eller	 förskollärare,	 vilket	 betyder	 att	 den	 personen	 inte	 har	 specifik	
autismkompetens.	 Beroende	 på	 vilken	 extra	 anpassning	 barnet	 får	 påverkar	 det	 barnets	
utvecklingskurva.	Vi	får	inte	glömma	att	det	är	väldigt	krävande	för	barn	med	autism	att	vara	
på	förskolan	då	hen	konstant	utsätts	för	sociala	prövningar.	Som	förskollärare	är	det	viktigt	
att	veta	vilka	krav	vi	kan	ställa	på	barnen	och	hur	barnet	 lär	sig	på	bästa	sätt.	Detta	kan	vi	
göra	 om	 vi	 får	 fortbildningar	 och	 stöd	 från	 exempelvis	 en	 utbildad	 specialpedagog.	
Samarbetet	 med	 habiliteringen	 har	 även	 en	 betydelsefull	 roll	 då	 det	 besitter	 kunskap	
förskollärare	 inte	 har.	 Under	 arbetet	 med	 denna	 studie	 har	 jag	 insett	 vilken	 viktig	 roll	
förskolan	har	för	barnet,	oavsett	funktionsnedsättning	eller	inte.	En	sak	är	säker,	allt	börjar	
med	en	bra	lärare.	
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Bilaga	1	
	
Frågeställningar	
	
Vem	är	du?	
		
Vad	har	ditt	barn	för	funktionsnedsättning/-ar?	
		
När	upptäckte	du	att	ditt	barn	har	en	funktionsnedsättning	respektive	var	i	behov	av	särskilt	
stöd	på	förskolan?	
		
Hur	gick	den	processen	till?	Från	utredning,	diagnos	till	 särskilt	stöd	 (exempelvis	 resurs)	på	
förskolan.	
		
Hur	har	förskolechefen	och	förskolan	hjälpt	dig?	
		
Vad	 har	 krävts	 av	er	 som	 föräldrar	 i	 denna	 process	 från	 utredning	till	 särskilt	 stöd	 på	
förskolan?	
		
Berätta	hur	du	har	upplevt	den	hjälp	som	du	har	fått?	
		
Problem/utmaningar	längs	vägen?	
		
Hur	 fungerar	 det	 idag	 med	 er	 resurs?	 Deltid/Heltid	 i	 beslutet	respektive	 i	 praktiken?	 Hur	
långa	 beslut?	 Osäkerhet	vid	 förlängning?	 Hur	 mycket	 medverkar	 Ni	 inför	 ansökan	 om	
tilläggsbelopp/resurs?	 Får	 ditt	 barn	 det	 stöd	 som	 du	 anser	 att	 det	 behöver	 (exempelvis	
intensivträning	vid	barn	med	autismspektrumtillstånd)?	
		
Hur	mycket	tid	lägger	ni	ner	på	ert	barn?	Planering,	möten	osv.	
	
Annat	samarbete	(Ex.	Habiliteringen	och	BUP)?	

	


