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Bakgrund 1-2% av befolkningen i Sverige har en autismspektrumtillstånd (AST)-diagnos vilket
ingår i samlingsbegreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kan påverka
ens sätt att vara, kommunicera samt tänka. Barn med funktionsnedsättning ska ges
samma möjlighet till förskola som normtypiska barn, 23 av 35 förskolor brister dock
enligt skolinspektionen i sitt arbete med särskilt stöd. Svårigheter märks ofta i
barndomen, men en anpassad miljö och lyhörda vuxna kan underlätta och minska
svårigheterna.

Syfte Syftet med studien var att belysa arbetsterapeuters egna erfarenheter av att arbeta för
att göra förskolan inkluderande för barn med autismspektrumtillstånd - AST.

Metod Studien utgår från en kvalitativ metod med induktiv ansats. Fem semistrukturerade
intervjuer utfördes med legitimerade arbetsterapeuter som var verksamma inom
förskola och-/ eller grundskola i Sverige. Materialet analyserades via Graneheim och
Lundmans kvalitativa innehållsanalys.

Resultat Analysen resulterade i temat Arbetsterapeuten har en viktig roll i förskolan. Temat
formades utifrån huvudkategorierna Arbetsteraputiska glasögon samt Tillgängliga
lärmiljöer för alla. Sex underkategorier identifierades för att stärka resultatet.

Slutsats Arbetsterapueter har en viktig roll i att främja för en inkluderande förskola för barn
med autismspektrumtillstånd. Arbetsterapeutens kompetens och holistiska synsätt
kompletterar övrig förskolepersonal. Studien visar att fler arbetsterapeuter behövs i
förskolan för att på bästa sätt kunna tillgodose alla barns behov och göra förskolan
inkluderande för barn med autismspektrumtillstånd.
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Background 1 - 2% of the population in Sweden have an autism spectrum disorder (ASD)-
diagnosis. The diagnosis are included in the collective concept of neuropsychiatric
disabilities and affect one's way of being, communication and thinking. Children with
disabilities should be given the same opportunity to attend preschool as norm-typical
children. However, according to the Swedish schools inspectorate, 23 out of 35
preschools have shortcomings in their work with special support. Difficulties are
often noticed in childhood, but an adapted environment and responsive adults can
facilitate and reduce the difficulties.

Aim The aim with this study was to shed light on occupational therapist's own experience
of working towards an inclusive preschool for children with autism spectrum
disorders - ASD.

Method The study is based on a qualitative method with an inductive approach. Five
semi-structured interviews were conducted with licensed occupational therapists who
worked in preschool and/or primary school in Sweden. The material was analyzed
through Graneheim and Lundman´s qualitative content analysis.

Result The analysis resulted in the theme The occupational therapist has an important role
in preschool. The theme was formed  from the main categories Occupational
Therapy-glasses, and Accessible Learning Environment for All. Six subcategories
were identified to strengthen the result.

Conclusion Occupational therapists have an important role in promoting an inclusive preschool
for children with ASD. The occupational therapist's competence and holistic
approach complement the other staff at the preschool. The study shows that more
occupational therapists are needed in preschool  in order to meet the needs of all
children and to make the preschool inclusive for children with ASD.
.
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Bakgrund
Arbetsterapi grundar sig i en holistisk syn på människan, där hälsa, delaktighet och aktivitet är
grundstenarna. Målet med arbetsterapi är att utifrån dessa filosofiska grundantaganden stötta
och stödja individers förmåga till delaktighet och aktivitet på det sätt som möjliggör att kunna
leva ett så bra liv som möjligt. Detta ska göras med hänsyn till både hinder och möjligheter i
miljön och omgivningen, samt utgå från individens tankar, önskemål och behov (1).

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett paraplybegrepp för flera olika autismdiagnoser som på
olika sätt påverkar ens sätt att kommunicera med andra, vara samt tänka. Hur diagnosen ter
sig och påverkar varje individ är olika, vilket även är anledningen till att det kallas
spektrumtillstånd - man kan ha olika svårt i samma situation, eller svårt för olika saker (2).
Autismspektrumtillstånd ingår i det ännu bredare samlingsbegreppet neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar- Npf (3). Diagnos ställs oftast när barnet är i fyra - fem års ålder, det
går dock att ställa en säker diagnos på många barn innan tre års ålder, men inte tidigare än
slutet av första levnadsåret. För vissa barn kan det dröja till skolåldern eller ännu längre innan
symtomen blir så påtagliga och funktionsnedsättande att man uppmärksammar dem (2,4). Hos
de flesta barn med AST ger sig symtomen till känna under barndomen. Vissa barn har lindriga
svårigheter som uppstår eller visar sig endast i specifika situationer, medan svårigheterna hos
andra barn visas tydligare och mer frekvent. Barn med AST  bearbetar sinnesintryck
annorlunda, samt tänker och uppfattar information på ett annat sätt än normtypiska barn (3,
5).

Barn med AST har ofta svårt med aktivitetsnivå och impulskontroll, inlärning och minne,
samspel, koncentrationsförmåga, samt i vissa fall även svårigheter med motorik och/eller att
uttrycka sig i skrift och tal (3). Hos barn i förskoleåldern kan detta visa sig genom att barnet
sällan eller aldrig tar initiativ till samspel med andra barn, samt pratar mindre ömsesidigt och
mer ensidigt. Barnen har också svårigheter gällande förmågan att förstå, skapa och
upprätthålla relationer till andra. Detta märks tydligt hos yngre barn där låtsaslek med andra
sällan förekommer samt svårigheter att leka med andra när en inte följer förutbestämda och
tydliga regler om hur leken ska gå till. Personer med AST kan dessutom ofta vara över- eller
underkänsliga för olika typer av sinnesintryck som till exempel lukt, beröring, ljus och ljud
(4). En del barn är överaktiva och kan hoppa mellan olika aktiviteter, hamnar lätt i konflikt
med andra barn samt har svårt att sitta still, medan andra barn tidvis kan vara avskärmade och
passiva (3).

Enligt hjärnfonden (4) har 1-2 % av befolkningen i Sverige en Autismspektrumtillstånd
(AST) - diagnos. Det är vanligare att pojkar diagnostiseras med AST än flickor. En anledning
till detta kan vara att symtomen hos flickor inte känns igen lika tydligt utåt som hos pojkar,
och att flickor därav får sin diagnos mycket senare i livet, eller inte alls (4). Inom förskolan
ställs krav på barnen i form av att bland annat kunna förutse och generalisera vad som
kommer hända samt använda och förstå social kommunikation. Om anpassningar runt barnet
brister och förväntningar och krav blir för stora ökar risken att barnen utvecklar ångest-, tvång
eller depressionsproblem (3,6). Autismspektrumtillstånd växer inte bort utan är något man
lever med hela livet. En bra och anpassad miljö med förstående och lyhörda vuxna minskar
och underlättar barnens svårigheter samt kan göra att barnen lättare får en självklar och egen
plats i förskolan (3).
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Förenta nationernas konvention för personer med funktionsnedsättning innebär att människor
med funktionsnedsättning har samma rättigheter till självständigt liv och att vara en del av
samhället på lika villkor som alla andra (7). Enligt skollagen (2010:800) (8) skall alla barn,
från och med höstterminen det året barnet fyller tre, erbjudas plats i förskola. Förskolan ska
enligt skollagen främja barnens sociala gemenskap, stimulera lärande och utveckling samt
utgå från det enskilda barnets behov och anpassas så att utveckling, lärande och omsorg går
hand i hand. Skollagen (2010:800) (8) belyser även att de barn som är i behov av särskilt stöd
skall ges det stöd som krävs för att möjliggöra för barnets utveckling (8).

Regeringens mål är en jämlik kunskapsskola och en skola för alla. Alla elever ska ges samma
möjligheter till utbildning och ingen ska hållas tillbaka eller lämnas efter (9). Detta innebär att
barn med funktionsnedsättningar, såsom AST, skall ges samma möjligheter att vara delaktiga i
skolan. För att möjliggöra detta krävs att både skolledning och skolpersonal har kunskap om
hur den fysiska, psykiska och sociala miljön påverkar barnens delaktighet (10). För att skolan
ska kunna erbjuda en inkluderande utbildning för alla, krävs att både skolpersonal och ledning
ser till att utbildningen utgår från de individer som deltar och allas individuella
förutsättningar. Mångfald, delaktighet, tillgänglighet, språk och kommunikation samt
stödinsatser och kvalitet i utbildningen är några av de principer och värden som är vägledande
för en inkluderande utbildning. Detta innebär att varje verksamhet ska erbjuda alla barn
lärande och undervisning i en miljö som utvecklar kunskap och social interaktion. Hinder i
lärmiljön ska tas bort för att möjliggöra att alla kan delta, alla barn ska bli lyssnade på och
vara erkända samt kunskap om och synsättet att alla barn har olika behov och är olika, men
har alla samma rättigheter (10).

Enligt skolinspektionens granskning av förskolors arbete med barn i behov av särskilt stöd
från år 2017 (11), hade två tredjedelar av de 35 förskolor som granskades brister i hur man
arbetar med särskilt stöd. Bristerna märktes framför allt i situationer som lek och socialt
samspel samt alternativ kompletterande kommunikation, såsom bildstöd, tecken och digitala
hjälpmedel. Ytterligare en brist var att det upplevdes oklart för personalen på förskolorna hur
särskilt stöd skiljer sig från det stöd man arbetar med för alla barn i grupperna. Man
konstaterade även att tillgången till psykologisk, specialpedagogisk och annan
specialistkompetens varierade mycket mellan förskolorna. Det behövs en ökad tillgång av
dessa yrkeskategorier för att skapa förutsättningar för att alla barn ska få lyckas, känna
delaktighet och inkludering (11).

Enligt Sveriges skollag har barn med behov av särskilt stöd rätt till det stöd som krävs för att
möjliggöra barnets utveckling (8). Forskning (12) visar att trots tydliga styrdokument så
brister lagen i praktiken. Samarbetet mellan lärare och terapeuter fungerar ej i dagsläget,
vilket drabbar barnens möjlighet till delaktighet i skolan (12). År 2017 lämnades en motion
till riksdagen gällande behovet av arbetsterapeuter i elevhälsan i skolan. Motionen fick avslag
i riksdagen, trots att den visade att arbetsterapeuters kompetens främjar elevernas utveckling,
lärande och hälsa (13). Forskning (14) visar hur arbetsterapeuter kan underlätta
aktivitetsdeltagande för barn med AST i förskoleåldern genom att använda barnens styrkor,
intressen och kompetenser (14).
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The Person- Environment - Occupation Performance model (PEOP) (1) är en klientcentrerad
arbetsterapeutisk modell som används på både grupp, individ och samhällsnivå. Modellen
utgår från tre komponenter; personen, görandet och omgivningen där person och omgivning i
samspel påverkar individens görande. Modellen belyser vikten av att ha en balans mellan de
olika komponenterna för att uppleva välbefinnande i ens aktivitetsutförande, vilket också är
arbetsterapeutens unika kompetensområde. Modellen kan användas oavsett typ av person,
funktionsnivå samt arbetsplats (1).

Hinder för delaktighet i förskolan kan bland annat uppstå av förskolans bristande kunskap om
barn med AST, bristande fysisk och social tillgänglighet samt att regler och värderingar inte är
utformade för barn med AST. Genom arbetsterapeutiska insatser och professionens
kompetens kan förskolan bli mer socialt- och fysiskt tillgänglig för barn med AST. Detta leder
i sin tur att alla barn får samma förutsättningar för delaktighet i skolan. Genom att göra
barnen delaktiga i, för dem, meningsfulla aktiviteter så utvecklas barnen och deras styrkor och
förmågor förstärks (15). Författarnas uppfattning är att det saknas kunskap och studier om
arbetsterpeutens roll inom förskolan samt hur deras kunskap kan bidra till en jämlik skola för
alla samt för att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas och känna delaktighet och
inkludering. Denna studie har fokus på arbetsterapeutens kunskap gällande den sociala,
kommunikativa och fysiska miljön i förskolan. Målet med studien är att lyfta och belysa
arbetsterapeutens erfarenhet, roll och kompetens för att skapa förutsättningar för
aktivitetsutförande och en inkluderande förskola för barn med AST.

Syfte
Syftet med studien var att belysa arbetsterapeuters egna erfarenheter av att arbeta för att göra
förskolan inkluderande för barn med autismspektrumtillstånd - AST.

Metod
Metodval
Studien utgick från en kvalitativ design med en induktiv ansats (16) då syftet med studien var
att belysa arbetsterapeuters egna erfarenheter av att arbeta för att göra förskolan inkluderande
för barn med autismspektrumtillstånd - AST. Kvalitativa studier innebär en undersökning av
deltagares egna erfarenheter och upplevelser. Induktiv ansats innebär att studien grundar sig i
empirin och inte styrs av en tidigare teori (16). Semistrukturerade intervjuer användes som
datainsamlingsmetod.

Urval
För att kunna svara på syftet önskades deltagare med kunskap om barn i fyra till nio års ålder
med AST. Inkluderingskriterier innefattade att deltagarna var legitimerade arbetsterapeuter
som arbetade inom förskola och-/eller grundskolans lägre åldrar i Sverige, samt hade minst ett
års erfarenhet och kunskap av verksamheten. Deltagarna i studien behövde inte vara anställda
som arbetsterapeuter, utan kunde ha en annan yrkestitel.
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Totalt visade sju legitimerade arbetsterapeuter intresse för att delta i studien, en uppfyllde inte
inklusionskriteriet att arbeta inom förskola/grundskola och en valde att avbryta efter första
informationen var lämnad. Sammanlagt inkluderades fem arbetsterapeuter i studien. Alla
deltagare var kvinnor i 40 till 51 års ålder. Tre stycken var anställda som arbetsterapeut, en
som arbetsterapeut/kurator och en som förskolepedagog. Deltagarnas yrkeserfarenhet
varierade mellan 14 till 36 år.

Procedur
Genom bekvämlighetsurval i kombination med snöbollsurval (17) identifierades sju
legitimerade arbetsterapeuter som deltagare till intervjustudien. Författarna till studien
publicerade på det digitala forumet Facebook ett inlägg där syftet med studien beskrevs
tillsammans med en öppen fråga om intresse fanns för deltagande. Facebookgrupperna
inlägget publicerades i var: Arbetsterapeuter i skolan, Arbetsterapeuter på Facebook samt
Autismpedagogik i vardagen. Medlemmarna i facebookgrupperna tog själva initiativ till
kontakt med författarna via direktmeddelande eller genom att svara på inlägget.
Kontaktuppgifter till potentiella deltagare som inte själva var medlemmar i grupperna
förmedlades också till författarna av medlemmar i gruppen. Deltagarna i intervjustudien hade
olika erfarenheter och kunskap inom det studerade området. De deltagare som författarna
hade vidare kontakt med föreslog även andra personer som passade in i
inkluderingskriterierna. Inkluderingskriterier användes för att få ett heterogent men specifikt
urval. Genom bekvämlighetsurvalet identifierades fyra deltagare och genom snöbollsurval tre
deltagare. Två deltagare som identifierats via bekvämlighetsurval föll senare bort och
räknades inte in i slutgiltliga deltagarantalet.

Datainsamling
Datainsamling skedde via en semistrukturerad intervjuguide med ett induktivt
förhållningssätt, vilket innebar att studien grundade sig i erfarenheter, kunskap och
upplevelser från deltagarna (16). Varje intervju inleddes med sex bakgrundsfrågor gällande
deltagarnas arbetstitel, vilket år examen togs samt hur länge deltagarna arbetat på nuvarande
verksamhet. Huvudfrågorna fokuserade sedan på arbetsterapeutens roll och erfarenheter för
att göra förskolan mer inkluderande för målgruppen. Följande frågor ställdes vid intervjuerna:
Vad är ditt arbetsuppdrag på verksamheten? Hur använder du dig av din arbetsterapeutiska
kompetens i din yrkesroll? Hur arbetar ni på verksamheten för att inkludera barn med autism
i barngruppen och individuellt? Arbetar ni med alternativ kompletterande kommunikation
(AKK)? Hur tänker du att man kan arbeta för att göra förskolan mer tillgänglig för barn med
autism? Vilka möjligheter har du att arbeta mot detta? Kan du se några exkluderingsrisker
för barn med autism inom dagens förskola? Hur kan arbetsterapeuter i skolan motverka
detta? Hur tänker du att man kan använda arbetsterapeutens kompetens inom
förskola/grundskola? Hur tror du arbetsterapi inom förskola kommer se ut framöver? Är det
något du vill tillägga eller prata om som jag inte har frågat om? Vid behov ställdes även
följdfrågor. Författarna delade på genomförandet av intervjuerna, en författare höll i intervjun
medan den andra agerade observatör och medlyssnare samt hade möjlighet att ställa
följdfrågor i slutet av intervjun. Intervjuerna skedde via videosamtal och tog mellan 30 - 60
minuter. Intervjuerna spelades med deltagarnas medgivande in på ljudfil och transkriberades
ordagrant löpande.
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Databearbetning
Intervjuerna har transkriberats samt analyserats utifrån Graneheim och Lundmans kvalitativa
innehållsanalys (18). Första steget i innehållsanalysen innebar att ta ut meningsbärande
enheter vilket innebär att identifiera meningar som svarar till studiens syfte och frågeställning.
Dessa meningar förkortas och förenklas, så kallad kondensering och kodas därefter. Kodning
innebär att att meningarna får en etikett som kort beskriver dess innehåll. Därefter
kategoriserades koderna i under- och huvudkategorier och slutligen ett tema. En kategori
innehåller flera koder som har snarlikt innehåll och kan ses som en sammanfattning över
analysens innehåll (18). För att genomföra innehållsanalysen på optimalt sätt arbetade
författarna gemensamt genom hela processen. Meningsbärande enheter i hela materialet
identifierades och kondenserades. Därefter kodades dessa och sorterades i under- och
huvudkategorier. Temat utvecklades utifrån analysens under- och huvudkategorier. Exempel
på innehållsanalysen har redovisats i Tabell 1 för att på ett överskådligt sätt påvisa
meningsbärande enheter, kondensering, koder, under- och huvudkategorier.

Tabell 1. Beskrivning från meningsbärande enhet till underkategori. Intervjuer med arbetsterapeuter
gällande hur de arbetar för att göra förskolan inkluderande för barn med AST.

Meningsbärande enhet Kondenserad
mening

Kod Underkategori Huvudkategori

Eh vi ser ju vad eleven
kan och utgår därifrån
och ofta när vi gör så, ja
då kommer det här
andra med och så helt
plötsligt så har vi löst
andra saker på vägen.
Eh och det älskar jag,
jag älskar det här att
se..eh
ehm..möjligheterna. och
bygga därifrån

Vi ser vad
eleven kan och
utgår därifrån.
Då löser vi ofta
även andra
saker på vägen.
Jag älskar att se
möjligheterna.

Arbetsterape-
utiskt synsätt

Arbetsterapeutens
specialistkompetens

Arbetsterapeutiska
glasögon

Eh rutiner är också
jätteviktigt med dom
här barnen att det följer
en rutin. Eh å att man
har respekt för den
tänker jag att att det eh
är fyrkantigt måste det
få va fyrkantigt liksom.

Det är
jätteviktigt med
rutiner för dom
här barnen och
att vi har
respekt för den
rutinen.

Barnets
perspektiv

Förhållningssätt Tillgängliga
lärmiljöer för alla
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Etiska överväganden
Författarnas förkunskap
Författarna hade genom tidigare studier och arbetserfarenheter förkunskap inom både
skolvärlden och autismspektrumtillstånd. Författarna var under studiens gång medvetna om
sin förkunskap och förhöll sig neutrala och lyhörda för deltagarnas svar, upplevelser och
åsikter. Författarnas förkunskap kunde även ses som en fördel genom en förståelse för de
olika aspekter i fysiska- och sociala miljön som kan påverka barn med
autismspektrumtillstånd.

Risk
En risk med studien var att deltagarnas anonymitet inte skulle gå att helt säkerställa.
Konfidentialitet upprättades genom att all data avidentifierats, samt att allt material förvarades
på en plats endast författarna hade tillgång till. Alla deltagare skrev under varsin
samtyckesblankett som intygade att deltagaren frivilligt deltog i studien och kunde avbryta sin
medverkan när som helst, utan att uppge någon anledning. Ljudfilerna raderades från
författarnas enheter när studien var färdig och förvaras vid Institutionen för Neurovetenskap
och Fysiologi på Göteborgs Universitet i 10 år enligt riktlinjer.

Nytta
Nyttan med studien var att belysa hur arbetsterapeuters kunskap och kompetens gällande barn
med autismspektrumtillstånd i förskolan innebär en större möjlighet för alla barn att få en
jämlik skolgång. Nyttan med studien var även att synliggöra arbetsterapeuters roll i förskolan
och grundskolan. Utifrån detta ansåg författarna att nyttan med studien övervägde riskerna.

Resultat
För att besvara studiens syfte som handlade om att belysa arbetsterapeuters egna erfarenheter
av att arbeta för att göra förskolan inkluderande för barn med AST, gjordes en analys av
datamaterialet som resulterade i temat Arbetsterapeuten har en viktig roll i förskolan.
Arbetsterapeuten kompletterar övrig skolpersonal genom dennes holistiska synsätt,
aktivitetsperspektiv och förmåga att se barnens förutsättningar och styrkor.
Huvudkategorierna Arbetsterapeutiska glasögon samt Tillgängliga lärmiljöer för alla bestod
av sex underkategorier; Arbetsterapeutens specialistkompetens, Handleda personal, Tidiga
insatser, Delaktighet och inkludering, Förhållningssätt samt Fysisk miljö. Detta visualiseras i
figur 1.
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Figur 1. Visar studiens tema samt resultatets huvudkategorier och tillhörande underkategorier.

Arbetsterapeutiska glasögon
Flera av deltagarna benämner sin arbetsterapeutiska kompetens som arbetsterapeutiska
glasögon. Arbetsterapeutens roll inom förskolan skiljer sig mot övriga professioner då
arbetsterapeuten har en annan typ av kunskap. Deltagarna lyfter sin förmåga att se barnen ur
ett helhetsperspektiv samt sin kompetens inom bemötande, möjlighet att skapa förutsättningar
och kunskap om AST. Deltagarna beskriver även vikten av att möta upp barnen vid en tidig
ålder för att skapa de bästa av förutsättningar för varje individ. Huvudkategorin
arbetsterapeutiska glasögon består av tre underkategorier; Arbetsterapeutens
specialistkompetens, Handleda personal samt Tidiga insatser.

Arbetsterapeutens specialistkompetens
Deltagarna beskriver hur de olika professionerna inom förskolan kompletterar varandra med
sin unika kompetens. Deltagarna utför även kartläggningar för att tydliggöra barnens
svårigheter och styrkor. Kartläggningar kan innefatta barnens mående, aktivitetsförmåga
och-/eller sociala och motoriska förmågor. Deltagarnas arbetsuppgifter innebär även att titta
på barnens förmåga till tidshantering, sensoriska intryck, grupphantering samt förmåga att
fråga efter hjälp. Deltagarna lyfter även arbetsterapeutens holistiska synsätt och förmåga att
genom ett helhetstänk ta hänsyn till hur hela dygnet påverkar individen. Det som till exempel
sker i barnets hem innan- och/eller efter skoltid kan även påverka skoldagen.

“Vi har ett helhetsperspektiv som sträcker sig över hela dygnet. Att eleven inte bara är sin
skolmiljö. Fick jag i mig frukost eller bråkade med föräldrarna på morgonen så spelar det

också in i skoldagen” Nr. 1
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Deltagarna arbetar för att skapa och synliggöra normer inom förskolan där alla får vara olika.
Det handlar bland annat om att alla barn ska kunna göra det man vill med de förutsättningar
en har. Deltagarna beskriver vikten av att utgå från barnens perspektiv i olika situationer samt
att se och lyfta barnens styrkor. Barnens olika styrkor och förutsättningar kan innebära att
aktiviteterna behöver anpassas på olika sätt. För vissa barn kan till exempel
koncentrationsförmågan öka om en får lyssna på musik samtidigt som en gör en aktivitet,
medan andra behöver lugn och ro för att må bra. Ansvaret ligger alltid hos de vuxna för att
skapa förutsättningar för att barnen ska lyckas.

“Mitt uppdrag är att få varje barn att lyckas varje dag” nr 3.

Handleda personal
Deltagarna beskriver att en stor del av arbetstiden går till att utbilda och handleda övrig
förskolepersonal och chefer i bemötande, förhållningssätt samt kunskap om AST. Det
beskrivs ett kunskapsglapp där kunskapen om AST och varför barnen gör som de gör brister
hos förskolepedagogerna. Handledning kan även innebära att sprida kunskap om hur vissa
hjälpmedel används samt varför de behöver användas på ett visst och rätt sätt.

“Det är att vara ett stöd till personal och förskolechefer skulle jag säga. Handleda dom i hur
man kan tänka kring bemötande, tillgängliga lärmiljöer och även individer.” Nr 4.

Deltagarna beskriver att handledning även handlar om att stödja pedagogerna i att lyfta
aktivitet, delaktighet och hälsa. Ofta är det förskolepedagogerna som känner barnen bäst,
arbetsterapeuten kan då handleda pedagogerna i vad som är viktigt att titta på hos barnen för
att skapa rätt förutsättningar.

“Jag tänker att det handlar om att hjälpa personalen att få på sig våra glasögon. Våra
arbetsterapeutiska glasögon”. Nr 1.

Tidiga insatser
Deltagarna beskriver hur barnen påverkas av tidiga insatser och vikten av att svårigheter lyfts
redan i tidig ålder. Deltagarna uttrycker att det i dagsläget riskerar att bli ett glapp när barnen
byter från förskola till grundskola, då kraven och förväntningarna på barnen i grundskolan
höjs väsentligt jämfört med förskolan. Barn med AST förbereds inte inför omställningen till
grundskolan, tidiga insatser hade kunnat underlätta för barnen.

“Kan vi fånga upp dom [barnen] tidigare skulle vi nog göra många barn en tjänst.” Nr 3

Exempel på tidiga insatser som deltagarna beskriver är stöd och hjälp för att hitta strategier
för att hantera olika saker, såsom sinnesintryck och självreglering. Barnen kan också få
verktyg för att öka sitt självförtroende samt få en hanterbar vardag. Deltagarna belyser även
vikten av att de vuxna runt barnen är ansvariga för att detta fungerar och att stödet används.

Tillgängliga lärmiljöer för alla
Deltagarna beskriver hur de arbetar för skapa förutsättningar och möjligheter inom förskolan
för att alla barn ska kunna delta i klassrum och aktiviteter utefter sina förmågor. Vikten av att
vara medveten om att förskolepedagogen kan uppleva en sak medan barnet upplever en annan
lyfts som en central punkt för att skapa trygga relationer och tillgängliga lärmiljöer.
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Tillgängliga lärmiljöer för alla består av tre underkategorier; Delaktighet och inkludering,
Förhållningssätt samt Fysisk miljö.

Delaktighet och inkludering
Deltagarna beskriver att de arbetar mycket med att alla barn ska uppleva delaktighet och
inkludering i förskolemiljön, barngruppen och de aktiviteter som erbjuds. Delaktighet
benämns som en unik känsla för varje individ där en måste utgå från vad det enskilda barnet
mår bäst av. Det behöver finnas förutsättningar för att kunna vara med på sina villkor,
samtidigt som det behöver finnas möjlighet och förståelse till att vara delaktig i ett mindre
och-/eller annat sammanhang.

“Vad är delaktighet för just den eleven. För det är ju en unik känsla hos varje individ. Man
kan upplevas delaktig utifrån. Om man bara tittar på ett sammanhang med en grupp

människor så kan det se ut som att alla är delaktiga. Men ställer man frågan där, till enskild
individ. Så kan det vara någon som känner sig inte alls delaktig. Bara låtsas.” Nr. 2

Deltagarna beskriver inkludering på liknande vis, flera av deltagarna ställer sig frågan för
vems skull inkluderingen sker. Det är viktigt att inte förutsätta att alla barn vill samma sak.
Vuxna förutsätter ofta att barn vill vara med där allting händer, utan att involvera barnen
själva i frågan och beslutet. Det är viktigt att barnet själv får möjlighet att förmedla vad hen
vill och mår bra av.

“Inkludera är ju också att se till så att det finns förutsättningar för [att] alla ska kunna vara
med.” Nr. 5

Förhållningssätt
Deltagarna beskriver hur förhållningssättet gentemot barnen är en viktig pelare för att skapa
en tillgänglig lärmiljö. Arbetsterapeutens roll i förskolan är bland annat att implementera ett
förhållningssätt, både hos personal- och barngruppen som möjliggör en fungerande förskola
för barn med AST. Deltagarna beskriver att förskolepersonal och övriga vuxna har ett ansvar i
att förstå och acceptera att barn är olika och att olika är bra. Det är även av vikt att inte
problematisera barnet och hens svårigheter utan att istället hitta vägar som fungerar och
fokusera på barnets styrkor samt att se situationen utifrån barnets perspektiv.

“Vi kan ju aldrig förändra barnet, barnet är ju barnet. Så hur kan vi runt omkring, vuxna och
miljön göra så att det fungerar bättre för barnet.” Nr. 4

Flera av deltagarna beskriver kapprummet som en situation där barn med AST kan uppleva
svårigheter. Förskolans kapprum är ofta en plats med mycket ljud, spring och folk i rörelse.
Det är viktigt att de vuxna har ett förstående förhållningssätt för att detta kan vara jobbigt för
vissa barn.  De vuxnas förhållningssätt och förståelse i situationer som detta är avgörande för
barn med AST. Har barnet svårt med de sensoriska intrycken i kapprummet kan det hjälpa att
låta barnet gå ut först- eller sist för att byta om i lugnare miljö. Det är de vuxnas ansvar att se
till barnets bästa och anpassa situationen så att det fungerar för varje individ. Deltagarna
beskriver även vikten av att de vuxna är delaktiga i barnens lek. Barn med AST kan ha
svårigheter gällande samspel med andra barn samt att förstå sociala koder såsom turtagning.
De vuxna runt barnet behöver därför vara en aktiv deltagare i leken för att stödja barnen i de
sociala situationerna som leken innebär. De vuxna kan ses som ett hjälpjag till eleverna, där
den vuxna finns intill, agerar tolk samt hjälper eleverna i sitt samspel.
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“Att vara med som vuxen i leken och inte bara förvänta sig, att inte ge utrymme bara att leka.
Utan man måste många gånger hjälpa barnen i de sociala situationerna” Nr. 2

Fysisk miljö
Deltagarna beskriver hur de arbetar med att anpassa förskolans fysiska miljöer för att göra
dem tillgängliga för alla, samt att lokalerna är trygga. Trygga lokaler för barnen kan innebära
möjlighet att gå undan, att få sitta själv vid behov samt att få möjlighet att delta i samma
aktiviteter som övriga barn men i ett mindre sammanhang. Lokalerna och miljön behöver
anpassas utefter de barn som rör sig på förskolan samt efter de aktiviteter som utförs.

“Vad har vi på väggarna? Är det för oss det sitter på väggarna, eller är det för barnen? Hur
kan vi möblera för att det ska bli både en trygg lekmiljö och att man kommer fram med det

som finns behov av att komma fram med.” Nr. 4

Deltagarna beskriver vikten av visuellt stöd på förskolor, så som bildstöd och tidshjälpmedel.
Detta används för att förtydliga rutiner, strukturer och dagliga aktiviteter. Anpassningar som
görs för barn med AST gynnar oftast hela barngruppen, varför det inte krävs några
avancerade förändringar i den fysiska miljön för att möjliggöra en förskola för alla barn. En
gemensam ståndpunkt hos alla deltagare är att förskolans fysiska miljö inte är anpassad efter
de stora barngrupper som finns i dagsläget. Deltagarna önskar framöver mindre barngrupper,
bättre fysiska miljöer och fler arbetsterapeuter inom förskolan för att möjliggöra en bra och
trygg skolgång för alla barn, oavsett diagnos.

“Jag tycker det är en självklarhet att vi ska vara i skolans värld. Jag tycker inte det ska var
någon diskussion /…/. Eleverna mår så mycket bättre haha.” Nr. 5

Diskussion
Resultatdiskussion
Denna studie belyste arbetsterapeutens egna erfarenheter av att arbeta för att göra förskolan
inkluderande för barn med autismspektrumtillstånd - AST. Resultatet sammanställdes i temat
Arbetsterapeuten har en viktig roll i förskolan, och huvudkategorierna Arbetsterapeutiska
glasögon samt Tillgängliga lärmiljöer för alla med tillhörande underkategorier.

Deltagarna i studien beskrev sin yrkesroll i förskolan som ett komplement till övrig
förskolepersonal. Med sin kunskap inom autismspektrumtillstånd, förhållningssätt och
bemötande samt social, kommunikativ och fysisk miljö, kan arbetsterapeuterna skapa
förutsättningar för delaktighet och inkludering i förskolan.
En studie från 2009 (19) beskrev hur skolmiljön behövde vara utformad för att tillgodose alla
elevers behov. Detta innebär att de miljöer eleverna befann sig i behövde vara tillgängliga och
anpassade, samt att storleken på de barngrupper som befann sig i lokalerna samtidigt behövde
ses över. Studien menade att även den sociala miljön i skolan behöver vara anpassad och
flexibel för att passa alla elever (19). Detta är även något deltagarna i denna studie belyste
som en viktig aspekt att ha med sig när målet är att göra förskolan inlkluderade för barn med
AST. Barngrupperna upplevdes som för stora och det fanns inte alltid möjlighet för barnen att
gå undan eller vara delaktig i ett mindre sammanhang.
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Den klientcentrerade arbetsterapeutiska modellen PEOP (1) utgår från komponenterna person,
görande och omgivning där balansen mellan dessa komponenter är av vikt för att uppleva
välbefinnande i ens aktivitetsutförande. Genom att titta på förskolans sociala, fysiska och
kommunikativa miljö och elevens förutsättningar, svårigheter och styrkor tillsammans med
den aktivitet som skall utföras kan vi få en uppfattning av elevens aktivitetsutförande. Uppstår
obalans i någon av dessa komponenter riskerar eleven få svårt att uppleva välbefinnande i sitt
aktivitetsutförande. Studiens huvudkategori tillgängliga lärmiljöer för alla ger ett tydligt
exempel på hur PEOP kan användas inom förskolan. Flera av deltagarna beskrev på- och
avklädning i förskolans kapprum som en aktivitet många barn med AST kan ha svårt för. Där
är ofta mycket stimuli i form av höga ljud, dofter, spring och folk i rörelse. Barn med AST
bearbetar ofta sinnesintryck annorlunda (3,5) - deltagarnas gemensamma uppfattning var att i
de fall barnen har svårt med de sensoriska intrycken i kapprummet kan man anpassa
situationen genom att låta barnet gå ut sist eller först för att byta om i en lugnare miljö.
Genom att titta på barnens svårigheter, förmågor och styrkor i förhållande till miljön och
görandet kan aktiviteten anpassas vilket leder till att de tre komponenterna person, görande
och omgivning är i balans vilket i sin tur skapar, för barnet, välbefinnande i
aktivitetsutförandet.

Enligt en granskning från 2017 hade 23 av 35 förskolor brister i hur personalen arbetar med
särskilt stöd. Tillgången till specialistkompetens varierade även mycket mellan de olika
förskolorna (11). Flera av deltagarna i studien beskrev att en stor del av deras arbetstid gick
till handledning och utbildning till övrig förskolepersonal då kunskapen om AST och
bemötande samt tillgängliga lärmiljöer brustit. I de fall kunskapen varit otillräcklig riskerade
det att bli ett glapp när barn med AST går från förskola till grundskolan. Forskning (20)
visade att tidiga interventioner för barn i ålder två till fem år med AST positivt påverkade
barnens möjligheter att fortsätta skolgången i kommunala grundskolan (20). Deltagarna i
föreliggande studie betonade att deras roll i förskolan inte handlade om att ta över
förskolepersonalens roll eller förminska deras kunskap, utan snarare att fungera som ett
komplement till den breda kunskap som redan fanns inom förskolan. Alla professioner inom
förskolan är viktiga för att driva verksamheten framåt. Deltagarna i studien ville även se
arbetsterapeuter som en självklar del i förskolan, för att tillgodose varje barns behov.

Deltagarna beskrev svårigheter med att ha det arbetsterapeutiska ansvaret över flera
verksamheter, bland annat innebar detta att tiden på varje enskild förskola krympte och
arbetsuppgifterna blev många. Deltagarna beskrev hur detta påverkade deras möjligheter att
utföra insatser till enskilda barn och att insatser istället hamnade på gruppnivå, så som att se
över klassrumsmiljön. Författarna till studien kan se en risk med detta. Arbetsterapeuternas
höga arbetsbelastning i kombination med förskolepersonalens bristande kunskap inom AST
kan leda till att barn med AST inte uppmärksammas och därav omedvetet inte får den hjälp
och det stöd de är i behov av. Många barn med AST blir inte diagnostiserade förrän i fyra -
fem års ålder, men svårigheter och symtom såsom svårt att upprätthålla relationer samt
samspela och leka med andra barn kan märkas i tidigare ålder (4). Deltagarna i studien
beskrev vikten av att möta upp barnen vid en tidig ålder för att skapa de bästa av
förutsättningar för varje individ. En reflektion gällande detta var att fler arbetsterapeuter inom
förskolan hade kunnat stödja förskolepedagogerna i att se tidiga tecken och svårigheter hos
barnen för att på bästa sätt anpassa verksamheten, skapa förutsättningar för delaktighet och
göra förskolan inkluderande för barn med AST. Genom arbetsterapeutiska insatser och
professionens kompetens kan förskolan blir mer socialt- och fysiskt tillgänglig för barn med
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AST - detta leder i sin tur att alla barn får samma förutsättningar för delaktighet i förskolan
(15).

Deltagarna i studien beskrev att det kan vara svårt att få anställning som arbetsterapeut i
förskolan. Flera av deltagarna sökte från början tjänster med andra titlar så som
specialpedagog eller förskolepedagog med specialistkunskap, för att sedan omvandla titeln till
legitimerad arbetsterapeut genom att motivera sin yrkesroll och kompetens. Detta ställde krav
på den enskilde i att kunna och orka motivera varför en ska bli anställd som legitimerad
arbetsterapeut samt hur arbetsterapeutens kompetens kan användas inom förskolan.
Författarna ansåg att det är av vikt att kunskap om arbetsteraputers kompetens behöver
spridas för att på så sätt möjliggöra nya arenor, såsom förskolan. För att tillgodose varje barns
behov behöver förskolan anställa arbetsterapueter likväl som det efterfrågas andra
specialistkompetenser.

Metoddiskussion
För att svara på studiens syfte valdes en kvalitativ studie med induktiv ansats (16). Studiens
syfte valdes på grund av en upplevd brist på forskning i ämnet, samt en önskan från
författarna om att belysa arbetsterapeuters roll i förskolan. Genom en kvalitativ intervjustudie
ville författarna få en djupare förståelse av deltagarnas upplevelse, kunskap och erfarenhet av
att arbeta inom förskolan samt att arbeta mot att göra denna så inkluderande som möjligt för
barn med AST. Genom att utgå från en induktiv ansats kunde resultatet utformas genom
analys av deltagarnas egna erfarenheter snarare än att styras av en tidigare teori (16). En
kvantitativ studie (21) hade inte resulterat i deltagarnas personliga erfarenheter och
upplevelser av att arbeta mot en inkluderande förskola för barn med AST som författarna var
ute efter.

För att hitta deltagare som stämde överens med studiens inkluderingskriterier användes
bekvämlighetsurval i kombination med snöbollsurval (17). Genom att publicera ett inlägg på
tre olika Facebookgrupper för arbetsterapeuter som arbetar inom förskola och/eller med barn
med AST, med en sammanfattning om studien samt en öppen fråga om intresse för deltagande
identifierades sju deltagare till studien. Två deltagare föll bort vilket resulterade i fem
slutgiltliga deltagare. På grund av det relativt låga antalet deltagare beslutades att alla
intervjuer analyserades och bidrog till resultatet och en provintervju genomfördes därför inte.

Deltagarna utgjorde en homogen grupp med samma kön samt liknande ålder och
arbetslivserfarenhet. Enligt Henricson och Billhult (16) kan det vara av vikt att i kvalitativa
studier ha en heterogen deltagargrupp i de fall författarna tror att detta skulle ge en skillnad i
resultatet. En mer heterogen deltagargrupp i form av större åldersskillnad, variation i vilket år
deltagarna tog examen samt skillnader i tidigare arbetslivserfarenhet hade eventuellt kunnat
påverka resultatet.

Ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av intervjuteknik vilket ställde krav på
förberedelse och genomförande. I en semistrukturerad intervju bör frågeformuläret vara max
en sida lång (22), varför en intervjuguide utformades med 13 öppna frågor. En av
intervjufrågorna togs bort inför analysprocessen då den inte svarade på studiens syfte.
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För att kompensera författarnas bristande intervjukunskap var båda författarna delaktiga under
intervjuerna. Författarna presenterade sig varefter deltagaren blev informerad om
rollfördelningen under intervjun. En författare höll i intervjun och den andre agerade
medlyssnare i bakgrunden utanför bild. Medlyssnaren hade lättare att fokusera på deltagarnas
svar och kunde genom detta komma på lämpliga följdfrågor som ställdes i slutet av intervjun,
detta för att inte störa samtalet mellan intervjuare och deltagare. Båda författarna blev under
studiens gång tryggare i intervjuteknik och följdfrågorna upplevdes även som mer relevanta.
Hade författarna haft mer erfarenhet alternativt övat mer, hade studiens trovärdighet eventuellt
påverkats positivt.

En trygg atmosfär för både deltagare och intervjuare ger goda förutsättningar för att få ett
djupt och innehållsrikt resultat kopplat till studiens syfte (22). Intervjuerna genomfördes via
videosamtal vilket gav deltagarna en möjlighet att vara flexibla i var och när intervjun
genomfördes, samt möjlighet att involvera deltagare med geografisk vidd. Detta gynnade
både författare och deltagare då resväg eller platsbokning inte behövde tas med i beräkningen.
En svårighet med digitala intervjuer var kringliggande faktorer som påverkade intervjuflödet.
Vissa av deltagarnas familjemedlemmar kom bland annat in och avbröt intervjuerna vilket
författarna inte kunde ha påverkat. Detta är inte någonting som författarna anser har påverkat
datainsamling eller resultatet av studien.

Kroppsspråk, gester och tonläge kan förstärka det som deltagarna beskriver (22), en risk med
digitala intervjuer var att detta kunde misstolkas. Även intervjuaren behöver vara medveten
om hur kroppsspråk och tonläge tolkas av deltagarna (22). Detta var något författarna
upplevde som en utmaning, både att tolka deltagarnas kroppsspråk och mimik samt hur en
framställdes själv.

För att säkerställa deltagarnas anonymitet byttes deltagarnas namn ut till en siffra. Resultatet
avslöjar heller inte vilken kommun eller verksamhet deltagarna var verksamma i. Studien
ansågs inte av författarna ta upp ett känsligt ämne eller något som psykiskt kunde skada
deltagarna. Alla deltagare var även informerade om att de när som helst kunde avsluta sin
medverkan utan att uppge anledning.

Båda författarna hade innan studiens början förförståelse inom arbete på både förskola och
grundskola samt kunskap och utbildning inom autismspektrumtillstånd. En förförståelse för
arbetsterapi och arbetsterapiprocessen fanns också i form av att författarna var
arbetsterapistudenter. Författarnas förförståelse påverkade hur intervjuguiden utformades,
vilket kunde bidra till mer fördjupade frågeställningar. Utan förförståelse kring AST och
förskolors arbetssätt fanns risk att frågeställningarna inte blivit breda nog att svara till
studiens syfte. Även de följdfrågor som ställdes påverkades positivt av författarnas
förförståelse för ämnet. En medvetenhet kring författarnas förförståelse fanns med genom
hela processen. Kunskap om hur förförståelsen kan påverka analysen är viktigt att ha i åtanke
(23). Under både intervju- och analysprocessen diskuterade författarna sin förförståelse för att
i största mån inte påverkas av den utan förhålla sig öppna till datainsamlingen och ämnet.
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En studies trovärdighet kan bedömas utifrån begreppen tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet
och delaktighet (18). En risk med studiens låga deltagarantalet var att dess tillförlitlighet och
giltighet minskade, dock förstärktes tillförlitligheten av att samtliga intervjuer genomfördes
av båda författarna. Detta gav en gemensam bild av intervjuerna och dess innehåll vilket
underlättade analysen. Det låga deltagarantalet kunde även påverka studiens överförbarhet,
detta är dock inget författarna kan påverka utan ligger hos läsaren att avgöra (18). Inom
kvalitativa studier är det dock kvaliteten på intervjuerna snarare än antalet intervjuer som är
det väsentliga för analysen och dess resultat (18). Genom att alla steg i analysprocessen
genomfördes gemensamt stärktes studiens tillförlitlighet ytterligare. Studiens giltighet och
trovärdighet stärktes även av att resultatet innefattar citat från samtliga deltagare.

Slutsats
Deltagarna i studien beskrev att arbetsterapeuter har en viktig roll för att främja en
inkluderande förskola för barn med AST. Arbetsterapeuter kan anpassa aktiviteter och miljö
för att möjliggöra för barn med AST att känna delaktighet och vara inkluderade i förskolan.
Arbetsterapeuters yrkesroll bör fungera som ett komplement till övrig förskolepersonal.
Arbetsterapueters kompetens behöver synliggöras och spridas för att möjliggöra förskolan
som en självklar arbetsplats. Studien visar att fler arbetsterapeuter behövs i förskolan för att
på bästa sätt kunna tillgodose alla barns behov och göra förskolan inkluderande för barn med
autismspektrumtillstånd.
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