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ABSTRAKT 
Syftet med studien är att belysa hur ett barn med autism kan erbjudas möjligheter till en 

optimal lärandemiljö i förskolan. De faktorer som är av stor vikt är betydelsen av 

bemötande, innehåll och aktiviteter i det pedagogiska arbetet. Ute bland förskolepersonal 

undersöks det vad det var för kritiska och avgörande aspekter som behövdes för att 

stödja barnens lärande och utveckling i förskolan. 

De kritiska och avgörande aspekter som betonas i undersökningen är hur materialet och 

verksamheten är utformat för att tillgodose barn i behov av stöd. Pedagogerna har 

framhållit att erfarenheter är av stor vikt att ha med sig eftersom de blir en form av 

”pedagogisk nyckel”. Nycklarna leder till en ökad framgång för att kunna uppnå en 

optimal lärandemiljö i förskolan. Linikko(2009) betonar att nycklarna är det som utgör 

en särskild betydelse till framgång.  Pedagogerna betonar även att det för en lyckad 

integrering krävs det att märka varje barns individuella behov och anpassa verksamheten 

därefter, som både ska utmana och utveckla barnen. 

Främst belyses det i studien att pedagogerna ska se till det enskilda barnets olika behov 

och tillgodose det efter bästa förmåga. Kunskap, erfarenheter och förhållningssätt är 

något som hela tiden utökas och utvecklas, som är en central del för pedagogernas 

fortsatta arbete i bemötandet av de olika individer och behov som finns i barngruppen.  

Nyckelord: autism, miljö, resurser, kunskap, förskola, specialpedagogik. 
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1 INTRODUKTION 
I den pedagogiska verksamheten möter vi alltid barn med olika behov som barn med 

autism. Skolverket(2010) tar upp att den pedagogiska verksamheten ska anpassas 

efter varje barns enskilda behov och förutsättningar. Barn som behöver mer stöd 

oavsett om det är tillfälligt eller varaktigt ska få anpassade insatser för att kunna 

utvecklas. Isaksson(2009) belyser att barn med särskilda behov kan behöva stöd i en 

situation men inte alltid i andra situationer. Svårigheterna kan även vara tillfälliga 

och miljön kan göra att svårigheter uppstår. Det betyder att pedagogen hela tiden 

måste utveckla sin kunskap och kompetens genom att inta ett öppet och flexibelt 

förhållningssätt när det gäller att kunna möta barns olikheter. Siljehag (2007) belyser 

att förskolans betydelse är att gå efter barnens olika livsvillkor och därför är det av 

stor vikt att fördjupningen sker, vilket leder till att en ökad kunskap för att ta emot 

barn med olika livsvillkor.  

Den här undersökningen fokuserar om barn med autism och hur förskolan kan 

organisera sin verksamhet, där dessa barn kan erbjudas en optimal lärandemiljö, det 

är ett angeläget problemområde ute i verksamheten. Linikko(2009) betonar särskilt 

betydelsen av pedagogens kunskap kring olika funktionsnedsättningar, samtidigt som 

vi måste förstå att det ena barnet är inte det andra likt, utan det handlar om att hitta 

olika pedagogiska nycklar till framgång. Dessa nycklar hoppas vi kunna hitta genom 

att kartlägga olika erfarenheter från verksamma pedagoger i det vardagliga arbetet 

med våra barn med autism i förskolan. Granbom(2011) menar att det med hjälp av 

utbildade pedagoger leder till att barnen möts utifrån sina individuella behov. Det har 

betydelse i hur pedagogerna väljer att arbeta med dessa barn ute i verksamheten och 

skaffar sig kunskapen om arbetet med dem. Finns inte denna kunskap kan det vara 

svårare att veta hur bemötandet av ett barn med autism ska ske.  
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden belyser vi hur ett autistiskt barn kan integreras in i förskolans 

verksamhet. Rubrikerna som kommer att följa i arbetet är bland annat vilka resurser 

som finns att tillgå och hur miljön kan byggas upp på bästa sätt för barnet, stora delar 

som pedagogernas förhållningssätt och samverkan är  delar som kommer att belysas i 

undersökningen.  

2.1 Begreppsdefinitioner 

I avsnittet tar vi upp olika begrepp som syftar till att mer ingående beskriva 

funktionsnedsättningen autism. Patel & Davidsson(2011) belyser att ett begrepp är 

något som är både ett idéinnehåll och en sorts omfång och att alla kännetecknas i en 

gemensam företeelse.  

2.1.1 Autism 
Lexhed (2008) belyser att autism är en form av kommunikationsstörning, vilket 

betyder att det kan leda till svårigheter att få sin röst hörd. Barn med autism har svårt 

att se helheten utifrån den information som de får, samt att kunna bilda ett 

sammanhang kring det som händer runt omkring. En oförmåga som kan leda till 

svårigheter att leka eftersom detta kräver att kunna veta hur man ska bete sig mot 

andra och även kunna använda sin fantasi. Peeters(1998) beskriver att individer som 

har en kombination av svårigheter som att utveckla kommunikation, social förståelse, 

fantasi och tolka vad de ser och hör, blir deras etikett ”autistisk”. Det betyder att det 

är en form av grundstörning och olika studier betonar just att barn med autism har 

svårt att känna av hur andra människor känner eller tänker kring vissa situationer 

som kan uppstå. De flesta barn som har autism har också oftast ett 

begåvningshandikapp men för att hjälpa ett barn med autism är det av stor vikt för 

pedagogen att inte koppla samman kommunikationssvårigheterna med försenad 

kognitiv utveckling, utan det har en koppling till funktionsnedsättningen autism. 

Vidare pratas det om ett diagnotiseringssystem som enligt Gillberg och 

Peeters(2011) nämns vid namn DSM-IV
1
 och ICD-10

2
, som beskriver att det som 

anses vara bristande förmågor hos ett autistiskt barn är det som behöver vara 

samstämmiga med varandra för att en diagnos ska kunna ställas. Det är när de är 

samstämmiga med varandra och uppträder samtidigt att en form av ”triad” ska kunna 

uppstå. 

 

 

                                                 

 

 

 
1
 DSM-IV är ett diagnostiseringssystem vars funktion är till att kunna definiera neuropsykiatriska 

syndrom. Vilket gör att klinikerna ofta använder sig av den diagnostiska och statiska manual (DSM) 

som då sammanställs och uppdateras av American Psychiatric Association. DSM-IV är den fjärde 

reviderade upplagan som nu den överväldigande majoriteten av kliniker i dagsläget grundar på. 

(Gillberg & Peeters, 2011) 
2
 ICD-10 (International Classification of Diseases) är även denna en form av diagnostiseringssystem, 

det är en definition ifrån Världshälsoorganisationen. (Gillberg & Peeters, 2011) 
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2.1.1.1 Historiskt 

Rubin(2006) beskriver att den första kliniska beskrivningen i autismens histora 

skrevs av Leo Kanner år 1943. Han var en österrikisk barnpsykriatiker som gjorde en 

forskning om autism där begreppet ursprungligen kommer från grekiska förklaringen 

”autos” och betyder själv. Enligt Leo Kanners forskning hittades olika drag som var 

utmärkande för autistiska barn som var bland annat bristande förmågor till att kunna 

ta kontakt med andra individer. Han såg även en markant skillnad i att autistiska barn 

har ett mekaniskt minne till att komma ihåg olika saker. Benderix(2007)  såg att 

samma år hade autistiska barn även upptäckts till att ha svårigheter att vara 

ömsesidiga med andra vilket även stärkte Leo Kanners tankar kring vissa symptom 

av autism.  Någon liknande och även en lindrig form av autism är Aspergers 

syndrom som Kristiansen(2000) belyser vidare om. Där forskaren hette Hans 

Asperger som gjorde liknande beskrivningar som Leo Kanner och det är därför som 

autism och asperger liknar varandra idag och är två diagnoser. Alin, Åkerman & 

Liljeroth(1999) belyser att det var först under 1968 som alla barn fick rätt att gå i 

skolan och där pedagogerna såg på autism som en inspirationskälla i hur 

verksamheten skulle byggas upp.  

 

2.1.1.2 Autismspektrat 
Barn med autismspektrum enligt Lagerqvist & Lindgren(2012) har svårigheter i att 

kunna leka för sig själva och även med andra barn. Det leder till svårigheter att 

kunna upprätthålla en dialog och att ta ögonkontakt vid situationer som kan uppstå 

vid mötet i leken. Det stärks av Attwood(2009) som förklarar att barn som har någon 

form av autism eller aspergers syndrom har svårt att skaffa kamrater. Detta beroende 

på att barnet har svårigheter att göra sig förstådd och därmed kan det leda till en inre 

frustration som gör att de inte kan hantera sina känslor. Därför är det av stor vikt att 

barnet får hjälp med hur de ska göra sig förstådda och en bra början på hanteringen 

för barnet kan vara att ha struktur i hur dagen ska läggas upp. Det är för att barnet 

lättare ska kunna koncentrera sig på en sak i taget. Delaherche, Chetouani 

m.fl.(2013) belyser vidare om att anledningen till att autistiska barn har svårigheter 

vid kommunikationen är för att deras tal är försämrat, och för att kommunicera med 

andra individer krävs det idag att kunna föra sig språkligt ,men även att kunna tolka 

kroppsspråket och på så vis kunna stärka sitt tal ytterligare och det kan vara 

egenskaper som kan uppstå senare hos ett autistiskt barn.  

2.1.2 Autismens Triad 
Gillberg & Peeters(2011) pratar om ett diagnotiseringssystem som angav att det 

skulle vara tre samstämmiga kriterier som skulle kunna mynna ut till en diagnos. 

Dessa tre kriterier var brister i det sociala, svårt att kommunicera och svårt att 

använda sin fantasi, och det var när dessa tre visade sig samtidigt som en triad skulle 

uppstå. Pinborough- Zimmermann(2007) menade att det har tillkommit bredare 

diagnoskriterier utifrån olika studiers undersökningar. Det uppkom en markant 

skillnad på barnen som hade fått diagnosen autism. Vilket hade visat att de barn som 

hade fått diagnos hade blivit ”stämplade” på mindre grund. Det hade alltså skett en 

diagnos baserat på deras beteenden och inte utefter vad som sades vid 

dokumentationen.  
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2.1.2.1 Svårigheter i kommunikation 
Alin, Åkerman & Liljeroth(1999) anser att kommunikationen är det största redskapet 

för pedagogerna till att kunna lyckas med sin undervisning. Det är tillräckligt för ett 

barn med autism att försöka förså vad det är som sägs i undervisningen och de 

kanske inte visar ett tydligt engagemang som de andra barnen i barngruppen. Ett 

tecken på att barnet försöker förstå har att göra med att de försöker att tala och det 

blir då till osammanhängande meningar anser Powell & Jordan(1998) som även 

pratar vidare om föräldrarnas oro kring barnets utveckling. Allt handlar om att barnet 

måste lära sig att tolka vad det är som sägs. Det är först när de försöker lära sig att 

tolka kommunikationen som ett barn med autism kan försöka göra sig förstådd via 

talet. Autistiska barn har enligt Beckman & Kärnevik(2009) svårigheter i att tolka 

kommunikationsmönstret med hjälp av både tal- och kroppsspråket. Där barnet kan 

ha svårigheter i att förstå vad budskapet med meningen är.  

2.1.2.2 Svårigheter med det sociala 
Gena & Kymissis(2001) belyser att barn med autism brister i det sociala uppförandet 

genom att de vill leka med samma leksaker samtidigt som sina kamrater. I och med 

att barnet leker själv och inte med andra barn leder det inte till att barnet integreras in 

i sociala sammanhang genom att autistiska barn inte tar kontakt. Det är därför av stor 

vikt att pedagogen tar ögonkontakt med barnet under tiden de är i verksamheten. För 

att kunna få en lyckad integrering krävs det att börja försiktigt med att kommunicera 

en liten del åt gången för att det inte ska leda till ett misslyckande i sociala 

sammanhang. Bemötande av detta barn är att de ska få vara en del av verksamheten 

skriver Beckman & Kärnevik(2009) som belyser att även om barnet inte svarar 

tillbaka när pedagogerna pratar tar de ändå sig tid till att lyssna på vad det är som 

sägs. Därför är det av stor vikt för ett autistiskt barn att vara nära andra individer för 

att deras språkliga möjligheter ska öka eftersom det är där ett lärande kan ske.  

2.1.2.3 Svårigheter med den perceptuella förmågan 

Peeters(1998) nämner att autistiska barn har reaktioner på det visuella, auditiva och 

det taktila sinnet. Barnet kan reagera starkare på vissa situationer i jämförelse med 

andra. Powell & Jordan(1998) beskriver att barnet ena stunden kan verka helt 

omedveten om de ljud som finns vid ett tillfälle men istället reagera på ett vardagligt 

ljud som om det orsakar dem en akut smärta. Det förklaras vidare att för att barnet 

ska lära på bästa sätt behöver det till en början klara av vardagen och förstå 

innebörden. Ett autistiskt barn kan ta in informationen även om det sker på 

avvikande sätt. Barnet hör, ser och känner informationen men de behandlar och tar in 

på ett annorlunda sätt. Det kan bland annat uppkomma i form av nya rutiner 

beskriver Trillingsgaard, Dalby & Ostergaard(2011) där barnet har svårigheter med 

att ta till sig inre representationer som kan vara att klara av vardagen på bästa sätt.  

 

2.2 Verksamheten 

Bergström(2013) belyser att i förskolans verksamhet kan barnen göras delaktiga, 

genom att pedagogerna kan prata med barnen och tillsammans hjälpas åt med hur 

rummen ska utformas. Det kan vara i samlingen som en sådan diskussion kan uppstå 

och det är en form av aktivitet för barnet eftersom den är planerad till att syfta på 

barnets utveckling och lärande. Quintero & Lee McIntyre(2010) belyser att barnet 

ska få göra sig förstått ute i verksamheten, men det kan vara ett problem om barnet 
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inte får den möjligheten. Det är där utmaningen finns hos barnet men att 

pedagogerna inte valde att visa ett ökat engagemang för detta barn.  

2.2.1 Miljön 

Pramling Samuelsson & Sheridan(1999) belyser att förskolans läroplan ska inspirera 

barnen till upptäckande och genom utformandet ska barnen få vara delaktiga, allt för 

att barnens intressen och önskningar ska komma till tals. Den pedagogiska miljön 

enligt Bergström(2013) ska inte bara vara flexibel, utan miljöerna ska vara skapande 

utifrån både en hård och mjuk funktionalism
3
. Är det utifrån en mjuk funktionalism 

är utgångspunkten kring den som bestämmer i rummet. Är det utifrån en hård 

funktionalism kan pedagogerna få vara med och stödja barnen i deras aktiviteter. 

Utan utgångspunkten är mer utifrån vad tanken bakom miljöerna ska ha för syfte. 

Där vissa förskolemiljöer enligt Skogman(2004) ska försöka att eftersträva hemmet 

och då kan en dockvrå vara en bra början. Det eftersträvar den fysiska miljön anser 

Granbom(2011) kring hur rummen kan byggas ut, allt för att kunna bygga fram 

enskilda rum för att barnen ska få en skaparlust i verksamheten. Barn med autism 

kan ändå ha svårt att förstå ändamålet med rummet anser Peeters(1998) som belyser 

att barnet har svårt att förstå vilket beteende som hör ihop med platsen. Därför är det 

av stor vikt att det skapas områden i rummet för att barnet ska få en förutsägbar 

omgivning, att det här är en mathörna och här är en lekhörna.  

2.2.2 Resurser 

Persson(2007) belyser att specialpedagogisk kompetens är ett nödvändigt inslag till 

de ordinarie arbetslagen och det är därför av stor vikt att en sådan kompetens får en 

större spridning än vad det är idag. Kinge(2011) talar om att det kan vara en resurs 

genom att bara finnas till hands och vara tillgänglig som pedagog. Kontakten 

behöver inte alltid ske i fysisk kontakt med barnet, utan kan istället vara att finnas till  

ifall behov finns. Det gäller som pedagog att ha en stor tolerans för att förstå varför 

barnet agerar som det gör utan att det ska leda till en belastning för pedagogen. 

Sandberg(2009) belyser vidare för att stödja personalens arbete för barnets 

utveckling kan pedagogerna få olika hjälp med att prata med en specialpedagog som 

kan ge förslag på vilka arbetssätt som kan följas. Det är av stor vikt hur pedagogen 

bemöter sin barngrupp anser Brodin & Lindstrand(2010). Placeras barnet fel och inte 

inkluderas in i förskolans verksamhet kan det leda till ett avvikande hos barnet och 

därför har pedagogen en stor roll.  

2.2.3 Lek 

Skogman(2004) belyser att för ett barn med funktionsnedsättning kan leken vara ett 

splittringsmoment i och med att de inte förstår vad som ska göras eller när det ska 

göras. Det kallas för anomilek som går ut på att all aktivitet snurrar och det är ingen 

                                                 

 

 

 
3
 Funktionalism - lägger stor vikt på analysen av de sociokulturella fenomenen och dess funktion. 

Alternativt hur det är genomförbart utefter de sociokulturella fenomenen. (Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/funktionalism/176564 ) 

http://www.ne.se/funktionalism/176564
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ordning på den, vilket utgör till att verksamheten upplevs ostrukturerad. Johansson & 

Pramling Samuelsson(2007) lyfter att leken är betydelsefull. Barnen får via leken 

möjlighet att dela in sig i olika roller som formas, när barnen leker finns där en tanke 

bakom och det kan många gånger kopplas till en händelse som hänt tidigare under 

dagen som de sedan leker. Leken är för ett barn både roligt och lustfyllt.  Leken kan 

stärkas av pedagogerna genom att det sker ett lärande för barnen medans de leker. 

Powell & Jordan(1998) belyser att autistiska barn inte låtsasleker på det viset, de kan 

dock ha ett intresse i att leka andra lekar som tittut. Peeters(1998) tar upp gällande 

barn med autism och lek, där han beskriver vilka typiska beteenden som kan 

förekomma vid lek hos barn med autism, främst kring fyra olika men viktiga stadier i 

lekutvecklingen och vid vilka olika åldrar dessa förekommer. Dessa olika stadier är 

enkel manipulation, kombinationslekar, funktionell lek och symbolisk lek. 

Enkel manipulation kan ses hos ett barn vid ca fyra månaders ålder, för att upptäcka 

sin omgivning, det brukar synas genom varierande men enkla ”orsak och verkan”-

lekar. Ett barn brukar i detta oftast experimentera med alla sinnen på en gång. Ett 

barn med autism däremot, kan ”fastna” i ett sorts mönster, där leken är enkel men 

begränsad. De upprepar oftast samma lekar, vilket leder till att de pågår i långa 

stunder kanske timtal, de föredrar även omedelbara förnimmelser som att stryka 

handen över ett tygstycke i flera timmar. Deras handlingar i ”leken” blir repetitiva, 

stereotypa former av enkla manipulationer. Vid åtta – nio månaders ålder uppstår 

Kombinationslekar då barnen blir likt detektiver, de vill se och känna hur saker 

passar eller inte passar ihop. Det kan till exempel ta form av slumpmässiga 

kombinationer såsom att en mugg på en kloss är vingligt medans en kloss i en mugg 

är bättre. Det kan även förekomma lekar som att ställa klossar på varandra eller spel 

där tillexempel figurer passar i en sorts formbräda. Under denna period är det själva 

kombinationen av förbindelsen mellan föremål som utforskas.  För ett barn med 

autism blir det oftast en egen uppfattning om hur det ska vara och förhåller sig till 

det, vilket kan leda till att de fortsätter med samma ”meningslösa” kombination i 

oändlighet. De kombinationer som de har uppfattning om är oftast enbart tydliga för 

dem till exempel att en rektangulär kloss  som passar i en rektangulär ruta ska även , 

enligt dem, passa i en triangelformad ruta. De ser inte att det är någon direkt skillnad 

utan de har bestämt sig för att det ska passa oavsett. Under barnets andra levnadsår 

förekommer Funktionell lek där det visar att de förstår ändamålet med tingen.  Barnet 

kan till exempel ta fram en sked eller en kam och låtsas äta eller kamma håret varav 

barnet även börjar leka ”mamma, pappa och barn” lekar, oftast med miniatyrleksaker 

där barnet till exempel dukar bordet, ta fram stolar.  Barnet pratar inte men det märks 

ändå att det sker en sorts tänk hos barnet. Dessa lekar går dock ut på att imitera, 

vilket är svårt för barn med autism, eftersom det krävs av individen att använda en 

annan människa som referensperson, och kunna förstå att det ligger i ens intresse att 

härma honom/henne varav denne ska vara en intressant modell. För små barn med 

autism har de oftast inte riktigt nått den nivå som krävs för att leka funktionellt. Barn 

med högfungerade autism 
4
 tycks däremot tillägna sig till en del större funktionella 

                                                 

 

 

 
4
 ”En person som har diagnosen högfungerande autism har däremot under sina första levnadsår haft en 

mer avvikande utveckling, i synnerhet när det gäller tal- och språkutveckling./.../Högfungerande 
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lekar, dessa består dock oftast huvudsakligen i att tolka scener i det dagliga livet 

”bokstavligt” och dessa upprepas oftast på samma sätt utan någon variation. Många 

gånger går funktionell lek gradvis över till att bli symbolisk lek. Barn har oftast inga 

problem med ”låtsaslekar”, de tycker att det är roligt att få vända upp och ner på ens 

verklighet, de kan då avlägsna sig från det, genom att till exempel leka mamma och 

pappa, att få vara en björn eller ett tåg, även att få leka ”skola”. Svårigheter i detta 

för barn med autism är att de måste se bortom perceptionen, bortom det som är 

bokstavligt. Det är oftast svårigheter som barn med autism har livet igenom. 

Beyer & Gammeltoft(2000) tar upp att barn med autism har svårt att leka på det 

spontana och varierande sättet, men de kan dock ha ofantlig glädje av att leka om 

dessa leksituationer anpassas efter deras behov. I sin bok tar de upp olika exempel på 

hur leken kan formas för att barn med autism ska kunna leka utifrån sin nivå och sitt 

behov, varav de nämner olika metoder som beskriver hur dagliga lekaktiviteter 

anpassas på ett strukturerat sätt som underlättar leken och dess ramar för barn med 

autism. Vid sin beskrivning av de olika leksekvenserna menar de att det finns två 

perspektiv som tagits i beaktning, att barn med autism är som andra barn men även 

att de skiljer sig. Lekarna får inte vara för undervisningsstyrda, de menar att lek ska 

vara lek, likaså ska de lekmaterial som används vara enkla att hantera och lätta att 

känna igen. Dessa leksekvenser utspelar de sig med att den vuxne leker med barnet 

och instruerar genom leken, varav de lekmaterial som används även ska finnas i 

exakta kopior, som den vuxne har ett sett med material och likaså barnet, detta för att 

öva på spegling och imitation i leken. 

2.2.4 Stödjande material 
Peeters(1998) beskriver vikten av särskilt anpassad pedagogik, som kan göra en 

oerhörd skillnad för individen. Eftersom barn med autism kan ha olika problem som 

beteende-, kommunikations-, hörsel problem och även begåvningshandikapp, kan det 

för dessa barn bli förödande om de skulle behandlas på samma sätt som ett icke- 

autistiskt barn med beteende- eller hörselproblem, eller begåvningshandikapp. 

Tidsuppfattning är enligt Peeters(1998) en viktig del att jobba på med barn som har 

autism. Han menar att vi själva har olika sätt att hålla koll på tiden och göra den 

”synlig” och mätbar, vilket görs medhjälp av journaler, kalendrar, klockor och 

armbandsur. Barn med autism behöver hjälp med att ”se” att deras liv inte styrs av 

slumpen, de behöver liksom vi en form av ”schema” eller tidtabell som de antingen 

kan göra själva eller att någon annan gör åt dem. Schemat får dock inte bestå av 

enbart ord eftersom det skrivna ordet är alldeles för abstrakt, likaså som enbart bilder 

blir för platta.  

Beyer & Gammeltoft(2000) skriver att just avläsa regler i sociala sammanhang är 

något som människor med autism har en nedsatt förmåga i. De regler som beskrivs är 

                                                                                                                                          

 

 

 

autism är däremot inte en egen diagnos. Den egentliga diagnosen heter autistiskt 

syndrom."Högfungerande" är ett komplement till denna 

diagnos.”(http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Generella_sidor/faq/category_a/index.htm

l#skillnad_asperger_hogfungerande.html).  
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oftast de ”osynliga regler”, om hur de ska uppföra sig, regler som människor i 

allmänhet inte tänker på, när de tillägnas eller är i samvaro med andra människor. 

Med dessa menas oskrivna regler som kan beröra umgängesregler, hälsa på andra 

människor t.ex. var, när, hur och hur länge du hälsar på en person. En hjälp för 

människor med autism är sociala berättelser. Sociala berättelser är korta berättelser 

som beskriver barnet i en given social situation och de önskade reaktionerna i 

anslutning till situationen.(Beyer & Gammeltoft, 2000) Dessa sociala berättelser gör 

de såkallade oskrivna reglerna till skrivna regler som blir synligare för barn med 

autism. De fungerar som en form av vägledning i hur barnet ska bete sig eller 

förhålla sig vid lek, sociala sammanhang, vardagliga rutiner såsom borsta tänderna. 

Sociala berättelser byggs på skrivna meningar med vad som sker och är väldigt 

beskrivande, varav det även tillhör bilder för att förtydliga det skrivna ordet.  

2.3 Pedagogernas förhållningssätt 

Linikko(2009) tar upp som en pedagogisk implikation att det från pedagogens sida 

krävs att de ser över barnens behov gällande pauser eller ifall barnet vill slippa delta i 

aktiviteten. Skulle det sedan leda till att det är många barn som går undan och inte 

vill fortsätta måste aktiviten säkerligen förbättras, bli intressantare och roligare 

utifrån de behov som barnen har. Arner(2009) tar upp om barns inflytande och 

delaktighet. Om pedagogen är mer öppen och gör barnet delaktigt och intresserar sig 

för de aktiviteter som barnet gör, kan deras idéer och erfarenheter bli det som formar 

verksamheten och ökar barnets delaktighet. 

Linikko(2009) möter pedagogerna barn med olika slags funktionsnedsättningar och 

det gäller för pedagogen att kunna möta dessa barn på bästa sätt och främst försöka 

få sig en förståelse kring hur barnet tänker. Därför gäller det att vara väl påläst kring 

vad funktionsnedsättningen innebär och hur det kan påverka barnet i vissa situationer 

i verksamheten. För att kunna ta reda på vad funktionsnedsättningen går ut på och för 

att lära känna barnet på bästa sätt kan vara via ett möte med barnet eller eventuellt 

höra med föräldrarna kring hur de upplever att samspelet fungerar med sitt barn. För 

att ett samspel ska fungera ligger det mycket i hur vi pedagoger lägger fokus på 

antingen barnet eller funktionsnedsättningen, för att sedan kunna påverka barnets 

samspel. Utefter ett barn med funktionsnedsättning belyser Skogman(2004) att det i 

verksamheten kan bli svårigheter om inte pedagogerna ändrar utefter barnets behov. 

Om till exempel den invanda strategin i hur dagen läggs upp svajar eller inte fungerar 

som det ska, får pedagogerna tänka om och ge barnet möjligheten till att exempelvis 

få reda på vad som kan hända under dagen under tiden det är samling, för att kunna 

förbereda barnet på vad som skall hända.  

Granbom(2011)  anser att pedagogernas huvuduppgift i förskolan är skapandet till 

lek. För att kunna skapa miljön som bidrar till barnens lek måste det införskaffas 

material och verksamheten måste städas efter varje dag, detta för att leken ska kunna 

utvecklas på nytt men även få barnet till ett nytänkande. Pedagogernas kompetens 

syftar till att utgå efter att bemöta barnens behov och uppmuntra deras egna idéer. 

Gällande barn med svårigheter inom autismspektrumet nämner Socialstyrelsen(2010) 

om ett visuellt arbetssätt, där materialet är utformat för en undervisning medhjälp av 

synen som tillexempel bilder, som för pedagoger är anpassat för just barn i 

autismspektrumet. Några av hjälpmedlen utgår från bland annat strukturen i 

vardagen med klara strategier kring vad som händer och att det blir förutbestämt 

även för barnet. Det kan då visas i ett schema med olika strukturer för olika dagar 

som barnet följer från dagens början till dagens slut.  
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2.3.1 Kunskapens betydelse 

Helldin & Sahlin(2010) nämner att individen blir till i mötet med andra människor. 

Där kunskapen skapas i mötet med människan för att den ska uppstå, och skapa en 

inre symbol, det gäller då att inte stöta bort kunskapen utan ta emot den. Pramling 

Samuelsson & Sheridan(1999) nämner att kunskap är något som redan finns och som 

alltid kan förändras till det bättre. Kunskap har sin utgångspunkt i hur du vill uppnå 

ett mål och hur kunskapen som finns kan användas till en mer förebyggande 

erfarenhet. Johansson(2011) belyser fortsatt att kunskap är världen människan möter 

och barnen är en del av den värld kring hur pedagogerna bemöter barnen på sitt 

individuella sätt. Hur barnet blir bemött i verksamheten måste ske efter vad förskolan 

har att erbjuda. Likaså har verksamheten en stor betydelse i hur samspel fungerar 

mellan barn och pedagoger, därför är miljön en stor del i barnens sociala vardag. Det 

gäller att pedagogerna arbetar efter att få barnen att vilja utvecklas mer och därför 

läggs fokus kring att göra barnen medvetna om vad de kan . Även att få barnen till att 

förstå att de har en förmåga till att kunna lära ut till sina kamrater. 

2.3.2 Specialpedagogisk syn 

Bladini(2004) anser att verksamheten utgår ifrån att alla barn är olika varandra. 

Specialpedagoger har olika handledningssamtal för att stärka arbetslaget i deras 

arbete och kan bli erbjudna ett specialpedagogiskt stöd. Det gäller att förskolan tar 

tillvara på de utvecklingsmöjligheter som verksamheten erbjuder till alla barn för att 

de ska få komma till uttryck. Det gäller för pedagogerna att de bemöter barnet 

jämlikt även om de har sociala, psykiska eller fysiska handikapp. Sandberg(2009) 

anser för att alla barn ska få rätt till att lära krävs det att utvecklingen och lärandet 

sker på barnets egna individuella behov och förutsättningar till att kunna lyckas. För 

att barnet ska kunna få detta stöd i förskolan krävs det att en kartläggning av barnets 

svårigheter har gjorts. Detta för att kunna skapa de bästa förutsättningarna i 

utformandet av miljön. Alla barn ska ha rätt till att få samma förutsättningar och 

anpassas utefter barns olikheter och erfarenheter. Vilket Palla nämner att … inom det 

specialpedagogiska området är att ju tidigare insatser kan sättas in för barn i behov 

av särskilt stöd, desto bättre.(Palla, 2011)  

Andersson(2007) belyser vidare att barnet kan ha olika svårigheter som antingen kan 

vara medfödda eller bundna redan sedan födseln. Pedagogerna har ett uppdrag i att 

aktiviteterna ska anpassas efter barnens skilda behov, men språket är en problematik 

inom autismspektrumet vad det har bedömts. Granbom(2011) belyser vidare att 

förskolan ska ses som en plats där alla barn kan utmanas och mötas utifrån sina 

individuella behov och detta till hjälp av kompetenta och utbildade pedagoger. Det är 

även av lika stor vikt att pedagogerna möter varje barn utifrån deras förutsättningar 

till att kunna lyckas i förskolan och inte misslyckas. Det leder vidare till att förskolan 

utgår från det kompetenta barnet och förskolan ska hjälpa barnet till att utvecklas.  

2.4 Samverkan  

Samverkan innebär att samspela med andra parter, samspelet kräver enligt 

Käcker(2007) en sorts invit, närhet, fokusering, tillit för varandra, trygghet, intresse, 

en säkran och en bekräftelse. Dessa är nycklar som krävs för att öppna 

kommunikationen mellan de olika aktörerna. Öppningen nås genom att aktörerna 

väcks, det finns en närhet (närma) mellan aktörerna. Aktörerna säkrar varandra, 

fokuserar på varandra, det sker en invitation, aktörerna betryggar och bekräftar 
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varandra. Bekräfta leder till samspela, dela glädje. (Käcker, 2007). 

Kommunikationen kan ge aktörerna möjligheten till att se till varandras behov, att 

gemensamt klara av vardagen och att de delar en form av gemensam kontext. 

2.4.1 Bemötande av barn och föräldrar 

Socialstyrelsen(2010) belyser hur pedagogerna eller andra människor bemöter ett 

barn inom autismspektrat har en avgörande betydelse för barnets fortsatta utveckling. 

Det är av stor vikt att bemöta barnet med respekt och deras sätt att fungera som 

individ. Oftast finns det en förklaring kring anledningen till att barnet agerar eller 

utvecklas på ett annat sätt och du som pedagog ska vara nyfiken och ha en vilja till 

att försöka förstå hur barnet tänker i olika situationer som kan uppstå för barnet. 

Silva & Schalock(2012) beskriver att föräldrar som har ett barn med autism har en 

högre påfrestning än föräldrarna som inte har ett barn med funktionsnedsättning. Där 

stressen oftast uppstod när barnet hade svårigheter i kommunikationen eller att kunna 

vara nära andra barn. Lundström(2007) tar upp att bland annat mödrar har mer stress 

i sig om de har fått ett barn som har uppvisat autism. Föräldrarna måste strida för 

sina rättigheter med myndigheterna för att kunna få olika stödinsatser till sitt barn, 

men det är bara hur föräldrarna ser på det. Det är en laglig rätt att få stödinsatser utan 

att det ska leda till en kamp. Det leder till att föräldrarna kan hamna i olika konflikter 

om vad de anser att barnet behöver för hjälp och vad samhället kan erbjuda för 

hjälpinsatser. I en studie av Meirsschaut & Roeyers m.fl.(2010) som studie har gjorts 

med mödrar och deras barn har det framkommit att föräldrarna som har ett barn som 

uppvisat autism har en mer planerad vardag. Föräldrarna uttrycker det som att hela 

deras liv planeras utifrån barnets struktur, eftersom att de måste leva utifrån ett 

schema där varje aktivitet är planerad allt för att skapa struktur för sitt autistiska 

barn. Föräldrarna menar vidare på att det är svårt att göra olika familjeaktiviteter 

eller bara besöka vänner eftersom att allt kräver struktur i barnets vardag. 

Riksrevisionen(2011) belyser att föräldrarna i vissa fall saknar information kring 

vilka stödinsatser som det finns att få. Föräldrarna har fått bli ”bollade” mellan olika 

insatser men som sedan inte har fungerat. Det har lett till att föräldrarna ser på 

samverkan som något, som bara finns på ett papper men som inte gestaltas i 

praktiken. Benderix(2007) tar vidare upp att föräldrarnas oro kan försöka lösas om 

de försöker att tala med barnavårdscentralen och med en pedagog om sin oro eller 

om väntan hellre lockar för att se om symptomen finns kvar eller inte. Det kan även 

uppkomma fall där barnavårdscentralen ser en avvikelse hos barnet men att det ändå 

kan ta lång tid innan en diagnos sätts. När väl diagnosen är satt är det vissa föräldrar 

som kan känna en lättnad eller sorg för att fått besked. Lättnaden för föräldrarna kan 

vara att de vet vad som är fel och kan försöka sätta in stödinsatser i tid, men ändå en 

sorg för ett avvikande beteende som kan vara en funktionsnedsättning som är autism. 

Föräldrarna kan få möjligheter att träffa andra föräldrar som är i samma situation för 

att få prata av sig. De kan även få möjligheter att träffa en utomstående och prata om 

sitt barns diagnos för att kunna få svar på olika levnadsfrågor som kan uppkomma, 

eller om föräldrarna bara behöver råd och information om vad 

funktionsnedsättningen är för något.  
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur barn med autism kan erbjudas möjligheter till 

en optimal lärandemiljö i förskolan och med koppling till detta kommer 

betydelsefulla pedagogiska skydds- och riskfaktorer identifieras. Faktorer som 

belyser betydelsen av bemötande, innehåll och aktiviteter i det pedagogiska arbetet.  

 

Den preciserade frågeställningen är: 

 Vad är det för kritiska och avgörande aspekter som pedagogerna betonar när 

det gäller att stödja barns lärande och utveckling i förskolan? 
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4 METOD 
I metoden belyser vi  hur arbetet med undersökningen, bakgrundsinformationen och  

hur undersökningen tog fart och ledde till ett omfattande resultat. 

4.1 Undersökningsmetod 

Vår undersökning är en form av explorativ undersökning varvat med en deskriptiv 

undersökning. Explorativ undersökning är enligt Patel & Davidsson(2011) en 

undersökning som syftar till att klassicifiera utifrån hur mycket som man vet inom ett 

visst område innan själva undersökningen startar. De förklarar fortsättningsvis att 

deskriptiv undersökning är när det görs en systematisering på den mängd kunskap 

som redan finns inom problemområdet. Undersökningen utgår från det vi redan vet 

samt det vi fått reda på i bakgrunden kring ämnet, likaså om vad undersökningen, i 

form av intervju, ute på förskolorna gav för resultat.  

 

Patel & Davidsson(2011) beskriver att intervju är en form av teknik som bygger på 

frågor för att samla information. De intervjufrågor som användes vid intervjuerna 

skapades utefter våra frågeställningar, vilka kritiska och avgörande aspekter som 

betonas när det gäller att stödja barnens lärande och utveckling i förskolan.  

Intervjuernas frågor gick ut på att intervjua en pedagog på var förskola för att se vad 

som finns att tillgå om ett barn är eller skulle kunna vara i behov av stöd på 

förskolan. Detta för en bredare syn kring hur samverkan mellan olika parter fungerar 

och hur de tillsammans hjälps åt, för att integrera barn med särskilda behov in i 

förskolan. Lantz(2013) stärker sättet med att intervjua pedagoger på förskolor genom 

att via en intervju är det lättare att få fram information om hur en människa känner 

sig till det vi frågar om.  I andra sammanhang är det av stor vikt att ställa en fråga om 

det är ett svar du söker. Frågorna inriktade sig mestadels mot barn som har symptom 

eller har diagnosen autism, alternativt kunde frågorna besvaras med hur de på 

förskolorna hade för förhållningssätt gentemot ett barn med särskilda behov. Patel & 

Davidsson(2011) går in på att vid dessa intervjuer skall de som deltar få reda på 

syftet med intervjun och på vilket sätt dennes bidrag kommer att användas, som om 

deras svar kommer vara konfidentiellt eller inte. Denna information måste ges innan 

de börjar svara på frågorna, oavsett om det är intervju eller enkät. Intervjuguiden är 

baserat på en halvstrukturerad intervju. Skillnaden mellan en ostrukturerad och en 

strukturerad intervju är att i den ostrukturerade intervjun enligt Stukát(2011) är 

intervjuaren medveten om vad för frågor som ska ställas, men situationen kan 

innebära att frågan som låg sist helt plötsligt ställs först, det ändras om efterhand 

beroende på situationen. Han  menar vidare att den strukturerade är mer följsam, där 

ändras inte ordningen på de frågor som ställs. Lantz(2013) skriver att den 

halvstrukturerade intervjun bygger på öppna och fasta svar, vilket leder till att 

respondenten ger sina svar på det som intervjuaren finner som meningsfullt och valt 

att fråga. Intervjuguiden har sin utgångspunkt i fasta frågor men inbjuder till öppna 

svar i och med att frågorna inte utgår från ja och nej svar, utan frågorna överlag gav 

inblick i hur de olika verksamheterna arbetade.  

4.1.1 Intervjuns form 
Intervjun inleds med ett eget skapat exempel, i form av en vinjett, som beskriver 

symptomen autism utifrån boken ”Det räcker inte med kärlek” av Lexhed(2008). 

Stigsdotter Ekberg(2010) tar upp att vinjetter är korta berättelser varav dessa 

beskriver en person, en situation eller ett skeende som skapats med en mer specifik 
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riktning som forskaren kommit fram till, som är av stor vikt och avgörande vid 

bedömnings- och val situation. Frågorna som var bestämda sedan innan, ställdes 

efter exemplet och som pedagogerna fick svara på. När väl samtalet var igång kom 

det följdfrågor från vår sida för att vidga svaren från pedagogerna, vilket gjorde att 

intervjun blev mer öppen till en dialog istället för ett förhör (För att se 

intervjuguiden, se bilaga.) 

4.2 Undersökningsgrupp 

De vi ville intervjua var pedagoger på förskolan, varav det var åtta pedagoger på 

olika kommunala förskolor. De pedagoger som hade  tid för oss att delta i en intervju 

bokades tid och datum för. Stukat(2011) menar att när en undersökning görs står det 

mellan ett val att intervjua en eller hela gruppen på samma gång. I detta fall var det 

enklast för personalen att bara en pedagog gick ifrån, men det var inget negativt 

eftersom att personalgruppen arbetar som ett team med gemensamma mål och 

principer, varav bara en pedagog borde kunna ge samma svar som om alla vore med. 

Pedagogerna på förskolorna hade olika erfarenheter till att ta emot ett barn i behov av 

stöd och menade på att allt handlade om hur bemötande var. Några pedagoger hade 

sedan innan haft barn med symptom inom autism medan andra inte, därav den stora 

skillnaden i hur arbetet skulle läggas upp för att ta emot ett autistiskt barn. 

Förskolorna som intervjuerna skedde på hade barn från ett upp till fem år och 

pedagogerna tog sig tid till att tillgå oss information till denna undersökning.  

Vi valde först att genomföra intervjuerna på förskolorna vi redan varit på under vår 

utbildning, men tog även kontakt med andra förskolor runt om i kommunen. Vi 

visste redan sedan tidigare att de förskolor vi kontaktat att inte alla hade erfarenheter 

av att möta ett barn med autism eftersom det sällan sätts en diagnos på barnet i tidig 

ålder. Därför blev fokus på intervjun att utgå ifrån exemplet från vinjetten men att 

det istället blev att ge svar på hur arbetet läggs upp i arbetslaget för att bemöta ett 

barn som är i behov av särskilt stöd, detta för att vi skulle få desto mer erfarenheter 

med oss som möjligt som hjälp till vår undersökning.  

4.3 Genomförande 

De olika förskolorna mailades kring intresse av att vilja intervjuas om deras 

förhållningssätt ute i verksamheten. Några gav svar och andra inte, men de flesta av 

de som svarade var villiga att intervjuas, därefter kunde tider och datum bokas som 

passade dem. Dessa intervjuer genomfördes på vardera arbetsplats, för att 

pedagogerna enkelt skulle vara tillgängliga ifall de behövdes ute i verksamheten. 

Lantz(2013) beskriver att den pedagog som intervjuas är av stor vikt till att känna ett 

tryggt utrymme som gör att ett vidareutvecklande till möjligt tänkande kan ske.  

Pedagogerna får möjligheter till att hitta nya sätt att tänka och som kan prövas och 

eventuellt kunde tänkas annorlunda kring utifall om det var i ett tryggt rum, rummet 

kan bland annat vara på förskolan. Eftersom att intervjuerna skedde på förskolorna i 

ett rum där pedagogerna kände sig trygga. Till mötet hade det framställt ett papper 

som var framtryckt utifrån intervjuguiden, för att pedagogerna skulle känna sig säkra 

med vad för frågor som skulle ställas och det blev en form av trygghet för 

pedagogerna att kunna luta sig tillbaka mot. Vid mötet togs det även upp vad vårt 

syfte med undersökningen var och att ingen av pedagogerna skulle bli utpekade i och 

med att vi valde att spela in intervjuerna för vår egen skull, men det var inget som 

skulle vidare användas till något annat. Patel & Davidsson(2011) styrker vår tanke 

gällande de fyra huvudkrav som nämns om forskningsetiska aspekter, en av dessa 
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aspekter är informationskravet där forskaren informerar de berörda om 

forskningsuppgiftens syfte. Det andra är samtyckeskravet där deltagarna i en 

undersökning har rätt till att bestämma över sin egen medverkan. Den tredje aspekten 

är konfidentialitetskravet där den som intervjuas inte kommer att nämnas via namn 

utan det är sekretess på personens deltagande. Sista aspekten är nyttjandekravet där 

enskilda personers insamlade uppgifter endast får användas till forskningens 

ändamål.  

Efter att möten och datum var bestämt började konstrueringen av intervjuguiden 

fortgå. Varav att dessa frågor sedan skulle mailas till vår handledare för att bli 

godkända innan intervjuerna kunde ske. Vid framställande av intervjuguidens frågor 

var det att frågorna inte fick vara för strikta utan mer skulle vara öppna. Allt för att 

pedagogerna skulle kunna svara mer öppet utifrån sina erfarenheter. Vilket kan 

kopplas till det som Patel & Davidsson(2011) nämner om kvalitativa intervjuer som 

menar på att frågorna är mer öppna och den som intervjuas får möjligheter till större 

utrymme med sina egna ord och deras kompetens inte nervärderas.  

Vårt förhållningssätt under intervjun var att båda skulle delta men att den ena hade 

ansvaret till att ställa frågorna, medan den andra var mer som en form av sekreterare. 

Detta sätt var för att den som intervjuades inte skulle känna sig utpekad utan tanken 

var mer att det skulle vara två som diskuterade men att den andra bara skulle ta enkla 

anteckningar.. Lantz(2013) nämner att intervjuarens och respondentens relation är 

ömsesidig och kan karaktäriseras utifrån olika kvaliteter som den rymmer och grader 

som den kan beskrivas i. I relationen finns det olika roller där känslan emellan 

parterna skulle kunna vara avspänd eller ansträngt. Under intervjutillfällena bytte vi 

även roller och det var inte samma person som ställde frågorna hela tiden, utan efter 

varje ny intervju byttes rollerna och båda två fick därmed chansen till att både ställa 

frågorna och anteckna.  

4.4 Databearbetning och Analys 

Lantz(2013) belyser att om bearbetningen är tillräckligt bra gjord kan bara resultatet 

bli ännu bättre. Där det är bearbetningen som är den tredje största delen i ett stort 

arbete. I och med att undersökningen är av stor vikt valde vi att spela in intervjuerna 

med hjälp av en diktafon. Innan intervjuerna tog fart upplyste vi varje pedagog om 

att en inspelning skulle ske men att det var bara för vårt eget syfte till att få fram ett 

bra resultat och att inspelningen inte skulle användas till något annat syfte. 

Pedagogerna var väl införstådda med tanken och gick med på att bli inspelade kring 

vad som sades. Patel & Davidsson(2011) styrker valet av ljudinspelning och 

intervjuer där de beskriver en kvalitativ bearbetning där det oftast arbetas med ett 

textmaterial från exempelvis genomföra intervjuer som ska bli en utskriven text. 

Varav det också går att kvalitativt bearbeta och analysera med hjälp av 

ljudinspelning, ofta är det textmaterial som arbetas med rätt omfattande.  

Intervjuerna delades upp på hälften mellan oss för att underlätta bearbetningen av 

intervjuernas innehåll och syfte. Vid de enskilda genomgångarna lyssnades 

intervjuerna igenom som vi hade vardera och skrevs ner till en utskriven text som 

sedan skulle utmynnas till ett resultat. Svaren sorterades efter utgångspunkter som vi 

såg var gemensamt genomsyrande i intervjuerna. Punkterna blev rubriker som skulle 

hjälpa oss sammanfatta det konkreta i varje intervju till en sammanfattad och 

flytande text som även kopplades till syftet med vår undersökning. De framkomna 

rubriker blev barnet och verksamheten, pedagogernas förhållningssätt och 

värderingar, struktur av material och samverkan.   
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Vår analys kommer består av ovanstående rubriker som formar resultatet och  som 

sedan kopplas till bakgrunden, där resultatet stärks med den teoretiska utgångspunkt 

som presenteras i bakgrunden. Lantz(2013) beskriver det som en kvalitativ analys 

som går ut på att en god beskrivning ifrån intervjusvaren, de svaren kan sedan 

utvidgas med stor hjälp utifrån en ökad teoretisk förståelse. Det är för att visa på en 

teoretisk koppling mellan det som gestaltas i bakgrunden och som sedan kommer att 

mynnas ut i resultatet. Därefter kommer analysen av det som har framkommit att 

beskrivas i diskussionen och sedan analyseras det dels utifrån vår egen syn men även 

om vad som framkommit i det teoretiska innehållet i bakgrunden. 
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5 RESULTAT 
I Resultatet belyser vi i form av underrubriker som barnet och verksamheten, 

integrering, pedagogernas förhållningssätt och värderingar, struktur av material, 

specialpedagogisk kompetens, samverkan och en sammanfattning av det som lades 

stor vikt på i intervjuerna. Det kommer  framgå som en resultatredovisning, varav det 

kommer att redovisas och kopplas vidare med bakgrunden. 

5.1 Barnet och verksamheten 

De flesta pedagoger använde sig av olika stöd i form av bildschema, sociala 

berättelser, teckenspråk eller piktogram
5
 i verksamheten som komplement till 

barnens vardag. För ett barn med autism är dessa komplement en fördel för att kunna 

bemöta barnet utifrån sitt individuella behov i verksamheten. Beckman & 

Kärnevik(2009) belyser att autistiska barn har svårigheter i att tolka 

kommunikationsmönster, de har svårigeheter i att förstå vad budskapet med 

meningen är. Den sociala berättelsen visas i bild och text hur barnet ska till exempel 

tvätta sina händer. Det visar hur händerna ska tvättas i ordningsföljd där barnet kan 

följa med hjälp av bilder och görandet kan ske samtidigt, för att barnet ska få det 

osynliga synligt gällande hur och i vilken ordning det sker. Pedagogerna belyser 

fortsättningsvis att det kan bli en form av bildschema där barnet kan se vad det är för 

aktiviteter som händer under dagen och det kan även under varje aktivitet vara en 

form av socialberättelse som stärker bildschemat, detta för att inte skapa kaos hos 

barnet utan istället ge en trygghet i att det här ska göras idag. Beyer & 

Gammeltoft(2000) belyser att sociala berättelser är oskrivna regler som blir synliga 

med hjälp av bild och text för ett barn med autism. Det framstår som en vägledning 

för barnet genom att berättelserna byggs på skrivna meningar om vad det är som 

kommer att ske i en noggrann ordning som situationerna uppstår. Eftersom att det 

tillhör bilder till berättelsen stärks därför det skrivna ordet ytterligare hos barnet. 

Vilket leder till att risken för ett misslyckande inte sker genom att miljön anpassas 

utifrån barnets egna behov och förutsättningar för att kunna lyckas. Peeters(1998) 

menar vidare på att barn med autism får därmed en egen tidsuppfattning om när olika 

situationer kommer att ske, eftersom att det både blir synligt och mätbart för barnet. 

Barn med autism behöver hjälp med att få en struktur på vardagen och det kan vara i 

form av ett schema som någon pedagog kan forma till dem. Schemat får inte enbart 

bestå i ord eller bilder, eftersom det antingen blir för abstrakt eller för platt, det är 

därför av stor vikt att schemat består av både bild och ord för att underlätta 

förståelsen hos barnet. 

Pedagogerna ute i de olika verksamheterna nämner att de anpassar miljön efter 

barnets förutsättningar och aktiviteterna kan antingen ske på grupp- eller individnivå, 

men även i mindre grupper. Johansson(2011) anser att det har betydelse för hur 

barnet blir bemött i verksamheten och det måste ske efter vad förskolan har att 

erbjuda. Likaså är verksamheten av stor vikt om hur samspelet fungerar mellan barn 

                                                 

 

 

 
5
 Piktogram är olika symboler och bildtecken för att förklara tydligare på att det till exempel är en 

toalett. ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Piktogram. ) 
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och pedagoger, därför är miljön är en stor del i barnens sociala vardag. Därav är det 

är av stor vikt att aktiviteterna anpassas efter var barnen befinner sig i utvecklingen. 

Andersson(2007) belyser vidare att pedagogerna har ett uppdrag i att aktiviteterna 

ska anpassas efter barnens skilda behov. Pedagogerna belyser att de är delaktiga i 

barnets aktiviteter genom att antingen kunna sitta själv med ett barn åt gången eller 

välja att göra aktiviteter med hela barngruppen. Leken är en aktivitet som är  

betydelsefull enligt Johansson & Pramling Samuelsson(2007) där de lyfter att leken 

för ett barn både är roligt och lutsfyllt. Leken är en sådan aktivitet som pedagogen 

kan forma till att det kan ske ett lärande hos barnen.Det barngruppen arbetar kring är 

att respektera varandra och det är därför av stor vikt att både pedagoger och 

barngruppen är ärliga mot varandra för att respekt ska kunna uppstå. Pedagogerna 

förklarar att varje situation som barnet bemöter är ett lärande varav barngruppen 

tillsammans ska till exempel kunna sitta vid samma bord och ha en lugn 

matsituation, där ett socialt samspel ska kunna uppstå. Ett barn med autism har oftast 

svårigheter i att få ett fungerande samspel med sina kamrater. Peeters(1998) belyser 

att barnet har svårigheter i att förstå vilket beteende som hör ihop med platsen. 

Därför är det av stor vikt att det skapas områden i rummet för att barnet ska få en 

förutsägbar omgivning att det här är en mathörna och här är en lekhörna. 

Skogman(2004) tar upp att det i förskolans miljöer kan finns en strävan till att  

efterlikna hemmet till stor del, varav en dockvrå oftast är en bra början. Pedagogerna 

belyser att om det av någon förmodan skulle uppkomma situationer där barnet byter 

förskola följer oftast materialet och tipsen med för att barnet ska känna trygghet i 

nästkommande verksamhet.   

5.1.1 Integrering 
Integrering i verksamheten är något som är av stor vikt på förskolorna. Pedagogerna 

menar även på att integrering är att föredra genom att inget barn är den andra likt. 

Johansson(2011) belyser vidare att kunskap är världen människan möter och barnen 

är en del av den värld kring hur pedagogerna bemöter barnen på sitt individuella sätt. 

Det gäller då för pedagogerna att se varje barns behov i verksamheten och sedan 

anpassa miljöerna därefter. Pedagogerna anser att miljön ska vara anpassad efter 

barnen där deras individuella behov kan tillgodoses. Pramling Samuelsson & 

Sheridan(1999) belyser att förskolans läroplan ska inspirera barnen till upptäckande 

och genom utformandet ska barnen få vara delaktiga, allt för att barnens intressen 

och önskningar ska komma till tals. Eftersom barn med autism enligt Gena & 

Kymissis(2001) brister i det sociala uppförandet, genom att de till exempel vill leka 

med samma leksaker samtidigt som sina kamrater. Autistiska barn tar oftast inte 

kontakt med sina kamrater, det kan då bli att barnet leker självt och inte med andra 

barn, vilket gör att barnet inte integreras in i sociala sammanhang. Därför är det av 

stor vikt att integrering sker för barnens vistelse där alla får vara med trots deras 

olikheter. Pedagogerna förklarar vidare att det anser:  

Att alla barn ska ha rätt till att lära och det ska man inte frånta ett barn den möjligheten 

Men... 

Att alltid vara den som inte klarar av det som de andra barnen gör, det är inte bra för barnets 

självförtroende.  

För några pedagoger har det uppkommit situationer där vissa har sett på integrering 

som skulle kunna leda till ett missgynnande för barnet, görs inte integreringen på ett 

bra sätt för barnet, kan det leda till att det känner sig misslyckat i verksamheten. Det 
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är därför av stor vikt att pedagogerna hittar rätt tillfälle att kunna genomföra en 

integrering där alla parter både barngrupp, barnet och arbetslaget mår bra. 

5.2 Pedagogernas förhållningssätt och värderingar 

Pedagogerna kunde se i vissa situationer hur mönster kunde förekomma som ledde 

till en misstanke om en möjlig diagnos hos barnet, men det är ändå ointressant om 

det finns på papper eller inte, för att det är inte pappret som gör diagnosen. 

Socialstyrelsen(2010) anser att pedagogernas bemötande har en avgörande betydelse 

för barnets fortsatta utveckling. Det är därför av stor vikt att bemöta barnet med 

respekt och försöka förstå hur de fungerar som individer. För att det finns oftast en 

anledning till att barnet agerar som det gör och då gäller det att pedagogen visar 

nyfikenhet att vilja försöka förstå hur barnet tänker i olika situationer som kan 

uppstå. Många av pedagogerna framhöll att de sällan tänker diagnos för det leder 

oftast till en ”bedömning” på barnet utan de ser mer vad för stöd barnet kan behöva 

ute i verksamheten. Det pedagogerna ändrar är hur deras förhållningssätt emot barnet 

är och ser till att de får vara en del av verksamheten. Kinge(2011) talar om att det 

kan vara en resurs genom att bara finnas till hands som pedagog och vara tillgänglig, 

men även ha en stor tolerans i att försöka förstå varför barnet agerar som det gör utan 

att det ska ses som en belastning för pedagogen. Pedagogerna menar att de kan 

förutom att ändra sitt förhållningssätt även kunna tänka utifrån specialanpassade 

aktiviteter som kan stödja barnets utveckling, vilket menas med att upplägget på 

aktiviteten blir enklare för barnet. Pedagogerna tar sig även tid till att prata med 

barnets föräldrar kring vad de har sett ute i verksamheten men även om vilka 

ändringar som gjorts för att verksamheten ska vara mer anpassad efter barnets behov.  

Pedagogerna förklarar vidare att det:   

Kan vara svårt för föräldrarna att acceptera, men vi pratar ändå om det och arbetar anpassat.  

Samtliga pedagoger beskriver att när föräldrarna har blivit informerade om vad som 

kommer att ske, pratar pedagogerna sig tillsammans med hela verksamheten om hur 

bemötande ska ske och hur de tillsammans ska förbättra barnets vistelse i förskolan. 

Bland annat tar Bladini(2004) upp att verksamheten ska anpassas med hjälp utifrån 

en utgångspunkt att alla barn är olika varandra. Pedagogerna menar på att en 

förbättring av verksamheten kan vara att dela upp hela barngruppen i mindre grupper 

till en början och detta för att ett autistiskt barn inte ska bli orolig utan ska kunna 

klara av aktiviteten. Några av pedagogerna belyste vikten av att följa upp 

handlingsplanen i sex till åtta veckor för att kunna se en förbättring av de ändringar 

som gjorts i verksamheten. Handlingsplanen blir en form av dokumentationsmall 

som beskriver följande: hur gjorde vi och hur blev det. Sandberg(2009) anser att alla 

barn ska få ha samma rättigheter att lära sig saker utifrån sina egna individuella 

behov och förutsättningar för att kunna lyckas. Pedagogerna ansåg att de på 

förskolorna ska ge barnet det stöd i verksamheten som krävs och det gäller att en 

pedagogisk kartläggning har gjorts för att lättare kunna se över barnets svårigheter 

för att kunna skapa en bättre förutsättning i ändrandet av miljön. Innan 

handlingsplanen görs kan pedagogerna bli erbjudna att gå på olika kurser för att 

vidareutbilda sig om barnets särskilda behov. Där många av pedagogerna hade sedan 

tidigare läst kursen specialpedagogik. Pedagogerna anser att:  

Barnen slängs in och det är upp till cheferna att se till att vi får rätt utbildning, beroende på vad man 

vet eller vad barnen har.  

Ett annat sätt för att ett lärande ska uppstå hos pedagogerna kan vara att läsa en 

gemensam litteratur som de sedan tar upp på en bokträff och diskuterar om vad 
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boken handlade om och därefter komma på olika metoder som ska prövas ute i 

verksamheten, varav detta var något som flertalet pedagoger fått prova på. 

Granbom(2011) belyser vidare att förskolan ska ses som en plats där alla barn kan 

utmanas och mötas utifrån sina individuella behov och detta till hjälp av kompetenta 

och utbildade pedagoger. Pedagogerna menade även på att vidareutbildning är något 

som tar på krafterna hos pedagogerna och det kan leda till en irritation hos 

personalgruppen där de hela tiden måste anpassa sitt förhållningssätt. De menar på 

att tiden som de lägger på olika kurser är något som de hellre hade velat lägga på att 

fördela den över hela barngruppen. Enligt Linikko(2009) möter pedagogerna barn 

med olika slags funktionsnedsättningar och det gäller för pedagogen att kunna möta 

dessa barn på bästa sätt och främst försöka få sig en förståelse om hur barnet tänker. 

Därför gäller det att vara väl påläst kring vad funktionsnedsättningen innebär och hur 

det kan påverka barnet i vissa situationer i verksamheten. 

5.2.1 Förhållningssätt gentemot föräldrarna 

Riksrevisionen(2011) belyser att föräldrarna i vissa fall saknar information kring 

vilka stödinsatser som det finns att få. Föräldrarna har fått bli ”bollade” mellan olika 

insatser men som sedan inte har fungerat. Pedagogerna belyste att ibland kan de 

metoder som prövas i förskolan vara något som kommit ifrån föräldrarna. Dock 

menade pedagogerna på att innan metoderna prövas ute i verksamheten är det av stor 

vikt att förskolechefen har kollat upp varifrån metoden kommer. Hittar inte 

förskolechefen informationen om metoden kan alltid en logoped, vars uppgift är att 

utreda, diagnotisera eller behandla kommunkationsproblem, eller barnhabiliteringen 

hjälpa till för att tillsammans komma överens om det är en metod som ska prövas ute 

i verksamheten eller inte. Det gäller för pedagogerna att bygga upp ett sammanhang 

som både gynnar ett barn med autism, barngruppen och föräldrarna. Där vissa av 

pedagogerna anser att det ska finnas en förståelse för barnets behov men även ha en 

bredare syn på hur verksamheten ska utformas för att alla barn ska tillgodoses och ett 

lärande kan ske, att pedagogerna alltid tänker efter varje situation om ”hur” de ska gå 

vidare. För att kunna ta reda på vad funktionsnedsättningen innebär anser 

Linikko(2009) är för att lära känna barnet på bästa sätt via ett möte med barnet eller 

eventuellt höra med föräldrarna om hur de upplever att samspelet fungerar med sitt 

barn. 

5.3 Stödjandet av material 

Samtliga pedagoger förklarade att det oftast blev en av pedagogernas uppgift i 

förskolan att se till att barnet får en följsam struktur på vardagen som är efter deras 

nivå enkel att följa. Ett barn med autism behöver få vardagen strukturerad in i minsta 

detalj för att kunna förutse vad som förväntas eller komma skall under dagen. Av 

pedagogerna krävs det därför att de får möjligheter att se efter hur dagen ser ut, för 

att sedan kunna planera vad för aktiviteter som ska göras under den dagen eller 

nästkommande, oftast veckan ut. Socialstyrelsen(2010) pratar om ett visuellt 

arbetssätt som för pedagogerna är anpassat för ett barn med autism. Ett av 

hjälpmedlen utgår från att få struktur i vardagen genom att få tydligare strategier om 

vad som händer och det blir mer förutbestämt för barnet. Det kan visas i form av 

schema med hur strukturen för dagen ska läggas upp från det att barnet kommer till 

det att barnet går hem.  Pedagogerna  beskriver att de ute i verksamheterna behöver 

se över med vad som passar efter barnens behov, om ett lärande kan ske i stor grupp 
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eller om det måste indelas i mindre smågrupper för att alla barn ska kunna delta 

utefter sin egen förmåga och med andra som gynnar till varandras förmågor. 

Pedagogerna  menar vidare på att det vid behov och om en utredning om ett barn 

pågår eller har gjorts kan pedagogerna få tips och idéer från barnhabiliteringen kring 

metoder men även olika material som kan stödja i olika situationer eller aktiviteter. 

Det material eller de idéer som de får kan pedagogerna spara för att kunna ta fram 

det vid senare behov även om det inte används på ett par terminer eller år innan man 

stöter på nästa barn som har liknande svårigheter. De flesta av pedagogerna anser att 

det många gånger är samverkan mellan avdelningarna är att föredra, eftersom att de 

kan dela erfarenheter och material likaså olika tips och idéer som kan vara 

användbara vid behov.  

Vissa pedagoger menade på att det i förskolans verksamhet är det av stor vikt att 

materialet ses över och tilltalar barnen till att vilja sitta och utforska för sig själva 

utan att en pedagog ska närvara. Barnen ska även i verksamheten få tillföra med egna 

idéer med vad för material de vill ha och det är något alla barn i barngruppen ska få 

erfara. Bergström(2013) belyser att i förskolans verksamhet kan barnen göras 

delaktiga, genom att pedagogerna kan prata med barnen och tillsammans hjälpas åt 

med hur rummen ska utformas. Pedagogerna kan även se över vad för material som 

lockar barnen och vad som används, likaså de material som inte lockar på samma vis.  

Det blir enklare att avgöra vilka material som ger något resultat och de som inte gör 

det och materialet kan då bytas ut eller framföras på ett annat sätt för att locka till 

självständighet och lek hos barnen. Samtliga pedagoger belyste att för en pedagog 

gäller det att hålla sig uppdaterad kring olika forskningar gällande förbättring av 

verksamhetens utformning. Det har oftast framkommit att olika arbetssätt och 

struktur av material är något som prövas i åtta veckor, innan dess är det svårt att 

avgöra om det gjordes någon förbättring eller ledde till en försämring. Linikko(2009)  

menar att om det skulle leda till att det är många barn som går undan och inte vill 

fortsätta, måste aktiviten säkerligen förbättras och bli intressantare och roligare 

utifrån de behov som barnen har. Märker pedagogerna att materialet funkar fortsätter 

användningen av det, men är det något som inte funkar i verksamheten kan det alltid 

bytas ut mot en ny metod eller nytt material. Arner(2009) tar upp om barns 

inflytande och delaktighet. Är pedagogen mer öppen och gör barnet mer delaktigt 

och intresserar sig för de aktiviteter som barnet gör, kan deras idéer och erfarenheter 

bli det som formar verksamheten och ökar barnets delaktighet. Quintero & Lee 

McIntyre(2010) belyser att barnet ska få möjligheten att göra sig förstådd i 

verksamheten. Har inte pedagogerna valt att visa ett ökat engagemang för barnet, är 

det där deras utmaning ligger. 

5.3.1 Specialpedagogisk kompetens  

Brodin & Lindstrand(2010) anser att det är av stor vikt hur pedagogen bemöter sin 

barngrupp. Pedagogerna beskrev att de kunde få möjlighet att få handledning av en 

specialpedagog. Persson(2007) belyser att specialpedagogisk kompetens är ett 

nödvändigt inslag till de ordinarie arbetslagen, och det är därför av stor vikt att en 

sådan kompetens får en större spridning än vad det är idag. Specialpedagogen kan 

även komma ut och observera verksamheten för att se om en extra resurs behövs 

tillgå eller om det bara är ändringar av material som behövs göras. Sandberg(2009) 

belyser vidare för att stödja personalens arbete för barnets utveckling kan 

pedagogerna få olika hjälp med att till exempel prata med en specialpedagog som 

kan ge förslag på vilka arbetssätt som kan följas. Pedagogerna framgav att det 
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material som de fick tillgång till kommer ifrån barnhabiliteringen och det kan vara i 

form av ”specialstolar” eller andra föremål, detta för att barnet ska kunna få vara 

med på sin egen individuella nivå. Gällande barn med svårigheter inom 

autismspektrumet nämner Socialstyrelsen(2010) om ett visuellt arbetssätt, där 

materialet är utformat för en undervisning medhjälp av synen som tillexempel bilder, 

som för pedagoger är anpassat för just barn i autismspektrumet. Några av 

hjälpmedlen utgår från bland annat strukturen i vardagen med klara strategier kring 

vad som händer och att det blir förutbestämt även för barnet. Pedagogerna förklarar 

att oftast när specialpedagogen har kommit ut och observerat blir nästa steg för 

pedagogerna att göra en pedagogisk kartläggning. Arbetslaget får möjligheter till att 

plocka ner olika bitar som de vill att barnet ska försöka klara av och sedan diskuteras 

det vidare kring hur arbetet ska ske runt detta. Vissa pedagoger belyste även att de 

får hjälp av specialpedagogen till att hitta olika metoder som ska prövas i 

verksamheten och se vilken som är av störst vikt för barnet eventuellt om någon kan 

sättas in som en form av insats till exempel specialpedagogen. Barnet kan få 

möjligheter att få enskild specialundervisning, men som ändå hjälper till att utmana 

barnet i olika situationer. Oftast finns inte specialpedagogen att tillgå som en extra 

insats utan det leder istället till att en extra resurs kan sättas in som en insats.  

5.4 Samverkan och föräldrasamverkan 

Pedagogerna tog upp att om en diagnos redan har satts på barnet får pedagogerna 

oftast reda på det via barnets föräldrar, men det är även av stor vikt att pedagogerna 

pratar med föräldrarna om de misstänker att deras barn har någon form av svårighet 

som behövs kollas upp av barnhabiliteringen. Pedagogerna menade fortsättningsvis 

att när de pratar med föräldrarna är det av stor vikt att ha i åtanke att det kommer att 

ske under en längre tid och inte något som accepteras direkt, utan föräldrarna måste 

få tid till att bearbeta informationen för sig själva. Lundström(2007) beskriver att 

föräldrarna får strida för att kunna få stödinsatser till sitt barn. Det är en laglig rätt att 

få stödinsatser utan att det ska leda till en kamp.Det kan  leda till att föräldrarna 

hamnar i olika konflikter om vad barnet kan behöva och vad samhället säger att de 

kan få för hjälp. Föräldrarna kan tolka informationen en ”omedveten” bedömning på 

barnet ifrån pedagogerna. Linikko(2009) anser att för ett samspel ska fungera ligger 

det mycket i hur vi pedagoger lägger fokus på antingen barnet eller 

funktionsnedsättningen. Men det kan ändå uppkomma fall där det är föräldrarna som 

berättar ifall de har någon misstanke om en svårighet eller om svårigheten har fått 

klarhet som ska tilldelas för pedagogerna. Pedagogerna menar vidare på att en 

diskussion ändå kommer att ske på ett eller annat sätt. Samverkan med hemmet är en 

stor del i förskolans verksamhet och därför kan pedagogerna inte gå vidare till en 

utredning utan föräldrarnas godkännande. Föräldrarna kan även bli erbjudna olika 

nummer som de kan ringa ifall informationen är oklar och behöver får svar för att få 

en ökad förståelse. Benderix(2007) tar vidare upp att föräldrarnas oro kan försöka 

lösas om de försöker att tala med barnavårdscentralen och med en personal om sin 

oro eller om väntan hellre lockar för att se om symptomen finns kvar eller inte. Vissa 

pedagoger förklarade att föräldrarna kunde få förslag till att kontakta antingen till 

barnhabiliteringen eller en psykolog, föräldrarna kunde där få prata av sig och känna 

sig relativt säkra med vad som kommer att ske runt omkring deras barn.  

Pedagogerna belyste att det är av stor vikt att vara ödmjuk vid samtal med 

föräldrarna och det får heller inte vara alltför många kontakter att hålla reda på, 

eftersom det kan ses som ansträngande för föräldrarna. Riksrevisionen(2011) belyser 
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att föräldrarna i vissa situationer saknar information om vilka stödinsatser som finns 

att tillgå, där föräldrarna har blivit ”bollade” mellan olika insatser, men som sedan 

inte har fungerat. Det har lett till att föräldrarna ser på samverkan som något som 

bara finns på papper men inte gestaltas i praktiken. Därför är det av stor vikt att en 

pedagog utses som huvudansvarig för familjen och är den personen som för vidare 

information som de får. Men det är av stor vikt att det i verksamheten sker en god 

kommunikation mellan förskola och hem, eftersom att det inte är barnet som det är 

fel på utan att det är verksamheten som brister. Samtliga pedagoger tog upp att en bra 

samverkan med föräldrarna är att rekommendera för att kunna prata om saker som är 

av stor vikt, vilket kan vara om deras barn får någon form av diagnos som autism.  

Samspelet kräver enligt Käcker(2007) att det mellan de olika parterna sker en sorts 

invit, närhet, fokusering, tillit för varandra, trygghet, intresse, en säkran och en 

bekräftning. Dessa är nycklar som krävs för att öppna kommunikationen mellan de 

olika aktörerna. 

5.5 Sammanfattning 

De kritiska och avgörande aspekter som betonats av pedagogerna i vår studie har 

varit hur stor vikt det läggs på verksamhetens material och utformning för att 

tillgodose barns olika behov eller svårigheter exempelvis autism. Olika material kan 

bli en vägledning för barnet där det skrivna ordet stärks med hjälp av användandet av 

bland annat bilder. Barnen stärks i den pedagogiska verksamheten medhjälp av den 

integrering som sker med barngruppen. Barnet  ska inte känna ett misslyckande i 

verksamheten utan alla barn ska bemötas utifrån sina egna individuella behov och 

förutsättningar. Granbom(2011) belyser vidare att förskolan ska ses som en plats där 

alla barn kan utmanas och mötas utifrån sina individuella behov och detta till hjälp 

av kompetenta och utbildade pedagoger. Miljön anpassas därefter för att kunna 

tillgodose en lyckad integrering som även ska ha tilltalande material för att barnen 

ska kunna utforska själva. Det är även av stor vikt att barnen har en delaktighet där 

de kan få tillföra egna idéer i utformandet av verksamheten. Pedagogerna tänker 

sällan8 att barnet har någon form av diagnos för att det kan leda till en ”bedömning” 

på barnet utan att de istället försöker att se vad barnet behöver få tillgodosett. 

Palla(2011) menar på att desto tidigare insatser kan sättas in för barn i behov av 

särskilt stöd, desto bättre. Det behövs därför en god samverkan, inte bara mellan 

pedagogerna och barnet utan även med barnets föräldrar. Pedagogerna ska därför 

vara öppna för en diskussion med barnets föräldrar för att en god samverkan med 

hemmet ska kunna uppstå. Finns det ingen god samverkan med hemmet kan det bli 

ett hinder för en fortsatt utredning på barnets svårighet.  De kritiska och avgörande 

aspekterna som pedagogerna framgav i vår studie är utifrån deras erfarenheter som 

de har burit med sig. Erfarenheterna är av stor vikt att belysa eftersom de blir som 

nycklar till framgången för en optimal lärandemiljö i förskolans verksamhet. Vilket 

Linikko(2009) betonar att nycklarna är det som utgör en särskild betydelse till 

framgång.  
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6 DISKUSSION 
I diskussionen tas det upp kring de ”pedagogiska nycklar” som Linikko (2009) 

betonar  för bemötande av individen och verksamhetens utformning, där det gäller 

för personalen att ha både generell och specifik kunskap med sig. Vilket även då 

visar vad för avgörande och kritiska aspekter som pedagogerna betonat när det gäller 

stödjandet av barns lärande och utveckling i förskolan. Likaså tas det upp i 

diskussionen en översikt av den metod som använts vid framskapandet av denna 

studie, varav den kommer vara i form av en metoddiskussion. 

6.1 Betydelsen av både generell och specifik kunskap 

Integrering kan ses på olika sätt, vilket även setts på de förskolor som besöktes vid 

intervjuerna. Det framgår i resultatet att integrering i verksamheten är av stor vikt på 

förskolorna, men det har även framkommit situationer där vissa pedagoger har sett 

på integrering som ett missgynnande för barnet. De gånger som pedagogerna sett att 

integrering är att föredra är när pedagogerna ser till varje individ, men kan även se 

helheten i barngruppen. Görs inte integreringen på ett sätt som gynnar barnet kan de 

istället känna sig misslyckat i verksamheten. Integrering får inte ske enbart för att det 

ska ingå i verksamhetens plan utan det ska ske vid tillfällen där det gynnar till 

fortsatt god integrering. Det är därför av stor vikt att pedagogerna hittar rätt tillfälle 

att genomföra en integrering där alla parter både barngrupp, det enskilda barnet och 

arbetslaget mår bra. Granbom (2011) anser att förskolan ska vara en plats där alla 

barn ska utmanas och mötas efter sina egna individuella behov, det med hjälp av 

utbildade pedagoger. Där pedagogerna ska kunna möta varje barn utifrån deras olika 

förutsättningar för att de ska kunna lyckas i verksamheten och inte misslyckas.  

Pedagogerna betonar att för en lyckad integrering krävs det att se varje barns behov i 

verksamheten och även anpassa miljön därefter, där barnens individuella behov kan 

tillgodoses och utmanas. Utmanas barnens individuella behov kan det vara till en 

hjälp att anpassa aktiviteterna som görs i verksamheten, där barnet kan få ha 

möjlighet att antingen sitta själv med en pedagog eller sitta tillsammans med 

barngruppen. Johansson (2011) belyser att det är av stor vikt att bemöta barnet 

utefter ett individuellt förhållningssätt och då ska det ske efter vad förskolan har att 

erbjuda. Det som pedagogerna kan erbjuda barngruppen och som även utmanar 

barnen till att mötas är att öva respekt emot varandra. Eftersom att barnet lär i mötet 

med andra människor som Helldin & Sahlin (2010) belyser.  

För ett barn med funktionsnedsättning såsom autism, krävs det av pedagogen enligt 

resultatdelen att denne har kunskap inte bara om barns individuella behov och 

utveckling utan även god kunskap gällande funktionsnedsättningens betydelse. 

Linikko (2009) betonar betydelsen av pedagogens kunskap kring olika 

funktionsnedsättningar och att ha en förståelse att inget barn är det andra likt. Det 

handlar istället om att hitta olika pedagogiska nycklar som leder till framgång. I det 

vardagliga arbetet kan nycklar uppstå där olika erfarenheter möts och pedagogerna 

tillsammans hittar ett gemensamt förhållningssätt att förhålla sig gentemot ett barn 

med autism. I resultatet framkom det att det finns möjlighet till olika gemensamma 

träffar för att få en ökad syn om funktionsnedsättningen. En sådan träff kan vara att 

arbetslaget läser en gemensam litteratur och för upp det till diskussion, där det kan 

framkomma olika erfarenheter som de vill dela med gruppen. Efter diskussionen får 

arbetslaget möjligheter att hitta pedagogiska metoder som kan fungera i deras 

verksamhet, allt för att kunna arbeta utifrån ett integrerat förhållningssätt. 
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Pedagogerna nämnde även att det kan ta på krafterna, gällande vidareutbildning och 

kurser, eftersom det kan leda till en irritation hos personalgruppen av att de hela 

tiden ska anpassa sitt förhållningssätt. De menar att de timmar som går åt till att läsa 

litteratur, bearbeta kursinformation och planering inför ändringar av verksamheten 

och deras förhållningssätt tar på tid som de hellre hade velat ha att fördela över hela 

barngruppen. 

Ett barn med autism har svårigheter med det sociala samspelet, kommunikationen 

och den perceptuella förmågan. I tester är det oftast dessa svårigheter som enligt 

Gillberg & Peeters (2011) är i samstämmighet för att kunna komma fram till 

funktionsnedsättningen autism. Där svårigheter i det sociala samspelet kan kopplas 

till bristande kommunikationsförmåga. Ett barn med autism enligt Alin, Åkerman & 

Liljeroth (1999) är det tillräckligt för barnet att bara försöka förstå vad det är som 

sägs vilket gör att det i undervisnings sammanhang eller sociala samspel inte upplevs 

på samma sätt som hos de andra barnen i barngruppen. Det leder till ett pedagogiskt 

dilemma där kommunikationen är en stor del av verksamhetens vardag. Beckman & 

Kärnevik (2009) belyser att det är av stor vikt att ett barn med autism är nära 

barngruppen men även pedagogerna ute i verksamheten, detta för att barnets 

språkliga möjligheter ska öka och att ett bredare lärande hos barnet även ska kunna 

ske. Även om barnet inte kommunicerar tillbaka om det som pedagogerna talar om, 

tar de ändå sig tid till att lyssna även om barnets sammanhang inte är detsamma som 

pedagogens. Ett autistiskt barn enligt Powell & Jordan (1998) tar in informationen 

och det på ett avvikande sätt. Där barnet kan höra informationen bara det att barnet 

väljer att bearbeta informationen annorlunda. Deras perceptuella förmåga riktas 

därför annorlunda och det blir istället fokus till en början för barnet att bara försöka 

klara av vardagen och förstå dess innebörd.  

I resultatdelen framkom det även att samverkan var av stor vikt i verksamhetens 

vardag. Det uppmärksammades att barnens egna idéer och tankar ska få komma till 

tals. Arner (2009) belyser om barns inflytande och delaktighet, där pedagogens 

förhållningssätt blir att vara mer öppen och intressera sig för det barnen gör. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) belyser att förskolans läroplan ska inspirera 

barnen till upptäckande och genom utformandet ska barnen få vara delaktiga, allt för 

att barnens intressen och önskningar ska komma till tals. Samverkan utgår inte bara 

efter barnens behov utan även för att få föräldrarna delaktiga i verksamheten. 

Samspelet kräver enligt Käcker (2007) att det mellan de olika parterna finns en tillit 

för varandra som ger både en bekräftelse och en trygghet. Det framgår i resultatet att 

det för pedagogerna är av stor vikt att det finns en god samverkan mellan pedagogen 

och föräldern, allt för att barnens behov ska bli tillgodosedda, likaså vad föräldrarna 

anser är av stor vikt för sitt barns fortsatta vistelse i verksamheten. 

6.2 Metoddiskussion  

Studien har varit lyckosam då det framkommit många avgörande aspekter för 

bemötandet av barn både med eller utan funktionsnedsättning. Genom att vi utgick 

ifrån en intervju istället för enkät har lett till ett bättre och mer inbjudande möte som 

gav rikliga svar på de frågeställningar som förekom. Vid en intervju blir det ett mer 

personligt bemötande där svaren kunde fortföljas med nyväckta frågor och 

funderingar. Lantz (2013) stärker att det via en intervju är lättare att få fram 

information om hur en människa känner sig till det vi frågar om. Vilket gjorde våra 

svar rikligare än vad det hade blivit vid en enkät, där frågorna som ställs är de enda 

du får svar på. De nya frågor och funderingar som uppstår förblir obesvarade. 
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Intervjuerna gav såpass rikligt med material att det blev ett bra flyt i bearbetningen 

av resultatet.  Eftersom vi valde att spela in de intervjuer som gjordes kunde arbetet 

bli mer trovärdigt, i och med att vi hade möjligheten att få lyssna på intervjun en 

andra gång och kunna ta ut det som sades i mer exakta ordalag. Det som togs upp ur 

resultatet av intervjuerna kunde kopplas till tidigare forskning som framkom i 

bakgrunden. Mellan bakgrunden och intervjuernas resultat hittades tydliga 

kopplingar som stärkte pedagogernas erfarenheter gentemot tidigare forskning. 

En vidareutveckling av undersökningen kan vara att intervjuerna riktar sig efter 

barnens - eventuellt föräldrarnas syn. Är det efter barnens syn blir frågorna utefter 

barnens trivsel och syn på verksamheten, vad det är de har lagt märke till och inte. 

Riktas frågorna efter föräldrarnas syn blir det mer utifrån hur samverkan funkar 

enligt dem, om de har några fortsatta tankar för bättrandet av verksamhetens 

utformning. Alternativt kan det även användas enkäter, där frågorna kan ställas på en 

mer anonym- och gemensam plan, där varje individs svar blir anonymt men svaren 

blir tillsammans en gemensam syn på verksamheten. Stukat(2011) menar att när en 

undersökning görs står det mellan ett val att intervjua en eller hela gruppen på 

samma gång. Vid en intervju brukar det oftast vara en person som blir förespråkare 

för resterande av personalgruppen, alla får inte komma till tals. Det går förstås att 

lösa i en intervju också, ifall alla får bli intervjuade. Det blir dock mycket mer att 

bearbeta och tar längre tid eftersom en intervju oftast måste få ta lite tid och inte 

stressas fram. Vid en enkät kan personerna svara inom kort tid trots flertalet frågor.  

Vi känner att studien för oss har varit givande och att det stärkt vårt fortsatta lärande 

likaså har det stärkt vår förmåga för att kunna bemöta funktionsnedsättningen i 

verksamheten. Det har lett till en ökad förståelse och kunskap som går att bygga 

vidare ytterligare i vårt fortsatta och kommande yrke. 



28 

 

7 REFERENSLISTA 

Alin Åkerman, B & Liljeroth, I. (1999). Autism möjligheter och hinder i ett 

undervisningsperspektiv. Lycksele; Specialpedagogiska institutet.  

Andersson, F. (2007). Att utmana erfarenheter kunskapsutveckling i en 

forskningscirkel. Stockholm; Universitetservice US- AB.    

Arner, E. (2009). Barns inflytande i förskolan – en fråga om demokrati. Lund; 

Studentlitteratur.    

Attwood, T. (2009). Den kompletta guiden till asperbergs syndrom. Stockholm;Cura 

Bokförlag AB.   

Beckman, V & Kärnevik Måbrink, M & Schauman, H. (2009). Gång på gång- 

pedagogik vid autism och autismliknande tillstånd. Värnamo; Fälth & Hässler.   

Benderix, Y. (2007). Familjers och vårdpersonals erfarenheter av barn och vuxna 

med autism. Lund university, Sweden.   

Beyer, J. & Gammeltoft, L. (2000) Autism och lek. Kristianstad boktryckeri; Liber. 

Bladini, K. (2004). Handledning som verktyg och rum för reflektion en studie av 

specialpedagogers handledningssamtal. Karlstad University Studies.   

Brodin, J. & Lindstrand, Peg. (2010) Perspektiv på en skola för alla. Lund; 

Studentlitteratur. 

Delaherche, E & Chetouani, M & Bigouret, F & Xavier, J & Plaza, M & Cohen, D. 

(2013). Assessment of the communicative and coordination skills of children 

with Autism Spectrum Disorders and typically developing children using social 

signal processing. Research in Autism Spectrum Disorders vol. 7,741–756.  

Gena, A & Kymissis, E. (2001). Assessing and Setting Goals for the Attending and 

Communicative Behavior of Three Preschoolers with Autism in Inclusive 

Kindergarten Settings. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 

Vol. 13, No. 1.  

Gillberg, C. & Peeters, T. (2011) Autism. Medicinska och pedagogiska aspekter. 

Sweden, Malmö. 

Granbom, I. (2011). ”Vi har nästan blivit för bra” Lärares sociala representationer 

av förskolan som pedagogisk praktik. Jönköping University.   

Helldin, R. & Sahlin, B. (2010)Etik i specialpedagogisk verksamhet. Lund; 

Studentlitteratur. 

Isaksson, J. (2009) Spänningen mellan normalitet och avvikelse – om skolans 

insatser för elever i behov av särskilt stöd. Umeå; Print & Media.  

Johansson, E. (2011). Möten för lärande pedagogisk verksamhet för de yngsta 

barnen i förskolan. Elanders Sverige.   

Jordan, R. & Powell, S. (1998) Understanding and teaching children with autism. 

Great Britain by Biddles Ltd, Guildford and King’s Lynn.  

Kinge, E. (2011) Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. Sweden, 

MalmÖ. 



29 

 

Kristiansen, S. (2000) Att förklara Autism. Myt och verklighet i autismens 

idéhistoria.  Stockholm; Bokförlaget Natur och Kultur 

Käcker, P. 2007. Nycklar till kommunikation – kommunikation mellan vuxna 

personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, 

anhöriga och personal. Linköping; Universitet.  

Lagerqvist, B & Lindgren, C. (2012). Barn med funktionsnedsättning. Lund; 

Studentlitteratur.   

Lantz, A. (2013) Intervjumetodik. Lund; Studentlitteratur.  

Lexhed, J. (2008). Det räcker inte med kärlek - en mammas kamp för sin son. 

Bonnier pocket.   

Linikko, J. (2009). Det gäller att hitta nyckeln – lärarens syn på undervisning och 

dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan. 

Stockholm; Universitetservice US- AB.   

Lundström, E. (2007). Ett barn är oss fött. Att bli förälder till ett barn med 

funktionsnedsättning. Ett beskrivande och tolkande perspektiv. Stockholm; 

Lärarhögskolan.   

Meirsschaut, M & Roeyers, H & Warreyn, P. (2010).  Parenting in families with a 

child with autism spectrum disorder and a typically developing child: Mothers’ 

experiences and cognitions. Research in Autism Spectrum Disorders 4, 661–

669.   

Palla, L. (2011) Med blicken på barnet. Om olikheter inom förskolan som diskursiv 

praktik. Malmö högskola; lärarutbildningen.  

Patel, R. & Davidsson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Peeters, T. (1998) Autism. Från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik. 

Falköping, Liber AB 

Persson, B.(2007) Elevers olikheter och specialpedagogiska kunskap.  Stockholm, 

Liber AB. 

Pinborough-Zimmerman, J & Satterfield, R & Miller Deborah Bilder, J & Hossain,S 

& McMahon, W. (2007).Communication Disorders: Prevalence and Comorbid 

Intellectual Disability, Autism, and Emotional/Behavioral Disorders. American 

Journal of Speech-Language Pathology. Vol. 16 359 – 367.   

Powell, S & Jordan, R. (1998). Autism leka, lära och leva - en handbok för praktiskt 

lärande.  Cura; Studentlitteratur.  

Pramling Samuelsson, I & Sheridan, S. (1999). Lärandets grogrund. 

Lund;Studentlitteratur.  

Quintero, N & Lee McIntyre, L. (2010). Kindergarten Transition Preparation: A 

Comparison of Teacher and Parent Practices for Children with Autism and 

Other Developmental Disabilities. Early Childhood Educ J  38:411–420.   

Riksrevisionen. (2011). Samordning av stöd till barn och unga med 

funktionsnedsättning - ett (o) lösligt problem? Stockholm; Riksdagstryckeriet.  

Rubin, B. (2006) Barnet i glaskulan? Fakta, frågor och råd – om barn med autism. 

Smedjebacken, Scandbook.  



30 

 

Sandberg, A. (2009). Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd. Lund; 

Studentlitteratur.   

Sheridan, S & Pramling Samuelsson, I & Johansson, E. (2010). Förskolan – arena 

för barns lärande Stockholm; Liber.   

Silva, L & Schalock, M. (2012). Autism Parenting Stress Index: Initial Psychometric 

Evidence. J Autism Dev Disord 42:566–574.   

Skogman, E. (2004). Funktionshindrade barns lek och aktivitet en studie av struktur 

och utförande i förskolan. Stockholm; Universitet.  

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan (reviderad 2010).   

Socialstyrelsen. (2010). Barn som tänker annorlunda – barn med autism, aspergers 

syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Västerås; Edita västra aros.  

Stigsdotter Ekberg, M. 2010. ”DOM KALLAR OSS VÄRSTINGAR.”- Om ungas 

lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis. Göteborg; Intellecta Infolog. 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund; 

Studentlitteratur. 



1 

 

 

Bilagor 

Intervjuguide 

När vi kommer ut till de olika förskolorna för intervju kommer vi börja med att 

presentera oss och vilka vi är för dem.  Kommer även ta upp vårt syfte med 

intervjun, som är att ta reda på hur det ser ut ute på olika förskolor, vad som erbjuds 

och finns att tillgå.  

Vi kommer att förklara hur deras svar kommer att framgå i vår undersökning och 

förklara att förskolan och pedagogerna kommer vara anonyma. Vid dessa tillfällen 

kommer vi använda oss utav en diktafon för inspelning av intervjuerna. Varav en 

utav oss kommer vara sekreterare och den andre kommer vara främste frågeställare. 

Vi kommer att förklara för de olika parterna att det som spelas in i diktafonen inte 

kommer skrivas ut i direkta ordalag vad som sagts. Det är ett stöd för vår del, att det 

inte misstolkas eller skapas egna tolkningar av det som sägs under dessa tillfällen. 

Det vi är intresserade av med intervjuerna är att få en bild av vad som finns och 

erbjuds till barn som väcker misstankar eller är i behov av särskilt stöd. 

Intervjuguide - barn med autism i 
förskolan 

Vi har skapat ett exempel med hjälp av en moders förklaring av autism ur 

boken ”Det räcker inte med kärlek”, utifrån den information hon har fått i 

sitt sökande på sin sons symptom, som visade sig vara Autism.  

Exempel: Ni får i er verksamhet ett barn med Autism. Ett barn med Autism har 

oftast stora svårigheter att bearbeta och förstå information, vilket gör det svårt 

för dem att få en helhet eller sammanhang i sina upplevelser. De har även 

bristande förmåga i att förstå och att leva sig in i andra människors känslor, 

behov och tankar. Symptom kan således vara att de har svårt till att ha en 

ömsesidig kontakt med andra, de har svårt för kommunikation och svårt att 

begränsa fantasi, lek, beteenden och intressen.  

Kunskap och kompetens 

Vad har förskolan för kunskap och kompetens att tillgå när det gäller att kunna 

stödja barn med autism? 

 Pedagogernas grundkompetens 

 Specialutbildad personal (specialpedagog, psykolog, logoped) 

 Föräldrarna 

Stödinsatser 

Hur brukar stödinsatserna runt ett barn med autism organiseras i förskolan? 

 Extra personalresurs 

 Mindre grupp 
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 Enskild specialundervisning 

 Speciella pedagogiska metoder/material 

 Föräldrasamverkan 

Inkludering 

Beskriv inkluderingens fördelar och nackdelar 

 För det enskilda barnet 

 För barngruppen 

 För personalen 

Önskemål 

Tänk om du skulle följa ett barn med autism i förskolan under en dag. Vad 

önskar du kunna se som har en tydlig koppling till en stödjande och utmanande 

lärandemiljö för barnet. Delge minst tre konkreta tänkbara bilder/situationer. 


