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Abstrakt 

 

Författare: Sanna Gustafsson och Rebecca Reuterskiöld 

 

Titel: Autism i förskolan – en studie om hur barn med autism lever i förskolans 

verksamhet utifrån pedagogernas perspektiv.  

 

English title: Autism – A study how children with autism living in preschool based 

from educators perspective. 

Antal sidor: 29 

______________________________________________________________________ 

Examensarbetet behandlar autism och vad pedagoger har för erfarenheter av att arbeta 

med detta i förskolans verksamhet. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i 

utvalda förskolor arbetar med diagnosen autism och hur det fungerar i förskolan. Samt 

hur olika begrepp så som en skola för alla, inkludering/exkludering, inskolning och 

utvecklingssamtal kommer till uttryck i barngruppen samt i övergången till skolan.  

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Hur arbetar pedagogerna i förskolans 

verksamhet med barn som har autism? Hur stimuleras ett barn med autism på 

förskolan, genom inkludering eller exkludering? Hur fungerar samarbetet kring 

övergången mellan förskola och skola med barn som har autism? 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och den bygger på intervjuer med tre 

pedagoger där alla har utbildning som förskollärare. Genom metoden har vi fått en 

djupare förståelse av våra frågeställningar och det uttrycks i arbetet.  

 

Resultatet visar att autism är en diagnos som informanterna inte har arbetat mycket med. 

För barn med autism är det viktigt med struktur samt att de ska inkluderas i hela 

barngruppen. Även övergången mellan förskola och skola är en viktig del som ska få ta 

tid för att skapa en trygghet hos barnen.  

 

Nyckelord: Förskola, autism, barn i behov av särskilt stöd, en skola för alla, 

inkludering, exkludering, inskolning och utvecklingssamtal 

______________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

 

En viktig del av förskolans verksamhet är att påvisa att alla människor är lika mycket 

värda, i läroplanen för förskolan står det: 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor 

har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” 

(Skolverket, 2010:8).  

 

Vi har därmed valt att fördjupa oss i alla människors lika värde med inriktning på barn 

som har diagnosen autism i förskolan. Barn som är i behov av särskilt stöd av olika 

anledningar så som fysiska eller psykiska ska få rätt till det och det är då förskolechefen 

som har ansvar över dessa resurser. Här ska även föräldrarna få möjlighet till att forma 

de olika stödinsatserna som de anser att deras barn behöver (SFS, 2010:800 kap 8 § 9). 

 

En av oss har även egna erfarenheter av barn med diagnos och det har därmed skapat 

stort intresse hos oss båda att skriva om detta. En fråga hos oss och som vi märkt även 

finns i förskolans verksamhet är om barn med diagnos ska inkluderas eller exkluderas? 

Ett begrepp som genomsyrat lärarutbildningen är en skola för alla. Hjörne och Säljö 

(2012) menar att alla ska få rätt till en utbildning vilket även står i skollagen ”Alla ska, 

oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, samt ha lika 

tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i 

denna lag” (SFS, 2010:800 kap 1 § 8).  

 

1.1 Begreppsdefinition 

Förskollärare – lärare i förskola och förskoleklass som genomgått förskollärarutbildning 

vid högskola eller universitet.  

Pedagog – både förskollärare och barnskötare som arbetar inom förskolans verksamhet.  

Föräldrar – med föräldrar menas även vårdnadshavare. 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Vad är autism? 

”Autism kommer av det grekiska ordet autos, som betyder själv. Autism är en av 

diagnoserna inom autismspektrumet som också omfattar Aspergers syndrom, atypisk 

autism och desintegrativ störning” (Klasén McGrath, 2009). Oftast är autism medfött 

eller så visar det sig före tre års ålder. Ett barn som har autism har oftast andra 

funktionsnedsättningar också, så som utvecklingsstörning, epilepsi och syn- och 

hörselskador. Fler vanliga symtom på autism är olika avvikande beteenden så som i 

sinnesreaktioner, aktivitetsnivåer, ätbeteenden och sömn. Människor med autism har 

ofta en IQ som ligger under 70. Diagnosen finns hos fler pojkar än flickor (2009). 

Cohen (2000) menar att det går fyra pojkar på en flicka, dock har flickor med autism 

svårare symtom och lägre intelligenskvot. Dessa könsskillnader vet författaren inte 

varför de finns men troligen beror det på någon genetisk mekanism. Författaren menar 

även att autism är en av de vanligaste utvecklingsstörningarna och det är ungefär 10-15 

fall av 10 000 som har autism enligt undersökningar.  

 

När en människa har autism har hen svårt med sociala samspel och kommunikation. 

Ögonkontakt är något som ofta undviks och kroppsspråket och gester har de svårt med. 

Intressen är något som är begränsat och även deras repertoar av beteenden. Människor 

med autism behöver en strukturerad vardag, där miljön är lugn och tydlig. Ett verktyg är 

att använda sig av ett tydligt schema över vad som ska hända under dagen och att 

fritidsaktiviteterna är anpassade efter dem. Koncentrationen är något som människor 

med autism har svårt med, de är överaktiva och kan bara koncentrera sig korta stunder. 

Detta beror på att hjärnan inte kan bearbeta information i samma utsträckning som hos 

en människa utan autism (Bromark & Granat, 2013). 

 

Autism är en dold funktionsnedsättning då det inte syns på utseendet, dock påverkar det 

människan mycket i vardagen. Att få en diagnos så tidigt som möjligt är värdefullt så att 

rätt stöd kan sättas in tidigt. Detta inte bara för människan som har autism utan för 

människorna runt omkring, så som familjen och pedagogerna på förskolan. Enligt 

Bromark och Granat (2013) är det viktigt att samarbetet mellan hemmet, förskola och 

skola fungerar, det blir då lättare för barnet att förstå förhållningssätt och regler. Även 
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övergången mellan förskola och skola eller mellan skola och skola är betydande för 

barnet med autism, barnet behöver vara förberett på vad det är som ska ske en lång tid 

innan. Detta för att de behöver lära känna den nya miljön och människorna i den nya 

skolan. Ett sätt att förbereda barnet är att besöka den nya skolan innan terminen börjar 

(2013). 

 

Som tidigare nämnt kan ett barn med autism ha flera andra funktionsnedsättningar, 

tillstånd som uppträder tillsammans med autism eller tillstånd som är svåra att skilja 

från autism. Men frågan är fortfarande, vad beror autism på? Marie Bristol som är 

företrädare för National Institutes of Health uttryckte sig så här 1996: ”För att fatta mig 

kort, vi vet inte svaret.” Det finns dock idéer på vad det kan bero på, vi vet att det inte 

handlar om föräldrar som missköter sina barn, dock kan det vara genetiskt (Cohen, 

2000).  
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3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i utvalda förskolor arbetar med 

barn som har diagnosen autism. Vi har även valt att undersöka hur begreppen en skola 

för alla, inkludering och exkludering kommer till uttryck tillsammans med barn som har 

autism. Vi anser att övergången mellan förskola och skola är viktig, dels för att barnen 

ska känna sig trygga i skolan och dels för att lärarna ska få kunskap om hur barnet 

behöver stöd.   

 

3.1 Frågeställning 

1. Hur arbetar pedagogerna i förskolans verksamhet med barn som har autism? 

2. Hur stimuleras ett barn med autism på förskolan, genom inkludering eller 

exkludering?  

3. Hur fungerar samarbetet kring övergången mellan förskola och skola med barn 

som har autism? 
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4 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 

I detta kapitel har vi tagit upp hur det fungerar att arbeta med autism i förskolan. Hur en 

pedagog arbetar med barn som har autism och vad det finns för ”verktyg” och hur stor 

betydelse leken och miljön har. Det tas även upp vikten av inkludering och exkludering, 

om hur barnen ska bemötas i detta avseende för att utvecklas och stimuleras.  

 

4.1 Förskoleåldern 

Ett barn som är tre år är med i den världen vuxna befinner sig i, de använder sig av 

kommunikation för att göra sig förstådda. De använder det för att tala om vad de önskar, 

få in information och berätta saker för sin omgivning. Språk och kommunikation är en 

aspekt som barn med autism saknar och detta medför att de hamnar utanför i den 

kommunikativa världen som barn och vuxna skapar gemensamt. Dels kan viljan för att 

kommunicera saknas dels finns det ingen förmåga att förstå och tolka språkliga 

meddelanden via tal, gester eller teckenspråk (Cohen, 2000). Även Peeters (1999) 

menar att barn med autism har en mindre förståelse för språket, så som att de inte kan 

”läsa mellan raderna” och se bortom det bokstavliga.  

 

4.2 Att arbeta med barn som har autism 

Gillberg (1992) menar att pedagogiken för barn med autism ska förankras i så många 

dagliga aktiviteter som möjligt. Den ska vara särskilt anpassad för barnets behov och 

pedagogiken ska även ses ur ett långtidsperspektiv, struktur och kontinuitet och utgå 

från den utvecklingsnivå barnet befinner sig på. Målsättningen för denna pedagogik 

måste vara meningsfull för både barnet och föräldrarna och fungera som ett redskap för 

att barnet ska klara sin vardag. När ett barn med autism börjar förskolan och skolan kan 

hen vara i behov av olika pedagogiska hjälpmedel. Ett sådant hjälpmedel kan vara en 

personlig assistent. En personlig assistent för ett barn med autism borde vara en lika 

stor självklarhet att ett barn med hörselskador har rätt till en hörselapparat (1992).  

 

4.3 Att arbeta med leken med barn som har autism 

Leken är en central och viktig del i förskolans verksamhet. Den ska förbrukas medvetet 

och genomsyra verksamheten, detta för att främja barnens utveckling och lärande. När 
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barnen leker stimuleras deras fantasi, kommunikation och inlevelse. Barnen får då 

möjlighet att uttrycka och bearbeta olika erfarenheter, känslor och upplevelser 

(Skolverket 2010). Leken är en viktig del för barnen i förskolan och detta innefattar 

även barn med autism. Powell och Jordan (1998) menar att när barnen leker 

karakteriseras deras lek av olika delar, så som avsikter, samordning, emotionell 

direkthet och en berättande förmåga. Dessa delar är något ett barn med autism saknar 

och kan därför inte delta i leken efter samma förutsättningar som andra barn. Barn med 

autism har alltså en begränsad förmåga att delta i leken och detta bidrar till att de får 

begränsningar i sin utveckling (1998).  

 

Powell och Jordan (1998) menar att barn med autism inte kan delta i leken som övriga 

barn därför måste pedagogerna lära barn med autism hur de kan delta i leken med de 

andra barnen i gruppen. Pedagogerna måste hjälpa barnen med de sociala, emotionella, 

kognitiva och kommunikativa delarna. Pedagogerna kan då ta hjälp av verktyg för att 

stötta barnen, ett verktyg som fungerar bra med barn med autism är musik. Musiken 

skapar ett intresse hos barnen och även en mening till olika sociala situationer och då får 

pedagogen en möjlighet att skapa en tydlig dialog med barnet som efterliknar den 

sociala interaktionen som sker med barn utan diagnos. Arbetet med musik kan ske 

individuellt med ett barn med autism eller tillsammans med andra barn. Det är 

pedagogens ansvar att strukturera upp dessa situationer för att ge barn med autism bästa 

möjliga stöd för att utvecklas (1998).  

 

Ett annat hinder som gör att barn som har autism inte kan delta i leken är att de har en 

tendens att hålla fast vid en och samma aktivitet, de vill upprepa samma aktivitet om 

och om igen. Detta gör att barnen då får en avgränsad upplevelse samt att de kan 

begränsa utvecklingen av flexibilitet och detta kan hindra barnen att utveckla en 

nyfikenhet för att utforska omvärlden och leken. Om ett barn med autism exempelvis 

leker med samma bil och gör samma rörelse med bilen kan pedagogen i små steg 

försöka bryta detta mönster. Det första pedagogen kan göra är att uppmuntra barnet att 

välja ett annat fordon att leka med för att sedan uppmuntra barnet till att göra ett annat 

mönster med fordonet. När barnet har kommit över detta hinder kan pedagogen införa 

andra leksaker i barnets lek så som ett garage i detta fall. Uppmuntran är en viktig del 

och långsamt bygga på leken för att stimulera ett lekfullt beteende hos barn med autism. 

Genom att pedagogen utgår från barnets intresse kan barnet ha lättare för att införliva 
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nya material och lekmönster i sin lek. Detta kan då medföra att de lättare kan förstå de 

olika lekmönstren och sedan kunna delta i lekar av olika slag, exempelvis lek i 

dockvrån, lek med bilar, bygglek och så vidare (Powell & Jordan 1998). 

 

För att barn med autism och barn utan diagnos ska kunna skapa ett leksamspel är det 

viktigt att barnen utan diagnos får information om autism. De ska inte lära sig hur man 

leker med barn med autism utan bara ha en vetskap om att det finns. Detta därför att 

barnen inte ska anpassa sina lekvanor. Om lekvanorna inte anpassas efter barn med 

autism har de lättare att utveckla förmågan att bryta sitt mönster och delta i leken med 

andra barn. Leken är en värdefull och stor del i alla barns utveckling. Därför är det 

viktigt att arbeta med barn med autism så de kan utveckla en förmåga att delta i leken 

samt att de får utveckla olika färdigheter så som berör det sociala, emotionella, 

kognitiva och kommunikativa. Leken är en möjlighet för att föra samman delar av 

personutvecklingen hos ett barn som skapar en helhet därför är det viktigt att leken är en 

central del i förskolans verksamhet samt att alla barn kan delta oavsett om de har en 

diagnos eller inte (Powell & Jordan 1998). 

 

4.4 Pedagogiska verktyg i arbetet med barn som har autism 

IKT-verktyg är ett redskap som kan gynna utvecklingen hos barn med autism. IKT står 

för informations- och kommunikationsteknik, således datorer, surfplattor och så vidare.  

Detta för att när barnet arbetar vid en dator kräver inte detta någon personlig relation 

eller ögonkontakt och barnet får även konsekventa reaktioner från datorn. Detta 

arbetssätt kan då öka motivationen hos barnet och även underlätta inlärningen. Andra 

verktyg pedagogerna kan använda sig av i arbetet med autistiska barn kan vara speciella 

läroböcker, tandemcykel, pennskaftskragar och att de får lyssna på musik som de gillar 

(Gillberg, 1992).  

 

Peeters (1999) menar att barn med autism har svårt med sin tidsuppfattning, ett verktyg 

som kan vara till hjälp då är en timer. Timern är till hjälp när barnet ska växla mellan 

aktiviteter, vissa autistiska barn får lätt vredesutbrott om de inte är förberedda på 

växlingen. Barnet behöver tid på sig för att förbereda sig på växlingen och kan se hur 

lång tid det är kvar på timern. Ett annat verktyg som hjälper vid tidsuppfattning kan 

vara att använda sig av bildscheman, att hela tiden visa konkret med bilder över vad 
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som kommer att ske under dagen. När en aktivitet är slut tar de bort bilden och går över 

till nästa bild/aktivitet (1999).  

 

4.5 Miljöns betydelse  

För att ett barn med autism ska kunna utvecklas krävs det att hen känner trygghet i 

miljön hen befinner sig i. Barnet behöver veta vad, hur och när aktiviteter ska ske för att 

de ska känna en trygghet för att kunna genomföra aktiviteten. Barnets vardag behöver 

vara förutsägbar och innehålla rutiner för att barnet ska känna sig tryggt och lugnt 

(Peeters, 1999). I förskolans uppdrag står det att förskolan ska erbjuda en trygg miljö 

för barnen som samtidigt lockar dem till aktivitet och lek. Miljön ska inspirera barnen 

till att utforska omvärlden (Skolverket 2010). Miljön är en viktig del för att alla barnen 

ska utvecklas efter sina förutsättningar, den ska tillgodose allas behov samt att den 

förändras när barnen gör det. För barn med diagnosen autism är miljön extra viktig, på 

grund av att de behöver en strukturerad vardag behöver de också en strukturerad miljö. 

Peeters (1999) skriver att alla rum är avsedda för en särskild aktivitet och att vi 

människor associerar olika aktiviteter med olika rum. Exempelvis i sovrummet sover vi, 

i matrummet äter vi och så vidare. Därför är det viktigt att pedagogerna i förskolan och 

skolan skapar olika områden i lokalerna som fyller olika funktioner så att barnen med 

autism får en förutsägbar omgivning. Exempelvis en mathörna, arbetshörna och 

lekhörna. Genom att strukturera upp rummet på detta vis får barnen en tydlig bild av 

vart olika aktiviteter kommer att ske och detta leder till att inget oförutsägbart händer 

vilket gör att barnen behåller sitt lugn (1999).   

 

4.6 En skola för alla 

Eftersom att skolan når till alla medborgare så kommer det alltid att finnas olikheter i 

skolan och barn som behöver mer eller mindre stöd. Detta stöd är något som hela skolan 

ansvara för och för att hantera detta finns det något som heter elevhälsoteam. Förr i 

tiden handlade detta om kroppslig hälsa och frågor inom detta, så som undernäring, 

vitaminbrist och så vidare. Under tiden har samhället förändrats och blivit ett 

välfärdssamhälle och därmed har även elevhälsoteamet fått annorlunda sysslor. Nu 

handlar det mer om psykosociala, relationsmässiga och andra pedagogiska problem. I 

teamet ingår olika professioner och kan se olika ut från skola till skola då det finns olika 

förutsättningar överallt, några som ingår är: förskollärare, rektor, skolpsykolog, 

specialpedagog och talpedagog (Hjörne & Säljö, 2012). Hela tiden är den stora frågan 
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vilka är det som ska få stöd och vilka är det som utmärker sig från det normala, men vad 

är ens normalt? Enligt Karlsudd (2006) så kan normalt tydas på olika sätt. Ett sätt är att 

se det genom det vanliga, genomsnittliga eller helt enkelt genom medelvärdet, detta 

synsätt benämns statistisk normalitet. Ett annat sätt att se på normalitet är att se vilka 

värderingar som är normala i ett samhälle och även ta hänsyn till tidpunkten, detta 

benämns som normativ normalitet. Ett tredje perspektiv är att se till om individen är 

normal/frisk således inte avvikande eller sjuk, detta tillstånd benämns individuell eller 

medicinsk normalitet. Utifrån alla tre perspektiv kommer den funktionshindrade aldrig 

att betraktas som normal hur snävt perspektiven än tolkas. Det som är viktigt att tänka 

på är att barn med autism eller autismliknande tillstånd inte har någon behörighet i 

särskolan utan ska inkluderas i den vanliga skolan, detta från och med den 1 juli 2011. 

För att ett barn ska gå i särskolan behövs det en utredning, det behövs en pedagogisk, en 

psykologisk, en medicinsk och en social bedömning. I särskolan ska således barn som 

på grund av utvecklingsstörning inte kan uppnå grundskolans kunskapsmål tas emot. 

Med utvecklingsstörda barn menas att de har en hjärnskada, orsakad av yttre våld eller 

kroppslig sjukdom, som har gett bestående begåvningsmässigt funktionshinder 

(Skolinspektionen, 2013). 

 

4.7 Inkludering 

Karlsudd (2011) menar på att inkludering innebär att alla elever ska vara delaktiga i 

undervisningen och att de är lika mycket värda oavsett vilken bakgrund, etiska 

tillhörigheter eller tidigare erfarenheter de har. Det är viktigt att skolan uppnår detta och 

att alla individer är välkomna och ska känna sig trygga i miljön, detta är kriterier som 

även läroplanen för förskola (Skolverket, 2010) tar upp. Enligt Pierangelo och Giuliani 

(2008) är inkludering med de barnen som har normala sociala beteenden betydelsefulla 

för barn med autism. Detta för att deras sociala färdigheter övas, här är det pedagogens 

ansvar att hjälpa både de barnen med autism och de barnen utan autism att interagera 

med varandra. Det är viktigt att barnen med autism inte alltid är med sin assistent om de 

har en, assistenten kan gör att andra barn inte vågar ta kontakt med barnet som har 

autism, då blir barnet med autism isolerat från de andra barnen. Författarna menar även 

att det pedagogiska målet hela tiden ska vara att utveckla de sociala färdigheterna hos 

barn med autism. Hela tiden behövs olika undervisningsstrategier och ibland kan det 

innebära att pedagogen skapar små grupper av studenter för att utveckla barn med 

autism.  
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4.8 Förskola och hem genom inskolning och utvecklingssamtal 

Enligt Läroplanen för förskola (Skolverket, 2010) är det viktigt att förskolan och 

föräldrarna har en god kontakt och det ligger i pedagogens ansvar.  

 

”Förskollärare ska ansvara för  

 att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i 

förskolan och  

 utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande.” (Skolverket, 

2010:13). 

 

Arnesson Eriksson (2010) menar att den första kontakten mellan förskola och hem sker 

redan innan barnet börjar på förskolan. Föräldrarna kan välja att åka runt till olika 

förskolor och få en rundvandring av antingen pedagogerna eller förskolechefen. Här är 

det viktigt att föräldrarna får ett bra intryck av förskolan och känner att de är trygga att 

lämna sina barn där. När föräldrarna fått platsbesked sker det oftast ett nytt möte som 

kan se ut på olika vis, genom exempelvis möte mellan familj och ansvarspedagog eller 

gemensamt eller enskilt besök på förskolan.  

 

Författaren menar vidare att det finns flera typer av inskolning, begrepp som 

kortinskolning, föräldraaktiv inskolning och heldagsinskolning har börjat användas. 

Vilken inskolning som arbetslaget väljer att använda är inte det viktigaste, utan det 

viktigaste är att det finns ett syfte och att den valda inskolningen utvärderas efteråt. Att 

hela tiden reflektera över vad var det som var positivt? Blev föräldrarna nöjda? Vad 

fungerade bra och vad kan göras bättre? Hur en inskolning ser ut handlar i slutändan om 

varje barn och varje förälder, om vad de har för individuella behov (2010).    

 

Även utvecklingssamtal handlar om det individuella, det är det individuella barnet som 

det ska pratas om och det gäller att förbereda sig innan samtalet. Vad är det som ska tas 

upp? Har pedagogen tillräckligt med information? Hur lång tid behöver samtalet? Det 

kan även vara så att föräldrarna får förbereda sig genom olika blanketter eller liknande. 

Det är således viktigt att vara förbered på för sin egen, barnet och föräldrarnas skull 

(Arnesson Eriksson, 2010). Markström och Simonsson (2013) menar att 

utvecklingssamtal i förskolan är individuellt, personligt och formellt inriktat det skiljer 

sig från det vardagliga samtalet som sker vid hämtning och lämning av barnen. 
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Författarna menar vidare att det som tas upp i samtalen är först och främst om barnet 

och hur hen beter sig och utvecklas i förskolan, dock ska barnet enligt Skolverket 

(2010) inte bedömmas utan det är verksamheten som ska bedömmas. Det talas även om 

hem och familj, föräldrar och föräldraskap och personal och förskolan i 

utvecklingssamtalen (2013). 

 

4.9 Teoretiskt perspektiv  

Det perspektiv vi väljer att ta upp i detta arbete är det sociokulturella perspektivet. 

Lundgren, Säljö och Liberg (2010) menar att i det sociokulturella perspektivet är det 

Vygotskijs forskning som ligger till grund, författarna syftar till att det är samspelet med 

andra som är viktigt för att kunskap ska erövras. När människor samspelar lär de av 

varandra och får även insyn i hur den andra tänker, vilket kan leda till nya kunskaper 

hos individerna.  

 

Vygotskij menar i det sociokulturella perspektivet att en människa lär sig hela tiden, 

vilket även påverkar verksamheten att lära ut kontinueligt. När en människa lär sig en 

ny kunskap är den nära att lära sig ännu en till. Exempelvis om ett barn lär sig att addera 

med ensiffriga tal är den inte långt ifrån att lära sig att addera med tvåsiffriga tal. Barnet 

har ständigt nya kunskaper inom räckhåll. Vygotskij menar även att den första 

kunskapen behöver barnet vägledning med genom en vägledande pedagog eller en 

kunnig kamrat. I början är lärandet väldigt beroende av pedaogen, barnet behöver möta 

krav och utmaningar. Efterhand som barnet lär sig den nya kunskapen så behövs 

pedagogen mindre och mindre, tillslut har barnet behärskat kunskapen (Lundgren, Säljö 

& Liberg, 2010).      
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5 Metod 

 

Under kapitlet redogörs tillvägagångssättet under studien samt vilken forskningsmetod 

som har används. Även hur vi gått tillväga med urvalet samt hur vi utformade 

genomförandet. Det kommer även tas upp hur tillförlitlig studien är samt kritik mot de 

metoder vi använt oss av. 

 

5.1 Kvalitativ forskning 

I undersökningen av vår studie använder vi oss av kvalitativ forskningsmetod. Patel och 

Davidson (2011) menar att den kvalitativa forskningen skapar en djupare förståelse av 

resultatet än vad kvantitativ forskning gör. I kvalitativ forskning utgörs textmaterialet 

oftast av intervjuer, böcker, artiklar eller liknande. Författarna menar även att det går att 

kvalitativt granska en videoinspelning eller ljudinspelning. När denna granskning 

genomförs är det vanligt att skriva ut det som händer och sägs. Att använda sig av 

kvalitativ forskningsmetod är krävande och tar mycket tid (2011). Bryman (2011) 

menar att vid en kvalitativ forskning vill även forskaren att svaren på intervjufrågorna 

ska vara så detaljrika och utförliga som möjligt (2011). I studien har kvalitativa 

intervjuer används, för att få meningsfulla och djupa svar använde vi oss av relevanta 

intervjufrågor (bilaga).  

 

5.2 Urval 

Undersökningen bygger på tre intervjuer med pedagoger från utvalda förskolor. De tre 

pedagogerna arbetar på olika förskolor, två av dem arbetar i en stad och en i en mindre 

ort. Intervjuerna gjordes på förskolor som vi hade kontakt med och som vi kände oss 

trygga på. Att intervjua personer som vi har relation till kan vara både positivt och 

negativt. Det positiva är att intervjun blir avslappnad och man har lättare att förstå 

varandra, det negativa är att intervjun kan bli för avslappnad. Urvalet av pedagoger 

baserades på de erfarenheter de hade av arbete med autism eller åtminstone barn med 

diagnos. Vid kvalitativ forskning menar Bryman (2011) att ett målstyrt urval används, 

det menas med att exempelvis välja individer, organisationer och avdelningar som har 

koppling till de forskningsfrågor som finns i studien. Oftast sker det även ett 

bekvämlighetsurval, forskaren väljer således respondenter som finns tillgängliga.  
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5.3 Genomförande 

Vi kontaktade tre pedagogerna genom att ringa eller maila och fråga om de haft några 

erfarenheter med autism, efter det frågade vi om de var villiga att göra en intervju om 

ämnet. Vi skickade även ut intervjufrågorna innan intervjun skulle hållas så de kunde 

förbereda sig. Under intervjun hade vi med oss intervjufrågorna och ställde följdfrågor 

till det som sades, detta för att få en djupare förståelse och bredare kunskap om ämnet. 

De två första intervjuerna varade i cirka 20 minuter och den trejde varade i cirka 45 

minuter. Två av intervjuerna utspelades i ett personalrum och ibland stördes vi lite av att 

pedagoger skulle gå hem för dagen. Den sista intervjun gjordes i ett ”mysrum” och 

intervjun stördes inte av att någon kom in i rummet, dock var det mycket ljud utanför. 

På grund av att intervjuerna skedde på olika orter och vid olika tider så gjorde vi endast 

en intervju tillsammans och de andra två enskilt. 

 

5.4 Bearbetning och analys 

Eftersom att det är tidskrävande att transkribera valde vi att dela upp intervjuerna (Patel 

och Davidson, 2011). Vi bearbetade intervjuerna utifrån syftet och frågeställningarna 

och har använt oss av de svaren vi tycker är relevanta. För att lättare se vad vi fått svar 

på och vad som är relevant i intervjuerna valde vi att dela in dem i olika underrubriker. 

Detta underlättar även i resultatet där vi valt att använda oss av olika underrubriker för 

att få en tydlig struktur på studien. När intervjuerna genomfördes valde vi att spela in 

dessa för att senare transkribera intervjuerna. Detta medför att vi hela tiden har tillgång 

till intervjuerna och kan bearbeta materialet som sägs under arbetets gång (2011). 

 

5.5 Tillförlitlighet 

Lincoln och Guba som Denscombe (2009) hänvisar till och menar att det finns problem 

om kvalitativa forskare kan hänvisa till deras data som exakta. Detta beror på att 

kvalitativa studier är tolkningsbara, som forskare kan du inte påvisa att endast du har 

rätt. Något som även är relevant i frågan är ”om någon annan utför forskningen, skulle 

han eller hon då få samma resultat och komma fram till samma slutsatser?” 

(Denscombe, 2009:381). 

 

Bryman (2011) menar att två grundläggande kriterier vid en kvalitativ studie är 

tillförlitlighet och äkthet. Om samma frågor skulle ställts vid ett annat tillfälle, skulle 
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svaren vara desamma då, det menar författaren med tillförlitlighet (2011). Vi anser att 

studien är tillförlitlig till viss del, om frågorna ställts igen vid ett annat tillfälle eller till 

en annan pedagog skulle ungefärligen samma svar ges. Detta beror på att alla pedagoger 

har samma styrdokument att utgå ifrån.  

 

5.6 Etiska ställningstaganden 

I Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som måste uppfyllas vid forskning. 

Dessa fyra är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

 Informationskravet – forskaren ska informera syftet med forskningen till de som 

ska intervjuas.  

 Samtyckeskravet – de som medverkar i intervjuen kan när som avbryta och välja 

att intervjuaren inte får ta del av det som tidigare sagts i intervjun. 

 Konfidentialitetskravet – de som medverkar i intervjuen kommer att hållas 

anonyma, även att inspelningar inte hamnar i obehörigas händer. 

 Nyttjandekravet – de material som blivit insamlat vid intervjuerna får endast 

användas till denna studie.    

 

Vi informerade informanterna om vårt syfte med studien och de fick ta del av 

intervjufrågorna genom telefon eller mail innan vi träffade dem. När vi senare träffades 

var det något som vi tog upp igen, vi berättade innan intervjuerna skedde att 

informanterna kommer att förbli helt avidentifierade, även att de får avbryta eller välja 

att ta bort hela intervjun när de vill.  

 

5.7 Metodkritik 
Att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod finns det både för- och nackdelar med. 

En fördel är att informanterna fick tid på sig att läsa frågorna innan vi kom till intervjun 

och kunde därmed förbereda sig inom ämnet. En annan fördel är att svaren blir djupare 

och vi som intervjuare kan ställa följdfrågor till det som kommer upp under intervjun. 

En nackdel är att pedagogerna oftast inte har så mycket tid över, de fick gå ifrån 

barngruppen eller hålla intervjun på deras privata tid. Detta kan medföra att 

informanterna känner sig stressade och inte svarar så utförligt på frågorna. Dock anser 

vi att pedagogerna skötte detta bra och intervjuerna kändes inte stressade utan de tog sig 
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tid till att svara på frågorna. På våra tre intervjuer har vi båda tillsammans endast 

medverkat på en, de andra två fick vi göra var för sig. Även detta kan vara en nackdel 

och påverka resultatet då följdfrågorna kanske inte blivit likvärdiga om båda hade 

närvarat. 
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6 Resultat och analys 

 

Resultat och analys kommer i samma kapitel, detta för att texten ska bli löpande och 

därmed blir lättare att läsa. Vi kommer ta upp hur tre pedagoger på olika förskolor 

arbetar med barn som har en diagnos samt vilka olika erfarenheter de har och vi 

kommer även ställa deras svar i relation till litteraturen. Kapitlet är uppdelat utifrån 

olika teman som vi ställde till pedagogerna vid intervjutillfällena.  

 

6.1 Arbetslivserfarenhet och utbildning 

Det fanns många skillnader mellan våra informanter, så som deras erfarenheter om att 

arbeta med barn som har autism, samt synen på hur barn kartläggs. En likhet var att alla 

informanter ansåg att de fick bra resurser när de arbetar med barn som behöver stöd.  

 

Två av informanterna, vi kan kalla dem Anna och Berit, inte hade någon 

arbetslivserfarenhet att arbeta med barn med diagnosen autism men de har stött på andra 

diagnoser så som ADHD och multihandikapp. Dessa två informanter hade läst 

förskollärarutbildningen medan den tredje, som vi kan kalla för Cilla har läst 

förskollärarutbildningen samt en grundkurs för vård av utvecklingsstörda. Cilla har även 

erfarenhet av att jobba med barn med autism då informanten har arbetat på en förskola 

som hade en avdelning som bestod av enbart barn med diagnosen autism.   

 

6.2 Arbetet med barnen 

En gemensam nämnare för Cilla och Berit var att när de arbetade med barn som har 

diagnos var det viktigt att tydliggöra hur vardagen skulle se ut. Detta gjordes med hjälp 

av bilder. Barnen hade ett bildschema för hur hela dagen skulle se ut och när de hade 

gjort en av aktiviteterna tog de bort den bilden och gick vidare till nästa. På detta vis 

blev det en tydlig struktur och de fick en tydlighet i vad som skulle ske under dagen och 

när det skulle ske. Detta anser även författaren Peeters (1998) som en viktig del i arbetet 

med autistiska barn. Barnens vardag behöver vara förutsägbar och inga oväntade saker 

får hända för detta kan göra att barnen förlorar sitt lugn. Därför är det viktigt med rutin 

och struktur (1998). Samtliga informanter ansåg att det var viktigt med struktur för 

barnen och att det alltid fanns en vuxen nära till hands som stöd. Den vuxne kan då 

hjälpa barnen att koncentrera sig på sin uppgift om de hamnar på villospår. Gillberg 
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(1992) skriver att pedagoger kan använda sig av olika pedagogiska verktyg i arbetet 

med barn med diagnos. Ett verktyg som fungerar bra med barn med autism är datorn. 

Datorn anses vara ett bra hjälpmedel därför att det inte krävs en personlig relation samt 

att det inte krävs ögonkontakt och detta kan underlätta barnens inlärning (1992). Detta 

IKT-verktyg har inte några av våra informanter arbetat med. Istället poängterade de 

betydelsen av en lugn miljö samt att en vuxen ska arbeta nära med barnet. Ett annat vis 

att arbeta med barnen är att få en assistent, både Anna och Berit fick assistenter som 

resurs till arbetet med de barnen med diagnos. På Cillas förskola behövdes det inte 

assistenter då de hade hög personaltäthet, det fanns nästan en pedagog till varje barn och 

detta för att barnen skulle få bästa möjliga stöd.  

 

6.3 Utvecklingssamtal 

På detta tema skilde sig alla tre svaren åt. Anna som inte hade erfarenhet av att arbeta 

med barn med diagnosen autism ansåg att utvecklingssamtalet skulle se likadant ut som 

för övriga barn. Dock skulle pedagogen under samtalets gång ta reda på fakta om 

barnets hadikapp samt hur pedagogerna skulle arbeta med det på förskolan. På samtalet 

togs det även upp vilka resurser som finns att tillgå för att arbeta med barnet på bästa 

sätt. Berit som även hon inte hade erfarenhet av att arbeta med barn med autism ansåg 

att det skulle finnas mer kontakt mellan förskola och föräldrarna. Samtalen ska även ske 

oftare än en gång per termin. Cilla som jobbade med barn med autism menade dock att 

pedagogerna lade upp handlingsplaner för barnet som löpte under 4-6 veckors tid. Dessa 

planer innehöll aktiviteter som det skulle läggas fokus på under 4-6 veckor. Sedan 

skedde ett nytt samtal med föräldrarna för att lägga upp nya mål i handlingsplanen. 

Utvecklingssamtalen skedde med täta mellanrum för att arbetet med barnen skulle 

fungera på bästa sätt. Markström och Simonsson (2013) menar att utvecklingssamtalen 

är individuella samt hur barnet utvecklas och beter sig i förskolan. Detta är något dessa 

tre informanter lägger stort fokus på, att se till barnet som individ samt tillgodo se hens 

behov för att barnet ska få bästa möjliga stöd i sin utveckling. Arnesson Eriksson (2010) 

poängterar att utvecklingssamtalen ska vara individuella men de tar även upp att det är 

viktigt att pedagogen förbereder sig innan samtalet. Detta förberedelsearbete kan handla 

om exempelvis vad som ska tas upp, hur lång tid samtalet kommer ta, hur mycket 

tidsutrymme föräldrarna kommer få och så vidare. Detta arbete är viktigt för alla parter 

som kommer delta i samtalet (2010). Detta är en del våra informanter inte tog upp vid 

intervjutillfällena. De talade om hur samtalet gick till och vad som skulle tas upp men 
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inte hur det gick till att förbereda ett samtal och om förberedelsearbetet såg annorlunda 

ut jämfört med samtal de hade med barn utan diagnos.  

 

6.4 Inskolning 

Anna och Berit hade inga erfarenheter av hur en inskolning med barn med diagnos ser 

ut då de båda jobbar på en så kallad syskonavdelning som har barn som är från tre år 

och uppåt. Informanten Cilla tog upp att inskolningen med autistiska barn ska efterlikna 

en inskolning som sker med barn utan diagnos, fast att föräldrarna är med vid fler 

tillfällen. Cilla menar även att under inskolningen skulle pedagogerna arbeta för att 

förstå vad barnet klarade av samt hur barnen gjorde för att kommunicera med sin 

omgivning. Arnesson Eriksson (2010) syftar till att det är viktigt att barnet känner sig 

tryggt under vistelsen på förskolan samt att föräldrarna känner sig trygga i att lämna sitt 

barn på förskolan. Detta är något våra informanter inte nämner men som är en viktig del 

i arbetet som även läroplanen styrker att alla barn ska känna sig trygga i förskolan 

(Skolverket, 2010).    

 

6.5 Kartläggning av barnens utveckling 

När det kommer till kartläggningen menar Berit att de sker individuellt, pedagogerna 

utgår från de intressen barnen har och fokuserar på det ämnet under ett par veckor då 

barnen har svårt för att byta aktiviteter för ofta. Anna har inte behövt kartlägga ett barn 

med diagnos och har inte erfarenheter av det. Hon menar att om en pedagog är 

bekymrad över ett barn tar pedagogerna kontakt med föräldrarna och har ett samtal med 

dem. Skulle det framkomma att barnet behöver extra stöd tar de kontakt med 

specialpedagogen i kommunen och då sker ett möte med pedagogerna, föräldrarna och 

specialpedagogen för att lägga upp en plan för hur de ska arbeta med barnet på bästa sätt 

och hur pedagogerna ska agera i olika situationer. Om denna plan inte fungerar för detta 

barn och specialpedagogen inte är en tillräcklig resurs för detta fall tar pedagogerna 

kontakt med en psykolog för att underlätta arbetet med barnet. Cilla menade att det är en 

specialpedagog och en psykolog som gör en tydlig kartläggning av barnet samt olika 

tester för att fastställa en diagnos. När diagnosen är fastställd är det upp till pedagogerna 

att ta reda på vad barnet kan och inte kan för att kunna lägga upp ett arbetssätt för att 

möta barnet där hen befinner sig. Det är viktigt att pedagogerna arbetar nära barnet och 

jobbar tillsammans som ett arbetslag för att pedagogerna ska få olika perspektiv samt att 

de kan ifrågasätta varandra för att hitta det bästa arbetssättet.  
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6.6 Inkludering och exkludering 

”Från denna förskola så går alla barn till olika skolor, därför tror jag inte att det 

spelar någon roll om de splittras från gruppen” därför anser Berit att det inte påverkar 

barn med diagnos att gå från förskola till särskola. Berit anser att det skulle vara en 

större påfrestning för barnen om de först fick gå i en vanlig klass något år för att sedan 

gå över till särskolan. Anna menar att det blir en omställning för barn med diagnos om 

de splittras från sin barngrupp eftersom de är vana vid att alltid ha dem runt sig och sen 

måste de skaffa sig nya kompisar. Dock tror Anna att detta kanske är det som krävs för 

att barnen ska få det de behöver, ”man vet inte riktigt vad som är bäst för barnen”. 

Cilla menar att påverkan beror på hur gravt handikapp barnen har. Barnen Cilla arbetade 

med hade så pass grova handikapp så det brydde sig inte om vilken klass de hamnade i 

när de gick över till skolan. Samtliga informanter poängterade att när barnen vistas i 

förskolan inkluderas alla barn i gruppen oavsett om de har en diagnos eller inte. Detta är 

något Pierangelo och Giuliani (2008) poängterar. Författarna menar att det är 

betydelsefullt för barn med autism att inkluderas med barn som har ett normalt socialt 

beteende, detta därför att sociala färdigheter övas vid dessa tillfällen. Det står även i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010) att alla barn är lika mycket värda oavsett vilken 

bakgrund, etiska tillhörigheter eller tidigare erfarenheter de har, därmed är det viktigt att 

alla barn inkluderas samt att de får delta efter sina förutsättningar menar våra 

informanter.  

 

6.7 Överlämning till skolan 

Cilla som har arbetat med barn med autism menade att när de skulle lämna över barnen 

till skolan fick barnen hälsa på i förskoleklassen vid flera tillfällen. Vid besöket fick de 

leka samt vänja sig vid lokalerna och miljön och de fick även hälsa på de nya 

pedagogerna i förskoleklassen. De nya pedagogerna kom även till förskolan och hälsade 

på. Det skedde även trepartssamtal med pedagogen från förskolan samt förskoleklassen 

och föräldrarna. Cilla poängterade att ”man kan lösa det på lite olika sätt utefter 

individen, vissa behöver mer stöd och vissa behöver mindre stöd ”. Berits erfarenhet av 

detta var att pedagogerna i förskolan var mer närvarande än med de barnen utan 

diagnos. Pedagogerna var med före, under och var på besök efter överlämningen. Det 

var samma pedagog på förskolan som skötte överlämning med barnen med diagnos och 

detta för att skapa en trygghet för barnet. Bromark och Granat (2013) menar att när 
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barnen ska övergå från förskolan till skolan är det viktigt att förbereda barnen på detta 

en lång tid innan övergången ska ske. Det är viktigt för barnen att få lära känna miljön 

samt människorna i den innan de ska befinna sig i den, ett förberedelsearbete för detta 

kan då vara att besöka den nya skolan vid flera tillfällen innan barnen ska börja där. 

Detta är något våra tre informanter har gemensamt som även Bromark och Granat 

(2013) styrker och det är att barnen behöver få tid på sig att vänja sig vid en ny miljö 

och nya människor. Det är ett långt arbete när barnen ska gå över från förskola till skola 

och det är viktigt att det får ta tid för barnen måste vänja sig vid den nya miljön för att 

de ska fungera i den. Även att det är en och samma person som är med vid 

överlämningen kan vara betydande och detta därför att barnen då får en trygg bas, det 

kan även vara bra för barnen om denna pedagog kommer och hälsar på vid några 

tillfällen efter övergången för att barnen ska känna en trygghet. 
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7 Diskussion 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet upplever vi att pedagoger som ska arbeta med barn som har autism 

behöver kunskap. Det är inte något som genomsyrar utbildningen vid universitetet utan 

pedagoger behöver ta reda på denna kunskap själv. Detta kan medföra att pedagogerna 

känner sig osäkra inför att arbeta med barn som har autism. Av de pedagoger vi 

intervjuade var det endast en som hade erfarenhet av autism, då hade ändå alla minst 

tolv år inom förskoleverksamheten. Här kan vi se att det inte är så vanligt med barn som 

har autism åtminstonde hos de vi intervjuade.  

 

Vi upplevde att alla pedagoger hade god kontakt med föräldrarna och att det är något 

som pedagogerna anser är viktigt. Föräldrarna fick stor delaktighet i hur arbetet med 

deras barn skulle gå till. Kontakten mellan förskola och hem fick en större plats då barn 

med autism behöver mer stöd både hemifrån och i förskolan. Barnen behöver en vardag 

som ser likadan ut i hemmet och på förskolan. Detta för att de behöver en tydlig struktur 

för att kunna utvecklas. Ett barn med autism behöver få veta i steg vad som ska hända 

och då har alla pedagoger pratat om struktur och schema. Ett tydligt vis att arbeta är 

genom att använda bilder och olika bildscheman. Något som de inte arbetat med är IKT-

verktyg för att stödja barnen med autism, detta är något som vi tycker ska finnas med i 

vardagsarbetet. Det är ett bra verktyg eftersom de inte kräver någon personliga relation 

eller ögonkontakt vilket är två delar som autistiska barn har svårt för (Gillberg, 1992).  

 

Utvecklingssamtal är en central del i förskolans verksamhet, även här är det viktigt med 

ett samarbete till föräldrarna. När vi utgår från resultatet så ser det väldigt olika ut på 

hur detta ska gå till. Vi tycker det är viktigt med kontinuerliga utvecklingssamtal och att 

ha en god relation till föräldrarna. Att bara ha ett utvecklingssamtal per termin kan vara 

väldigt lite, barnet kan precis som Cilla säger behöva mer stöd och detta genom fler 

utvecklingssamtal. Under dessa samtal lägger pedagogen tillsammans med föräldrarna 

upp mål som de ska arbeta med under en viss tid och vid varje samtal läggs det upp nya 

mål.  
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Leken är något som genomsyrar förskolans verksamhet. Genom leken bearbetar barnen 

olika känslor och erfarenheter samt att de uttrycker olika känslor. Genom våra resultat 

kan vi se att pedagogerna inte pratar om hur de arbetar med leken i förskolan och om de 

anser att det är viktigt för barnen att leka. Barn med autism behöver vägledning genom 

sin lek eftersom de leker samma lek under en längre tid. Pedagogerna behöver därför 

hjälpa barnen att bryta sitt lekmönster  i små steg för att sedan få dem att leka med andra 

barn (Powell och Jordan, 1998). 

 

Alla tre pedagogerna arbetar utefter att alla barn ska inkluderas i verksamheten. Alla 

barnen får delta i samlingar och vid olika aktiviteter som sker i förskolan. Barnen får 

delta efter sina egna förutsättningar och behov samt att de får påverka innehållet. 

Pedagogerna poängterade att hänsyn tas till barnen om de behöver exkluderas. Barn 

med autism har svårigheter att samarbeta med andra barn och kan då behöva arbeta med 

en assistent denna stund. Det kan vara svårt att veta när ett barn ska inkluderas eller 

exkluderas, även hur mycket det ska vara av varje. Om barnet exkluderas och arbetar 

mycket med en assistent påverkar det relationen till övriga barn och pedagogerna. De 

stimuleras inte heller gemensamt med de andra barnen och det medför att de tappar den 

sociala kontakten. Samt att samarbetsförmågan blir lidande vilket är en central del när 

barnet går över till skolan. I resultatet har det även diskuteras mycket om överlämningen 

till skolan. Hur ska den gå till och vad är det som är viktigt här, pedagogerna påpekar att 

det är viktigt att barnen känner sig trygga i den nya miljön. Därmed är det bra med 

besök på den nya skolan och att få träffa pedagogerna innan de börjar samt att de får 

bekanta sig med de nya lokalerna. Det är även viktigt att pedagogerna på förskolan 

hälsar på barnen när de har börjat i skolan, detta för att inte bryta tryggheten med 

förskolan direkt. Överlämningen måste få ta tid för att barnen ska kunna anpassa sig och 

fungera i den nya miljön med nya männsikor.  

 

7.1.1 Tankar som väckts under arbetets gång  

Vi har fått mer kunkap om barn med autism genom att skriva detta examensarbete, det 

är en viktig del och vi tycker att det borde problematiseras mer under utbildningen. 

Något vi även anser är viktigt är att barnen får de stöd som de behöver, det kan innebära 

en assistent eller IKT-verktyg något som även Gillberg (1992) menar. IKT-verktyg är 

något som vi anser borde finnas på varje förskola då vi anser det är en bra resurs till 

barn med autism.  
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7.1.2 Slutsatser  

Vår första frågeställning är: ”Hur arbetar pedagogerna i förskolans verksamhet med 

barn som har autism?” Utifrån vår studie anser vi att pedagogerna svarade bra på denna 

fråga genom att ge olika exempel hur de exempelvis arbetar med olika bilder och att 

dessa barn behöver mer fokus. På förskolorna fanns det en bra och öppen relation 

mellan förskolorna och föräldrarna vilket är en förutsättning för att barnet ska få bästa 

möjliga stöd i sin utveckling.  

 

Den andra frågeställningen är: ”Hur stimuleras ett barn med autism på förskolan, 

genom inkludering eller exkludering?” Pedagogerna vi intervjuade tyckte det var viktigt 

att barnen inkluderades men det svåra var när de ska exkluderas. Barnen med diagnos 

fick delta i samlingar och aktiviteter med övriga barn men det framkom inte om 

pedagogerna vid olika tillfällen lät barnen exkluderas genom att arbeta med sin 

assistent. Detta är en svår uppgift, pedagogerna ska tillgodose alla barnens behov och 

barn med autism har svårigheter att berätta vad de tycker och känner. Därmed blir det 

svårt för pedagogerna att tillgodose alla barns behov.  

 

Tredje frågan är: ”Hur fungerar samarbetet kring övergången mellan förskola och 

skola med barn som har autism?” Enligt våra pedagoger fick vi liknade svar på denna 

fråga. De ansåg att det var viktigt att förbereda barnen på övergången samt att det skulle 

ske flera besök i den nya skolan. Detta för att barnen skulle få träffa de nya pedagogerna 

samt att de skulle bli bekanta med miljön. De ansåg även att det var viktigt att 

pedagogerna i förskolan besökte barnen i den nya miljön så att kontakten med förskolan 

inte bryts direkt vid övergången. Detta arbetssätt är bra för det gynnar barnen med 

autism att få en så bra övergång som möjligt.      

  

7.1.3 Fortsatt forskning 

En fortsatt forskningsfråga kan vara att intervjua fler pedagoger som har erfarenheter av 

autism samt olika yrkesroller för att gå djupare in i deras tankar om hur pedagoger ska 

arbeta med barn som har autism. 
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7.2 Metoddiskussion 

Vår studie består av en kvalitativ forskningsmetod och vi anser att det har varit rätt 

metod att använda sig av. Genom denna metod fick vi möjlighet att få djupare svar och 

även kunna ställa följdfrågor vid intervjuerna. Vi anser dock att vi kunde ha vänt oss till 

fler informanter samt att de hade kunnat ha olika yrkesroller så som förskollärare och 

specialpedagog. Vi kunde även ha valt att inte välja pedagoger utifrån vår trygghet och 

bekvämlighet, detta hade kunnat ge oss mer erfarna informanter. Sannolikt hade det 

givit oss fler perspektiv och aspekter på hur arbetet med autistiska barn sker. Vi anser 

att intervjufrågorna har varit givande och gett riklig information. För att en stuide ska 

bli så bra som möjligt är det viktigt att frågorna är rätt formulerade och att de är tydliga 

för pedagogen att förstå. Vi tror att om vi använt oss av enkäter hade svaren blivit korta 

och svåra att tyda. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att syftet och frågeställningarna har fått svar och att vi fått 

en djupare förståelse av och kunskap om barn som har autism. Vi anser att det är viktigt 

som pedagog att skapa sig kunskap och förståelse av barn som har diagnos.  
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Bilaga 

Bilaga A Intervjuguide 

 Vad har du för bakgrund gällande utbildning och arbete inom förskola och med 

barn med diagnos så som autism? 

 Vad har du erfarenheter av att arbeta med barn med autism eller andra 

diagnoser? 

 Vad har du som pedagog för kunskaper om hur man ska möta dessa barn? 

 Hur arbetar du som pedagog med barn med autism? 

 Hur kartläggs barn med autism och deras utveckling? 

 Hur ser utvecklingssamtalen samt inskolningen ut för barn med autism?  

 Inkludering i förskolan, exkludering i skolan. Hur kan detta påverka barnen? 

 Hur går övergången mellan förskola och skola till? 

 

 


