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ABSTRAKT 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med att inkludera barn med 

autism i förskolan och hur de bidrar till social utveckling, och vilka verktyg som används. 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer med sju förskollärare som arbetar på olika 

förskolor. Resultatet visar att förskollärarna ansåg att det var svårt att bygga upp ett socialt 

samspel mellan det autistiska barnet och de övriga barnen. Det uppkommer inga 

leksekvenser mellan det autistiska barnet och övriga barnen eftersom barn med autism har 

svårt med det sociala samspelet och med att kommunicera. Det framkom att de vuxna har 

en betydelsefull roll för barn med autism, eftersom vuxna lättare förstår dem. De verktyg 

som förskollärarna använde för att underlätta dessa barns vardag och även för att försöka 

bygga upp ett socialt samspel och en kommunikation mellan barnen var bland annat tecken 

som stöd och bilder. Att använda bildschema med bilder som synliggör allt som ska ske 

under dagen var väldigt viktigt för dessa barn och det arbetades det mycket med på 

förskolorna. För de här barnen är det viktigt med rutiner, strukturerad miljö och ett särskilt 

rum dit de kan gå och ”tanka” ny energi.  På de flesta förskolor hade dessa barn en assistent 

vilket förskollärarna upplevde som positivt då de kan erbjuda den bästa förutsättningen 

för barnet att utvecklas på. Trots att barn med autism har svårigheter att utveckla sociala 

relationer och att kommunicera betonade förskollärarna att det är viktigt att dessa barn 

känner sig som ”en i gruppen”.  

 

Nyckelord: autism, inkludering, socialt nätverk, förskollärarnas förhållningssätt, miljöns 

betydelse, pedagogiska verktyg 
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1 INTRODUKTION 

Hjärnfonden (2014) skriver att det är ungefär 2 av 1000 nyfödda barn som har autism. 

Det är fler pojkar än flickor som får autism. Autism är något som oftast är medfött och 

ärftliga faktorer är något som även spelar en stor roll. Funktionsnedsättningen visar 

sig oftast vid tre års ålder. Då man har autism är bilder ett viktigt kommunikationssätt 

för att de ska förstå sin omvärld och människor i sin omgivning och även göra sig 

själva förstådda.  

I den pedagogiska verksamheten på förskolor möter förskollärare ofta barn med olika 

behov som exempelvis barn med autism. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

står det 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.  

Att stärka att alla människor är lika mycket värda är en central del av förskolans 

verksamhet, något som även betonas i Läroplanen för förskolan:  

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

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

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” 

(Skolverket 2010, s 8) 

Under min utbildning har jag kommit i kontakt med barn med behov av särskilt stöd 

som har det svårt att komma in i resterande barngrupp.  Dessa barn har även haft 

svårigheter att bygga upp ett socialt samspel och relation med de andra barnen. Jag har 

därför valt att undersöka hur barn med autism inkluderas i förskolan, vilka strategier 

som finns vid inkluderingen och hur sociala relationer byggs upp mellan dem och 

resterande barn.  
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel redovisar jag först några centrala begrepp för denna studie. Sedan 

redovisar jag kort den litteratur som bidragit till min förförståelse av de problem som 

autistiska barn, men även personalen, har att hantera i förskolans verksamhet. Det 

gäller bland annat hur barn inkluderas i verksamheten, lekens betydelse men även 

miljöns betydelse för arbetet med autistiska barn.  

 

2.1 Viktiga begrepp  

I denna studie förekommer följande begrepp vilka jag betraktar som centrala för min 

framställning: autism, inkludering och socialt nätverk. Begreppen kan tolkas på olika 

sätt men jag har valt att använda dessa definitioner.  

2.1.1 Autism 
Enligt Wing (2012) upptäckte Leo Kanner under 1940-talet på sin klinik i USA att ett 

flertal barn gemensamt hade ett ovanligt beteendemönster. Det kallade han då för 

”tidigt barndomsautism” och denna upptäckt publicerade han i en artikel 1943. I 

artikeln beskrevs barnens beteende i detalj och där valde sedan Leo Kanner ut centrala 

drag för diagnosen.  

Jacobsson och Nilsson (2011) skriver att när man har autism har man svårigheter med 

socialt samspel, kommunikation och man har begränsat beteenderegister eller 

begränsad och ovanlig fantasi. Bromark och Granat (2013) nämner att sen 

språkutveckling eller att inte tala alls är även normalt hos barn med autism. Av alla 

barn är det upp till ungefär hälften som inte lär sig att prata. Det är stor variation bland 

de som pratar, en del brukar bara enstaka ord, andra många ord som är riktiga men 

repeterar färdiga fraser eller vad de just har hört eller sådant de hört tidigare. Barn som 

har autism uppfattar ofta det som någon säger bokstavligt. Att påbörja och hålla 

levande samtal med andra är även en svårighet som barn med autism ofta har.  Något 

som mer kan anses vara svårt kan vara att begripa ansiktsminer, blickar, tecken och 

toner i kommunikationer med andra personer (Bromark & Granat, 2013). 

När det gäller det sociala samspelet har barnet svårt att bruka ögonkontakt, 

ansiktsuttryck, kroppshållning och tecken. (Bromark och Granat, 2009) Författarna 

skriver även att barnet har brist på att dela upplevelser, intressen eller aktiviteter med 

andra. De har även brist på den sällskapliga eller känslomässiga ömsesidigheten.   

Andra symtomområden hos barn med autism kan vara matproblem, sömnsvårigheter 

och tolkning av sinnesintryck, detta skriver Bromark och Granat (2013).  

Koncentrationssvårigheter är även något som barn med autism har svårt med. De kan 

bara hålla uppe koncentrationen under kortare stunder och är övereffektiva, ibland kan 

de samtidigt ha ADHD. När det gäller sinnesintryck kan det finnas svårigheter med att 

tolka det man hör medan det oftast är lättare att begripa det man kan se istället. De kan 

även reagera olika på sinnesintryck.  Att utveckla bestämda idéer när det gäller 

matvanor är inte ovanligt vid autism, det kan exempelvis vara att man bara vill äta en 

viss mat. Eriksson (2003) nämner att om ett barn äter ett visst antal rätter bör man 

gradvis utöka antalet godkända rätter. Då man ska arbeta med förvandlingar i 

uppförande hos barn som har autism så är alla former av belöningar accepterade.  

Belöningen kan exempelvis vara att barnet får utföra en aktivitet som det tycker om.  
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Autism är för det mesta något som är medfött eller så visas det innan tre års ålder. 

(Klasén McGrath, 2009). Utvecklingsstörning, hörseln- och syn skador eller epilepsi 

är exempel på andra funktionshinder som barn som har autism för det mesta har. 

Författaren nämner även att det är fler pojkar än flickor som har diagnosen. Cohen 

(2000) skriver att även om det är fyra gånger vanligare att pojkar har autism än flickor, 

och så har flickor som har autism allvarligare symptom och deras intelligenskvot är 

lägre.  

 

2.1.2 Inkludering 

Dillner och Löfgren(2013) skriver att begreppet inkludering ibland sammanblandas 

med begreppet integrering, Skillnaderna mellan dessa begrepp är att integrering ses 

som en lösning där barnen ska passa in i en verksamhet som redan existerar. 

Inkludering betyder däremot att verksamheten ska rättas efter barnens olika behov. 

Författarna skriver att begreppet inkludering således står för att barnet har rätt till sin 

förskola och skola och att det är verksamheten som ska rättas efter barnets behov och 

inte tvärtom.  

Detta är även något som Nilholm(2006) tar upp i sin rapport ” Inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd- vad betyder det och vad vet vi? Författaren betonar att 

inkludering av skola som helhet ska vara ordnad utifrån de verkliga förhållanden att 

barn är olika. Integrering betyder att barn som definieras som ”avvikande” ska passas 

in i en helhet som från början inte är ordnad utifrån de verkliga förhållanden att barn 

är och har rätt till att vara olika.  

Inkludering är då man är ”en i gruppen”, då man inte känner sig utanför, utan man 

både upplever och känner gemenskap med övriga människor runt omkring sig. Att 

känna gemenskap med andra barn på förskolan är något som väldigt betydelsefullt.  

 

2.1.3 Socialt nätverk 

Egidius (2006) skriver att begreppet socialt nätverk handlar om människor och grupper 

som står i personlig kontakt med varandra i ett nät av relationer. Sociala nätverk skiljer 

sig från varandra när det gäller storlek, täthet och även något som kallas grader av 

klusterbildning. Det handlar om grupper som grannar, släktingar och arbetskamrater 

vilket tillsammans bildar delar i nätverket. Då man ingår i ett socialt nätverk bildas 

även socialt samspel. Detta menar författaren betyder att man har ett umgänge och 

samarbete med någon. Det kan vara påverkan mellan olika individer.  

I ett socialt nätverk bildas ett socialt samspel och man ingår i en relation med varandra. 

Egidius (2006) menar att en relation är ett förhållande och det kan även vara ett socialt 

och känslomässigt förhållande mellan individer, mellan individer och grupper och 

mellan grupper. 

Att ha ett socialt nätverk eller relationer är något som är framstående både i förskolan 

och i vuxen livet. Genom att ha sociala relationer med andra byggs kontakter upp och 

man ingår i en relation med andra vilket är något man har med sig i hela livet. Då man 

är i sociala relationer med andra utvecklas man socialt och som person och man lär sig 

saker tillsammans.  
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2.2 Inkludering och socialt samspel 

Dillner och Löfgren (2013) skriver att det finns föräldrar som absolut inte vill att deras 

barn som har autism ska inkluderas och det finns även de föräldrar som anser att det 

är mycket viktigt att deras barn inkluderas i en vanlig klass. Författarna nämner även 

att det finns förskolor och förskollärare som har en liknande tanke kring inkludering 

bland barn som har autism. Det är att alla ska räknas in om barnen bara passar in i 

verksamheten. Enligt Dillner och Löfgren (2013) sammanblandas ofta begreppet 

inkludering med begreppet integrering, Skillnaderna mellan dessa begrepp är att 

integrering ses som en lösning där barnen ska passa in i en verksamhet som redan 

existerar. Inkludering betyder att verksamheten ska rättas efter barnens olika 

behövligheter. Författarna skriver att begreppet inkludering således står för att barnet 

har rätt till sin förskola och skola och att det är verksamheten som ska rättas efter 

barnets behov och inte tvärtom.  

Författarna skriver om Pamela Wolfberg som har skapat modellen, IPG som står för 

Integrated Play Groups. Modellens syfte är att stärka barn som har autism vad gäller 

sociala förmågor, kommunikation, lek och fantasi i relation med typiskt utvecklade 

kamrater och syskon. Författarna nämner även att Pamela menar att barn som har 

autism precis som alla andra barn lär sig leka bäst tillsammans med andra barn. Att få 

vara en del av en grupp barn som leker, som är roliga, intressanta och lite lagom 

utmanande kan vara den allra bästa lärandemiljön. Som förskollärare och förälder är 

det angeläget att de får kunskap om och skapar sammanhang där barn som har autism 

kan delta i helt vanlig lek med typiskt utvecklade barn. Vuxenstöd ska givetvis finnas 

om det behövs. Pamela Wolfberg betonar även vikten av att leken och lekkamrater 

främjar utvecklingen hos barn som har autism.  

Dillner och Löfgren (2013) nämner även att lek tillsammans med andra barn är en 

angelägen väg till inkludering för barn som har autism. Barn som har autism saknar 

ofta förmågor som möjliggör uthållig och förändrad lek tillsammans med andra barn 

och utan tillfällen till lek exkluderas dessa barn. Det leder då även till att de inte 

utvecklar sina förmågor och det blir en ond cirkel. På förskolan finns en särskild kultur 

i kamratgrupperna som spelar en väsentlig roll för hur barn blir inkluderande eller 

exkluderande. Barn som har autism kan ha flera beteenden som kan ses som inte riktigt 

”normala” hos kamratgruppen, men är beteendet accepterat i gruppen är 

förutsättningarna för inkludering större. Författarna skriver även om att forskning visar 

att barn som har autism som är en del av en integrerad lekgrupp utvecklar sin egen 

förmåga. De stärker även sin inre önskan om att leka, interagera och bygga relation 

med andra barn. 

Enligt Pierangelo och Giuliani (2008) är inkludering med de barn på förskolan som 

har normala sociala beteenden av stor betydelse för de barn som har autism. 

Författarna nämner att detta är bra för att dessa barns sociala förmågor studeras, det är 

här förskollärarnas skyldighet att hjälpa både de barn som har autism och de barn som 

inte har autism att samspela med varandra. Författarna skriver även att det är viktigt 

för ett barn som har autism, att det inte alltid är tillsammans med sin assistent ifall det 

har en. Att assistenten är närvarande kan leda till att andra barn inte törs ta kontakt 

med barnet som har autism. Detta kan leda till att barn som har autism kan avskiljas 

från de andra barnen (Pierangelo & Giuliani, 2008).  
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2.3 Att arbeta med barn som har autism 

Waclaw, Aldenrud och Ilstedt (1999) skriver att då man arbetar med barn som har 

autism är det väldigt viktigt att man klargör vad barnet ska göra. Det har visat sig att 

barnet förstår bättre vad som ska inträffa om det får informationen visuellt med hjälp 

av sina ögon. Då barnet bara får höra informationen medför det stora svårigheter för 

barnet att ta till sig innebörden. Genom att använda skrift eller bilder tas fakta emot av 

dessa barn på ett bättre sätt. Författarna skriver att pedagogiken man ska använda för 

dessa barn innebär att man arrangerar information och inlärningssituationer så att 

barnet inser vad det ska göra och vad som krävs av det.  

För barn som har autism är det viktigt att man har en utformad vardag med rutiner och 

mönster (Bromark och Granat, 2013). Författarna skriver att ett hjälpmedel som kan 

användas för att få en utformad vardag är tydliga scheman över vad som ska ske under 

dagen, och att fritidsaktiviteter utformas därefter. Waclaw, Aldenrud och Ilstedt 

(1999) nämner att exempel på sådana scheman kan vara dags- och arbetsscheman. 

Dagsschema ger en förklaring av vad barnet ska göra i detalj under dagen.  Ett 

arbetsschema förklarar vad barnet ska arbeta med i tur och ordning. Dessa två 

hjälpmedel kan då finnas som ett redskap för barnet att förstå vad det skall göra. 

Författarna skriver även att det finns fem betydelsefulla frågor som barn med autism 

behöver få svar på när man ska klargöra dagsscheman och arbetsschema för dem. De 

frågorna är: Vad ska jag göra nu? Var ska jag vara? Hur mycket ska jag göra? Hur 

länge ska jag göra detta? Vad ska jag göra sedan? För att ge svar på dessa frågor 

använder man olika slag av visuell information som är anpassad efter vilken 

utvecklingsnivå barnet är på.  Exempel på dessa olika slag av visuell information kan 

vara saker, bilder eller textade ord. Om barnet inte förstår en bild använder man i stället 

föremål för att göra det tydligt för barnet vad det ska göra. Skriftliga ord brukar 

användas när barnet kan läsa eller tyda så benämnda ordbilder (Waclaw, Aldenrud & 

Ilstedt 1999).  

Peeters (1999) nämner att barn som har autism vill ha ett ” slut i sikte”. Som vuxen 

kan man be barnet att sätta sig vid ett arbetsbord, men barnet undrar "hur länge då?". 

Som vuxen kan man då göra ett schema för detta, en tavla som visar alla de uppgifter 

som ska göras. Ett exempel kan vara ett färgschema där varje färg syftar på en särskild 

arbetsuppgift. Exempelvis ett rött kort på tavlan syftar på lådan till vänster med samma 

färg, det röda kortet syftar på den röda lådan och det gula kortet på den gula lådan. 

Arbetet är färdigt då det inte finns några fler färger på tavlan. Arbetspasset som barnet 

ska göra visas då på ett enkelt sätt med antalet arbetslådor till vänster om barnet på 

bordet: fyra lådor till vänster betecknar fyra uppgifter som skall göras. När de fyra 

lådorna flyttas från vänster till höger är arbetet klart. Anledningen till vänster och 

höger menar författaren att människor i vår kultur lär sig läsa från vänster till höger 

och även många aktiviteter är inplacerade från vänster till höger. 

 

2.4 Lekens betydelse med barn som har autism 

”Alla barn har rätt att lära sig att leka, det är också rätt att leka – barn lär och utvecklas 

i lek” (Dillner och Löfgren, 2013:79).  I förskolans verksamhet är leken en ledande 

och viktig del. För att gynna barnens framsteg och lärande ska leken användas 

avsiktligt och genomsyra verksamheten. Skolverket (2010) skriver om att barnens 

kommunikation, inlevelse, uppfinningsförmåga och skicklighet att samarbeta och reda 
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ut problem stimuleras då barnen leker. En betydelsefull del på förskolan för barnen är 

leken och det involverar även barn med autism.   

Dillner och Löfgren (2013) skriver att den allra första tiden i en lekinsats är att som 

förskollärare att jobba mycket med relationen, att anknyta och att hitta glimten i ögat 

hos barnet. Det gör man då som förskollärare är att hitta aktiviteter som barnet tycker 

är roliga. Därefter ska den vuxne tänja ut barnets förmågor i lek, det förväntas då att 

skapa möjligheter för mer verbal eller fysisk kommunikation. Sedan ska man som 

förskollärare försöka att förlänga barnets uthållighet och öka lek tiden från kanske 3-

20 minuter. Det är viktigt att man använder sig av välkända känslor i leken och 

presenterar nya. Målsättning med lek med barn som har autism är alltid att de ska leka 

med andra barn, därför är det bra att ha andra barn som lekmodeller och att presentation 

av lek med andra barn sker så fort som möjligt. Leken med alla barn är viktigt men det 

är viktigt att lek och samspel med en trygg vuxen inte utesluts. De båda delarna är 

viktigt att ha i åtanke när det gäller lek med barn som har autism. 

Ett av de vanligaste problemen som barn med autism har, är att hålla fast vid en och 

samma aktivitet, och att man vill repetera samma aktivitet om och om igen (Jordan 

och Libby, 1998).  Detta leder till att barnen får en avgränsad erfarenhet samt en 

avgränsad utveckling av mångsidighet och det kan hejda barnen att utveckla en 

nyfikenhet för att undersöka omvärlden och leken. Om ett barn med autism leker med 

ett flygplan och ihållande upprepar samma rörelser kan förskolläraren pröva avbryta 

detta mönster i små steg. Att främja barnet att välja ett annat fordon att leka med är det 

första förskolläraren kan göra för att sedan stimulera  barnet att göra ett annat mönster 

med flygplanet. Detta kan sedan utvecklas när barnet har kommit över det hindret att 

förskolläraren kan föra in nya leksaker i barnets lek. Exempelvis i detta fall ett garage 

till flygplanet. En central del är uppmuntring och att sakta bygga på leken för att liva 

upp ett lekfullt beteende hos barn med autism. Barnet kan ha lättare att integrera med 

nya material och lekmönster i sin lek genom att förskolläraren utgår ifrån det barnet 

har intresse för (Jordan & Libby, 1998).  

Barn som inte har autism har egenskaper som att de är undersökande, intresserade och 

är i ständig dialog med sin omgivning (Beyer och Gammeltoft, 2000). Dessa barn föds 

in i en social värld, barn med autism får offentligen en svårare start i livet.  Barn som 

har autism saknar den spontana insikten barn i allmänhet har av sammanhanget mellan 

egna och andras handlingar och de syften som ligger bakom människors beteende. De 

närstående vuxna bildar barn med autisms första lekobjekt och barnets första 

lekaktivitet är med de vuxna i form av tecken och känslor.  

Beyer och Gammeltoft (2000) nämner att leken kan mycket väl börja som en 

interaktion mellan ett barn och en vuxen, men det är betydelsefullt att ge de barn som 

har skicklighet till det att få tillfälle att leka med andra barn. Lek och samhörighet med 

jämnåriga innehåller egenskaper som gemenskap som vuxna aldrig kan ge. Detta är 

även något som Jordan och Libby (1998) nämner att det är viktigt att förskollärarna 

måste lära barn som har autism att leka med andra barn på förskolan.  Författarna 

skriver även att för att det skapa en leksamverkan mellan barns som har autism och 

barn som inte har autism är det centralt att barnen utan autism får information om 

autism. Dessa barn behöver inte tränas i hur man leker med barn som har autism för 

att de ska kunna leka tillsammans. Leken är en betydelsefull del på förskolan och har 

stor påverkan på barns utveckling, det är därför centralt att arbeta med barn som har 

autism så de kan utveckla en skicklighet att delta i leken, men även för att barnet ska 

utveckla olika färdigheter som kommer in på det sällskapliga, känslomässiga och 
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kommunikativa. Leken är en central del i förskolan och är ett bra tillfälle där barn 

oavsett om de har en diagnos eller inte att skapa en social samverkan dem emellan 

(Jordan & Libby, 1998).  

När man väljer leksaker som är arbetsredskap till barn som har autism skall de väljas 

med omtänksamhet och respekt. Leksakerna ska för dessa barn vara lätta att känna 

igen och enkla att handskas med. Att leksakerna är inbjudande är även en viktig del 

utan att den ska vara så inbjudande att de låser barnets intresse (Beyer och Gammeltoft 

,2000).  

2.5 Arbete gällande pedagogiska verktyg med barn 
som har autism 

Enligt Gillberg (1992) kan man använda sig av olika IKT-verktyg (Informations- och 

kommunikationsteknik, IKT) som ett medel för att främja utveckling hos barn som har 

autism. IKT-verktyg innefattar bland annat datorer. Murray (1998) skriver att i 

informationsteknik finns det plats att leka, undersöka och vara uppfinningsrik i en lugn 

och en mycket granskad miljö. Denna miljö ställer heller ingen begäran på ett talat 

språk. Författaren nämner även varför datorer passar barn som har autism så bra, och 

det är bland annat för att det upplevs tryggt och är okej att göra fel och att det kan 

fungera väldigt bra som utvecklingsmedel. Det är inte sannolikt att någon ska kritisera 

eller gnälla om barnet gör ett fel, något som barnet kanske ofta upplever när den 

verkliga världen undersöks.  Att begå felsteg i ett datorprogram är mer än vanligt och 

barnen kan nästan alltid radera eller skriva över det om de inte kan ångra felet.  

Barn med autism har även svårigheter med tidsbegreppet och att ett medel som kan 

vara till stöd då är en timer (Peeters, 1999). Med en timer kan man ställa i en viss tid 

då barnet ska göra olika saker, exempelvis lägg ett memory i 10 minuter och när tiden 

är ute piper timern. När barnet ska skifta mellan olika aktiviteter är timern till stöd. En 

del barn med autism får lätt känsloutbrott om de inte är beredda på att en växling ska 

ske. Barnet behöver tid på sig för att vara beredd på växlingen och genom att använda 

timern kan barnet se hur lång tid det är kvar innan växlingen ska ske. Bildscheman är 

ett annat medel som är behjälpligt för att stärka tidsuppfattningen, genom att hela tiden 

visa bilder påtagligt över vad som kommer att ske under dagen. När barnet har slutfört 

den aktiviteten den håller på med tar barnet bort den bilden och går över till nästa 

bild/aktivitet (Peeters, 1999).  

2.6 Miljöns betydelse 

Den grundläggande utgångspunkten för att barn som har autism ska utvecklas och må 

väl i förskolan är att de omgivs av en autismtillmötesgående och bra miljö (Jacobsson 

& Nilsson, 2011). Författarna nämner att planering är nyckeln.   

En vardag med mönster och rutiner är något som barn med autism föredrar på grund 

av att de anser det är jobbigt med förändringar (Bromark & Granat, 2013). Dessa 

barn vill göra saker och ting på ett visst och ofta förekommande sätt, kallade 

fastställda ordningar. Att behöva göra avvikelser från rutiner och mönster kan orsaka 

utbrott av raseri eller hopplöshet. Barn med autism har begränsade intressen och 

även deras register av beteende. En utformad vardag där det finns en balanserad och 

uttrycklig miljö är därför något som dessa barn behöver ha. 



8 

 

 

Peeters (1999) nämner att för att barn som har autism ska känna trygghet att kunna 

genomföra en aktivitet är det viktigt för barnet att få svar på dessa frågor: få veta vad, 

hur och när aktiviteter ska ske. För att barnet ska känna sig trygg behöver barnets 

vardag vara förutsägbar och ha vanor som innehåll.  

I läroplanen för förskolan står det att: 

”Förskolans uppdrag är att förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt 

utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska 

omvärlden” (Skolverket 2010:6)”.  

För att alla barnen ska utvecklas efter sina förutsättningar så har miljön en central del, 

miljön ska ta hänsyn till alla barnens behov samt att den ska ändras då barnen gör det.  

Miljön är särskilt viktig för barn som har autism det på grund av genom att de behöver 

en utformad vardag behöver de även en utformad miljö ( Peeters, 1999).  

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

människor förknippar olika aktiviteter med olika rum. Det kan exempelvis handla om 

att i sovrummet sover vi, äter gör vi i matrummet och så vidare. Det är därför centralt 

att förskollärarna i förskolan framkallar olika områden i lokalerna som fyller olika 

roller. Detta för att barn som har autism ska få en förutsägbar omgivning, det kan 

handla om att göra en mathörna, arbetshörna och lekhörna. Genom att på detta vis 

utforma rummen får barnen en klar bild av vart olika aktiviteter kommer att ske och 

äga rum. Detta leder till att inget förutsägbart händer vilket leder till att barnen kan 

känna ett lugn (Peeters, 1999).  

Om ett barn som har autism är i behov av en assistent, rekommenderas det att barnet 

och assistenten har tillgång till ett eget rum på förskolan för att barnet ska ha det så bra 

som möjligt på förskolan (Waclaw, Aldenrud & Ilstedt, 1999).  Det ska kunna vistas 

där åtminstone en del av dagen. I rummet ska det finnas dagsscheman, arbetsplats, 

någon form av arbetsschema och lämpliga material för barnet. Författarna skriver att 

det är centralt att det är samma rutiner som bestäms från början för barnet och att man 

håller fast vid dem.  

 

 

 



9 

 

 

3 TIDIGARE FORSKNING 
Med hjälp av en högskolebibliotekarie fick jag tips och råd på hur jag kunde söka efter 

artiklar och vilka ord jag kunde använda inför min datainsamling.  Då jag gjorde mina 

sökningar sökte jag i databasen ERIC och PsycINFO och gjorde där en sökning på 

orden, leken, inkludering, socialt samspel/relationer och miljö för barn med autism. 

Jag läste igenom abstrakten för de artiklar som sökningen gav, och noterade 

förekomsten av centrala begrepp för min undersökning. Därefter valde jag ut de 

artiklar som jag bedömde som mest relevanta för min undersökning, vilket resulterade 

i totalt sex artiklar. 

3.1 Inkludering och socialt samspel 

Walker och Berthelsen (2007) redogör i sin studie att det ställs ett viktigt ansvar på 

förskollärare och föräldrar att bestämma unika kvaliteter hos varje barn och med hjälp 

av dem hitta lämpliga pedagogiska metoder som gör det tänkbart för barnet att göra 

framsteg. Författarna benämner att innan barnen med autism kan gå vidare till den 

utmanande sociala uppgiften att delta i sociala spel måste den ha erfaret vissa 

grundprocesser.  Dessa grundprocesser är avgörande för socialt samspel. De här 

processer av känslomässig inställning och en gemensam uppfattning bildar 

grundläggande förmågor barn måste bemästra innan de kan komma in i grupper, förstå 

konflikter eller hålla levande leken. Författarna talar om Vygotskij och hans betoning 

på den sociala inriktningen av kognitiv utveckling. Vygotskij menade att det barnet 

kan göra i samarbete idag kommer det kunna göra självständigt imorgon. Han hävdade 

att barn lär sig genom betoning på engagemang, vikten av social aktivitet i lärandet 

och bidrag av det aktiva barnet till dess egen utveckling. Barn lär sig innanför 

relationer och inriktning av speciella skickligheter som att dela med sig, turtagning att 

lära sig att ställa in känslotillstånd. Barn uppmuntras genom intressen och strävan 

bland individer, den sällskapliga miljön och den fysiska miljön.  Gutierrez, Hale, 

Gossens-Archuleta och Sobrino-Sanchez (2007) understryker i deras studie att sociala 

samspel mellan barn som har autism och typiskt utvecklade barn var ytterst liten. De 

barn som hade autism inledde nästan aldrig ett samspel med hjälp av ljud eller tecken, 

det som vanligast förekom var fysisk kontakt. De normalutvecklade barnen visade 

några sociala integreringar till de barn som hade autism men resultatet var även här 

lågt. Resultatet var även detsamma ifall en vuxen skulle lätta samspelet mellan ett 

typisk utvecklat barn och ett barn med autism, det var inget förändrat resultat. De barn 

som hade autism tillbringade sin större del av tid vid lekplatsen och var intresserade 

av dess material och utrustning. 

3.2 Att arbeta med barn som har autism 

Idag finns ingen speciell metod för att lära ut sociala förmågor hos barn med autism, 

detta är något som Flynn och Healy (2012) redovisar i deras artikel. Däremot menar 

Schmidt, Laffey, Schmidt, Wang och Stichter (2012) i deras artikel att lärare kan bruka 

teknik som exempelvis datorer och surfplattor för att barn med autism ska skaffa sig 

social skicklighet. På det sättet kan lärarna få med barnen med autism att bygga upp 

och få ett intresse för saker de innan inte var intresserade av. 
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3.3 Lekens betydelse för barn som har autism  

Då ett barn har fått diagnosen autism är det bra att tidiga insatser sätts in tidigt, detta 

påpekar Warreyn, Van der Paelt och Roeyers (2014) i deras studie. Författarna skriver 

även att då tidiga insatser sätts in tidigt kan behandlingen påbörjas så snart som 

möjligt. De tidiga insatserna bör inriktas på sociala- kommunikativa skickligheter som 

imitation, delat intresse och lek. Flynn och Healy (2012) redogör att det är genom lek 

och lärande som barn med autism ges chans att utveckla sociala skickligheter. 

Författarna menar även att det är även genom en inkluderande miljö där barnen blir en 

del av barngruppen och inte känner sig utelämnande som sociala skickligheter 

utvecklas. 

 

3.4 Miljöns betydelse för barn med autism 

Att ha struktur är något som är väldigt viktigt för barn med autism, det nämner även 

Deris och Di Carlo (2013) att det är viktigt att ha regler och struktur vid barnets 

arbetsplats och att man använder bilder för att beskriva olika saker. Genom att använda 

dagligt schema förstärks rutiner och struktur. Författarna menar även att visuella 

scheman som bilder eller fotografier hjälper till att underlätta barn med autisms 

osäkerhet gällande bland annat tid. Deris och Di Carlo (2013) benämner också att det 

är viktigt och betydelsefullt för barn med autism att ha ett tyst rum dit dem kan gå då 

de behöver en paus.   
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4 TEORIANKNYTNING 
Hur samspel uppstår och utvecklas mellan barn eller mellan barn och vuxna, och 

vilken innebörd samspelet har för inblandade aktörer, kan studeras utifrån olika 

teoretiska perspektiv. De teoretiska perspektiv som jag använt mig av är social 

inlärningsteori, sociokulturellt perspektiv och theory of mind / medvetandeteori.  

4.1 Social inlärningsteori  

Hwang och Nilsson (2013) skriver att social inlärningsteori handlar om att barn lär sig 

i sociala relationer tillsammans med vuxna. Genom att observera andra är ett annat sätt 

att få kunskap, författarna skriver att barn gör inte som du säger utan som du gör. Ett 

begrepp som är centralt i detta perspektivet är självtilltro, detta handlar om hur man 

tolkar och reagerar på olika typer av situationer.   

I den sociala inlärningsteorin lär sig individer invecklade saker som värderingar och 

sociala skickligheter. Barnen lär sig detta genom att observera och delta i det sociala 

livet.  

4.2 Sociokulturellt perspektiv  

Säljö (2010) skriver att i det sociokulturella perspektivet, där Lev Vygotskij var en 

förgrundsgestalt, är det samverkan med andra som är centralt för att kunnande ska 

uppstå. När människor interagerar lär de av varandra och det ger även en inblick i hur 

den andre tänker, vilket kan ge upphov till nya lärdomar hos individerna.  

Författaren nämner även att en människa alltid är under utveckling och lär sig saker 

hela tiden, vilket likaså har verkan på verksamheten att lära ut oavbrutet. Då en 

människa tillägnar sig ny kunskap har den lättast för att lära sig ny kunskap som ligger 

"nära" den tidigare kunskapen. Till exempel om ett barn lär sig att addera med 

ensiffriga tal är det inte långt ifrån att lära sig att addera med tvåsiffriga tal. Nya 

lärdomar inom räckhåll är något som barn alltid har. Säljö (2010) skriver att barnet 

inledningsvis behöver handledning av en skicklig kamrat eller en vägledande pedagog 

när det ska lära sig något nytt. Till en början är lärandet nära bundet till förskolläraren, 

krav och stimulanser är något som barnet behöver bli bekant med. Allt eftersom barnet 

lär sig allt mer av det som ska tillägnas och även blir säkrare så behövs förskolläraren 

mindre och mindre, och slutligen har barnet tillägnat sig kunskapsinnehållet eller 

färdigheten. 

Människan använder olika typer av hjälpmedel för att kommunicera med andra och ett 

viktigt hjälpmedel är språket, detta är en huvudsaklig tanke som Vygotskij hade(Säljö, 

2010). För att göra kommunikationen lättare brukar man använda tecken, symboler 

och teckensystem. Det är språket som hjälper oss att kunna förstå varandra och det är 

genom kommunikation som vi yttrar oss.  

 

4.3 Theory of mind 

Hwang och Nilsson (2011) skriver att theory of mind eller medvetandeteori handlar 

om föreställningar om vad som rör sig i andra människors tankar. Det handlar om en 

förmåga eller skicklighet att kunna leva sig in i vad och hur andra människor upplever. 

Dessa uppfattningar nämns som inre representationer och innebär att barn får en ”bild” 

i sin tanke om en händelse. Den kognitiva förmågan är framstående då 
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medvetandeteorin påverkar samspelet mellan människor.(Hwang & Nilsson, 2011). 

Denna förståelse har som grund att båda två i en dialog/ samtal kan läsa eller tolka 

varandras avsikter. Vad de i själva verket vill veta och vad de egentligen menar med 

det de säger, en central del av det som kallas intersubjektive. Det handlar om att 

människor hör samman genom sin skicklighet att snabbt reagera på och tolka 

varandras avsikter och uppföranden. Författarna skriver att denna teori handlar om 

praktiskt socialt kunnande eller skicklighet som de flesta människor besitter. 

Betydelsen av denna sociala skickligheten är att människor kan föreställa sig vad andra 

tycker, känner och upplever utifrån deras perspektiv. Det vill säga att de sätter sig in i 

andras upplevelsevärldar.   

 

4.4 Sammankoppling av teorier 

Social inlärningsteori (sociala färdigheter), sociokulturellt perspektiv som är det 

sociala samspelet mellan människor och theory of mind/ medvetandeteorin (inre 

representationer) är perspektiv jag använt mig av för att tolka/ analysera 

förskollärarnas uppfattning om de autistiska barnens beteende och utveckling. På det 

sättet kan jag sedan koppla förskollärarnas svar/ tankar till den mån de stämmer 

överens eller ej med dessa perspektiv. Det är i sociala samspel med andra barn och 

vuxna som barn med autism lär sig olika färdigheter, barn lär sig sociala färdigheter 

genom att iaktta och härma andra barn och vuxna (social inlärningsteori). Förmågan 

att ta vuxnas och andra barns perspektiv är något som barn med autism har svårt med, 

barn med autism har svårt att sätta sig in i andra människors tankar och sätt att handla. 

I en miljö tillsammans med socialt samspel med andra människor kan barn med autism 

ta efter vad de andra barnen och vuxna gör och det kan leda till färdigheter att så 

småningom lära sig att sätta sig in i andras perspektiv eller att kunna förstå andra 

människor.  
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5 SYFTE 

Syftet med min studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med att inkludera barn 

med autism i förskolan och hur de bidrar till barnens sociala utveckling. Det jag mer 

specifikt kommer att undersöka är aspekterna hur miljön utformas, lekens betydelse 

och vilka pedagogiska verktyg som finns.  

 

Undersökningens frågeställningar kan formuleras enligt följande:  

1. På vilket sätt inkluderar förskollärare barn som har autism på förskolan? 

2. Hur utformar förskollärare den pedagogiska miljön för barn med autism på 

förskolan? 

3. Hur använder förskollärare leken för att inkludera barn med autism i barngruppen? 

4. Vilka pedagogiska verktyg använder förskollärare? 
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6 METOD 

Jag har valt att göra en empirisk studie som Linnér och Lundin (2011) menar är 

underlag för en undersökning och en analys. Den empiriska studien baseras på 

intervjuer med förskollärare om hur barn med autism kan inkluderas i förskolan, hur 

sociala relationer byggs upp och vilka pedagogiska verktyg som används för dessa 

barn. I detta avsnitt kommer urval, val av metod, genomförande, etiska övervägande 

och metodkritik att behandlas.  

6.1 Urval 

Undersökning grundas på sju intervjuer med sju förskollärare från utvalda förskolor. 

Två av förskollärarna arbetar på samma förskola medan resterande förskollärare 

arbetar på olika förskolor men inom samma kommun. Anledningen till att jag 

intervjuade två förskollärare som arbetar på samma förskola var bristen på 

förskollärare som har eller har haft erfarenhet av och kunskap om att ha arbetat med 

barn som har autism i förskolan. Urvalet skedde genom att jag vid förfrågan till 

förskolorna valde dem som hade erfarenhet av att arbeta med autistiska barn och som 

ville ställa upp och berätta om det i en intervju. Åldersspridningen bland informanterna 

var c:a 10 år, dvs samtliga intervjuade var mellan 46-55 år Alla förskollärare i min 

studie var kvinnor, vilket beror på att nästan enbart kvinnor arbetar i förskolan.  

 

6.2 Val av metod 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer för att samla in min data. Kihlström (2007) 

skriver att kvalitativa intervjuer handlar om att ställa öppna frågor som respondenten 

får svara på utifrån sina egna erfarenheter. Genom intervju som metod har jag som 

intervjuare chans att få personliga svar och även möjlighet att ge informanten 

följdfrågor, vilket skapar högre kvalitet än vad en enkät skulle göra. Då forskaren vill 

ta del av människors tankar, uppfattningar och kunnigheter menar Denscombe (2009) 

att intervju är en passande metod att använda sig av.  

För att bjuda in till ett så bra samtal som möjligt utformade jag öppna frågor i min 

intervjuguide, och jag lade även vikt vid att ge utrymme för att ställa följdfrågor. Jag 

valde att använde mig av en ostrukturerad intervju. Bryman (2011) skriver att en 

ostrukturerad intervju innebär att man har en lista(intervjuguide) som intervjun ska 

täcka. Frågorna man ställer ska vara mer öppna frågor och ställs på ett mer enkelt sätt 

än vid en strukturerad intervju där frågorna är mer specifika och slutna. Genom att 

använda öppna frågor kan respondenten svara mera fritt än om det hade varit en sluten 

fråga då respondenten förväntas att svara enligt några fastställda svarsalternativ 

(Bryman, 2011).  

Innan jag genomförde mina intervjuer gjorde jag en provintervju med en förskollärare 

som tidigare har arbetat på en särskola med ett barn som hade vissa symtom av autism. 

Provintervjun ville jag göra för att jag ville höra hennes respons på frågorna; om de 

var rimliga att svara på eller om någon fråga var svår att tolka så att den skulle tas bort 

eller omformuleras.  

Jag valde att spela in intervjun för att jag skulle kunna rikta all fokus på respondenten 

under intervjun istället för att sitta och hinna skriva ner allt som sägs. En fördel med 
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att spela in intervjun är att man som intervjuare kan lägga märke till respondentens 

kroppsspråk och gester under intervjun.  

6.3 Genomförande 

När jag tog kontakt med de förskollärare i det skedet då jag fick godkännande att gå 

ut och göra mina intervjuer informerade jag dem om syftet med intervjun och att jag 

var intresserade av att ta del av deras tidigare erfarenheter. Lantz (2011) skriver att det 

har betydelse att syftet med studien och intervjuerna tydligt framgår för 

respondenterna. Jag informerade även om att jag ville spela in intervjun så att jag 

kunde ha fullt fokus på vad som sas under intervjun. Jag valde att inte lämna ut mina 

intervjufrågor i förväg på grund av att jag ville ha så spontana svar och reaktioner som 

möjligt. Då jag tog kontakt med respondenterna nämnde jag vad intervjun i stort skulle 

handla om, hur barn med autism inkluderas i förskolan och hur man ska arbeta med 

dessa barn.  

Innan intervjun mailade jag alla som sagt ja till att vara med på en intervju och frågade 

vilken dag och tid som passade dem bäst och för verksamheten att utföra intervjun. 

Bryman (2011) skriver att när en intervju genomförs krävs det tillit och 

trygghetskänsla mellan intervjuaren och respondenten.  Intervjuerna spelades in med 

en mobiltelefon vilket Bryman (2011) anser vara nästintill obligatoriskt att banda 

intervjun med vid en kvalitativ intervju.  

Intervjuerna genomfördes på en lugn plats på den förskola de arbetade på just för 

respondenterna skulle känna sig trygga. Kihlström (2007) nämner vikten av att 

intervjuer sker på en lugn och avskild plats utan några störande moment, detta var 

något som prioriterades vid intervjuerna.  Jag började intervjun med att be dem berätta 

vad de hade för erfarenheter av att arbeta med barn som har autism och hur man som 

förskollärare ska bemöta dessa barn. Jag försökte hålla mig i bakgrunden av 

intervjuerna och lät förskollärarna prata och berätta så mycket de ville innan jag flikade 

in med fler frågor. Alla intervjuer flöt på bra och samtalet hölls igång bra utan allt för 

många pauser. Jag lät respondenterna ta den tid de behövde för att få tänka ut vad de 

tyckte och tänkte om frågorna innan de svarade. Detta är något som Kihlström (2007) 

nämner är viktigt, dvs att ge respondenten gott om tid att svara. Alla de frågor jag hade 

formulerat behövdes ibland inte ställas då respondenterna ofta kom in i frågor som jag 

redan ansåg fått svar på. Intervjuerna höll på mellan 20-35 minuter vardera vilket jag 

ansåg var tillräckligt.  

6.3.1 Bearbetning av data 
Då jag hade genomfört en intervju genomfördes transkribering av den inspelningen 

direkt. Alla svar skrevs in i ett dokument så att varje intervju fanns att gå tillbaka i 

textad form. Denna metod använde jag mig av efter varje intervju. Patel & Davidsson 

(2011) nämner att en fördel med att göra en löpande analys, exempel direkt efter en 

intervju, är att den kan ge idéer på hur man kan gå vidare. Då kan forskaren inse att 

man förbisett något eller att respondenten uppfattar frågorna på ett annat sätt än vad 

forskaren själv tänker på. Författarna skriver även att en annan fördel med att analysera 

direkt efter intervjun är att då är allt vad som skedde under intervjun i färskt minne. 

Patel och Davidsson (2011) skriver även att om en text varvas med citat från intervjun 

och egna tankar upplever läsaren texten som mer trovärdig. Därför är citat från 

intervjupersonerna något jag kommer att använda mig av i resultatanalysen och 

diskussionsdelen.  
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Jag har arbetat med en deskriptiv sammanställning av intervjusvaren. Detta innebär 

enligt Kihlström (2007) att man ska finna mönster i intervjusvaren. Genom att göra en 

deskriptiv sammanställning sökte jag efter likheter och skillnader mellan 

intervjupersonernas svar för att lättare kunna tolka materialet för resultatet av denna 

studie. Av likheterna och skillnaderna formades sedan kategorier/rubrik under 

resultatdelen.  

6.4 Etiska överväganden  

Innan intervjun utfördes var jag noga med att informera respondenterna om 

Vetenskapsrådets fyra olika forskningsetiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2013). 

Det första kravet, informationskravet handlar om att forskaren berättar för 

respondenten att deras deltagande är frivilligt och att om de på något sätt skulle känna 

sig obekväma och skulle vilja avsluta intervjun så är det tillåtet oavsett tidpunkt under 

intervjun. Detta var något som togs upp innan intervjun och bandinspelningen. Det 

andra kravet, samtyckeskravet handlar om att man som forskare har frågat 

respondenten om de vill delta i en intervju. Detta skedde genom att jag tog kontakt 

med alla respondenter innan via telefon och frågade om de kunde tänka sig att delta i 

en intervju. Nyttjandekravet är det tredje kravet och det handlar om att forskaren innan 

intervjun berättar att resultatet ifrån intervjun endast kommer att användas i ens 

uppsats och vid muntlig redovisning på universitetet. Detta berättades innan intervjun. 

Det sista kravet är konfidentialitetskravet och det handlar om att respondenten vet om 

att eventuella namn som kommer att användas kommer att vara fiktiva och att ingen 

känslig information kommer att användas. Även detta var något som togs upp med 

respondenterna innan intervjun.  Att respondenternas integritet skyddas och att ingen 

känslig information sprids är något som Hermerén (2007) betonar, och något som jag 

beaktat under arbetet med denna undersökning.  

Något jag i efterhand reflekterade över efter alla gjorda intervjuer var hur jag skulle 

förhålla sig ifall någon respondent hade sagt nej till att delta under intervjun eller om 

respondenten hade kommit på det efter att intervjun var gjord. Denna aspekt är viktig 

att ha med sig som intervjuare då man går ut och gör intervjuer. Man kan få ett nej 

under en intervju eller efteråt och det är viktigt att ta hänsyn till och tillgodose. Ifall 

någon respondent hade tackat nej hade jag försökt fått tag i andra respondenter som 

kunde tänka sig att delta i min studie. Hur ens frågor är utformade är även något jag 

tänkt på efteråt, i fall jag hade frågor som hade varit i karaktär där respondenten kanske 

inte vill svara på någon fråga eller känner att någon fråga kändes närgången/ obekväm.  

 

6.5 Metoddiskussion och kritik 

Under detta avsnitt redogör jag för de styrkor och svagheter som jag ser med att 

använda intervju som metod. Redogörelsen baseras på de erfarenheter jag har fått med 

mig under genomförande och bearbetning av mina intervjuer.  

6.5.1 Styrkor och svagheter  

Då man kommer ut och intervjuar någon blir det mer personligt och det ser jag som en 

styrka med att använda intervju än om man bara lämnar ut en enkät. Personen som ska 

bli intervjuad får en personlig bild och uppfattning då man kommer ut och genomför 

en intervju. Då man utför en intervju kan man även som intervjuare studera 
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respondentenens kroppsspråk och gester vilket jag ser som en styrka. De gester och 

kroppsspråk som visas av en person behöver inte alltid stämma överens med vad 

personen säger, något som en uppmärksam intervjuare bör notera och beakta. En annan 

styrka i att genomföra intervju är att genom att man spelar in intervjun leder till att 

intervjuaren har tillgång till respondentens fullständiga svar upprepade gånger. Detta 

är positivt då man flera gånger kan gå tillbaka och lyssna i fall man har missat något.  

Innan intervjun informerade jag respondenterna om mitt syfte med min studie vilket 

Lantz (2011) skriver att det har betydelse att det framgår tydligt till respondenterna 

vad syftet med studien och intervjuerna är. Jag valde att inte i förväg lämna ut mina 

intervjufrågor till respondenterna, vilket jag menar kan ha både fördelar och nackdelar. 

Fördelen med att de inte i förväg fick veta mer än syftet, men inte några konkreta 

frågor, var att det blev spontana reaktioner och svar. Genom att det blev spontana svar 

tror jag att jag fick uppleva vad de kände just här och nu, i stället för att få förberedda 

eller genomtänka svar som kan låta bra för mig som intervjuare. Om jag hade lämnat 

ut intervjufrågorna i förväg hade kanske svaren blivit mera genomtänka och utförliga, 

men jag tror att svaren blir mer ärliga då man inte har formulerat svar i förväg eller 

kanske skrivit ner på ett papper där det står vad man vill svara på en särskild fråga. En 

nackdel med att genomföra intervjuer där respondenterna inte i förväg vet vilka frågor 

som kommer att ställas, är att respondenterna kan behöva mer tid för att kunna besvara 

vissa frågor.  

Genom att jag kunde spela in alla mina intervjuer via ljudinspelning på telefonen så 

underlättade det för mig då jag skulle bearbeta intervjusvaren. Jag kunde då lyssna 

igenom intervjuerna upprepade gånger och skapa mig ett helhetsintryck av både det 

som respondenterna sa och det som jag sa. Ett problem med att använda mobilen för 

inspelning av intervjuer är att det kan uppkomma störande moment under själva 

intervjun. Ett exempel är att då telefonen ringer så avbryts intervjun, något som hände 

under min andra intervju vilket innebar att jag sedan fick börja om att spela in intervjun 

igen. Det lärde mig att jag skulle aktivera flygplansläge så att inga inkommande samtal 

skulle störa intervjun. Att respondenternas svar kan påverkas av att man spelar in 

intervjun är också något som man bör tänka över. Carlsson (1991) skriver att genom 

att låta intervjupersonerna spelas in kan detta orsaka en obehagskänsla för den som 

blir intervjuad. Under studiens gång märktes inga tecken på att respondenterna 

upplevde en obehaglig situation.  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att den mest betydande personen under en 

intervju är själva intervjuaren och en tränad och van intervjuare får oftare fram ett bra 

resultat än en ovan och osäker intervjuare. Under de första intervjuerna kände jag av 

en viss nervositet, men allteftersom jag gjorde fler intervjuer ökade min säkerhet i 

rollen.  

En svaghet med intervju som metod är att den kräver mycket tid vid genomförande 

och speciellt vid efterarbetet. Att respondenterna avsatte tid att delta var något som 

krävdes av dem, vilket inte alltid var så enkelt på grund av stora barngrupper och brist 

i personalstyrkan.  Efterarbetet av intervjuerna var väldigt tidskrävande och tog många 

timmar för att transkribera allt insamlat material.  

 

Då man väljer att använda intervju som metod kan respondentens svar påverkas av 

hur de upplever sig i miljön där intervjun sker och hur de upplever att intervjuaren är. 

Det första intrycket av någon kan vara ett stort avgörande, litar man på den man blir 
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intervjuad av, berättar respondenten allt för intervjuaren då personen är helt 

främmande. Vilket humör respondenten är på just den dagen, hur har dagen varit i 

verksamheten innan kan även ha påverkan på ens svar. Alla dessa affekter som tillit / 

trygghetskänsla, vilket humör man är på , hur dagen har varit på jobbet innan kan 

påverka ens svar då man som respondent svarar på en fråga. De svar respondenter 

ger påverkar sedan det resultat intervjuaren får. Detta ser jag som en svaghet med 

intervju som metod att det kan vara så mycket som speglar in som avgör vilka svar 

man som intervjuare får på sina frågor. Jag vet inte hur mina respondenter kände sig 

med just mig som intervjuare eller vilket humör de var på just den dagen, jag kanske 

hade fått ett annat resultat om jag valt att intervjua dem en annan dag eller om jag 

hade valt människor jag kände. I min situation fick jag leta efter förskollärare som 

hade erfarenhet av barn med autism och kunde därför inte välja själv vilka som jag 

ville intervjua. I fall jag hade valt att använda enkäter som metod istället hade jag 

säkert fått ett helt annat resultat. Respondenterna kan uppleva att de är mer anonyma 

och det kan antingen öppna upp för dem att berätta/ skriva ner mer på varje fråga 

eller så kan det bli kortare svar än vid en intervju. Vid en enkät undersökning finns 

ingen chans till uppföljning vilket finns med intervju. Med intervju som metod finns 

chans till att ställa följdfrågor till respondenterna. Även att man med respondentens 

tillåtelse kan ta kontakt med dem igen om det är något man undrar över med 

exempelvis deras svar.  Jag valde att göra alla mina intervjuer inom samma kommun, 

i fall jag hade valt att göra några intervjuer inom en annan kommun kunde kanske en 

skillnad mellan arbetssätten och bemötande av autistiska barn beskrivs mellan de 

olika kommunerna. Då kunde det ha gjort en jämförelse vilka skillnader och likheter 

som det kunde funnits mellan de olika förskolorna och de olika kommunerna.  
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7 RESULTATREDOVISNING AV INTERVJUER 

Inledningsvis vill jag kort redovisa lite om förskollärarna. Jag har valt att kategorisera 

resultatet från mina intervjuer under fyra teman, vilket är samma teman som jag hade 

under mina intervjuer. Det är sociala relationer, miljön, leken och pedagogiska 

verktyg. Inom dessa teman har jag valt ut likheter och skillnader som jag kan urskilja 

från mitt resultat. Jag har delat upp svaren under olika delrubriker för att underlätta för 

läsaren och för att det ska ge ett tydligare resultat.  

Förskollärarna  

Samtliga intervjuade förskollärarna har förskollärarutbildning och en del hade även 

genomgått barnskötarutbildning innan förskollärarutbildningen. Förskollärarna 

berättar att deras mesta erfarenhet av att arbeta med barn med autism eller barn i behov 

av stöd fick de i deras utbildning. Därefter har de fått ytterligare information genom 

att prata med habiliteringen och fått information om autism, och även genom att ha 

varit på föreläsningar om barn med autism. En av förskollärarna menade att den mesta 

erfarenheten hade hon fått hemifrån då hon själv har ett barn med autism. När 

förskolläraren fick konstaterat att barnet hade autism läste hon på allt som hon kunde 

komma åt om autism, sedan dess har hon varit på många föreläsningar och deltagit i 

föräldrautbildningar. Förskolläraren har även tagit del av mycket forskning om autism 

av eget intresse. Förskollärarna berättar att under deras många år som förskollärare har 

de mött på barn med autism vilket har gett dem lärdomar och erfarenheter om hur man 

ska vara emot dessa barn.  

Att vara tydlig och ha tålamod med dessa barn var något som förskollärarna under 

intervjun ansåg var väldigt viktigt i bemötandet av dessa barn. Att alltid finnas till 

hands och som ett stöd har stor påverkan hos dessa barn. Förskollärarna uttryckte sig 

att det handlar nästan om att vara övertydlig emot de här barnen, det är ungefär samma 

pedagogik som man använder när man vänder sig till ett väldigt litet barn. 

Förskollärarna var eniga om att använda tecken som stöd är något som är väldigt 

effektivt och även att man kollar mycket kroppsspråk. Då dessa barn har svårt att 

framföra det dem vill med hjälp av ord kan gester och att visa med sitt kroppsspråk 

vara ett sätt att förstå vad dem vill. Vilka ord som används när man tilltalar de här 

barnen är viktigt att tänka på och att man tilltalar dem med ganska få ord. 

Förskollärarna beskrev att barn som har autism tar oss vuxna för vad man säger, de tar 

oss ordagrant på ord.  Det är även viktigt att hålla sig till de dagliga rutiner som 

konstrueras på förskolan och att det inte sker några stora förändringar.   

Det framkom att förskollärarna inte upplevde att det blev ett annat förhållningssätt mot 

dessa barn än vad det var mot de övriga barnen. Förskollärarna var överens med att 

om det autistiska barnet gjorde något fel var det inte mer accepterat än om ett annat 

barn gör fel. Förskollärarna medgav att de alltid försökte säga till barnet att det gjorde 

fel men oftast vet barnet inte varför det gjorde fel och därför fick man även förklara 

för de andra barnen varför det blev som det blev.  

Förskollärarna menade att ha tydlighet och struktur är något som gynnar alla barn och 

som alla mår bra av på förskolan. Enligt förskollärarna kan vi vuxna vara väldigt 

otydliga ibland och att vi har många språkkoder som man räknar med att barnen ska 

förstå men det gör inte barn med autism. Därför är tydlighet mycket viktigt för dessa 

barn. Då man har ett barn med autism på förskolan gäller det att man alltid är med 

kring dem då vissa kan vara lite utåtagerande.  Enligt en förskollärare var barnet med 
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autism på den förskolan väldigt utåtagerande, där gällde det att man alltid var med och 

man kunde inte slappna av. Detta utåtagerande barnet behövde mer hjälp i de 

vardagliga sysslorna som att klä på sig, gå på toaletten och hjälp med att äta mat och 

på så vis blev det ett annat förhållningssätt emot detta barn. Förskolläraren berättade 

att det blev så att det autistiska barnet fick vissa förmåner till exempel gällande maten. 

Barnet gillade inte mat som var ” klibbig” och därför fick detta barn annan mat när det 

var sådan (klibbig) mat på matsedeln. Barnet ville även ha sin mat i bitar så att det såg 

vad allting var för någonting. Förskolläraren medgav att genom detta så 

särbehandlades detta barn. Förskollärarna var eniga om att man måste behandla 

autistiska barn efter deras förmågor, hitta strategier som gynnar och vad som är bäst 

för dem.  

7.1 Hur förskollärarna strävar efter att inkludera 
autistiska barn i förskolans verksamhet 

Att bygga upp sociala relationer mellan autistiska barn och de övriga barnen i 

barngruppen och att inkludera dem ansåg förskollärarna var något som var svårt.  

7.1.1 Inkludering i barngruppen 
Förskollärarna var överens om att sträva efter att få med barnet med autism i 

barngruppen och bjuda in det så mycket som möjligt. Förskollärarna uttryckte det så 

att dessa barn är en i gruppen, det gäller alla barn oavsett vad man har för behov så är 

man ju en i gruppen. Förskollärarna var eniga om man inte kan tvinga in dessa barn in 

i barngrupper utan det måste ske frivilligt, men för att få med dem kan man använda 

olika strategier. Strategierna som förskollärarna nämnde handlade om att använda 

tecken som stöd, bilder och även att organisera mindre grupper. Enligt förskollärarna 

är dessa strategier något som alla barn mår bra av och det är sådan pedagogik de hade 

för alla barnen. Det är även viktigt för alla barn att det finns lugna stunder med små 

barngrupper där ljudnivån inte är så hög.  

Det framkom att på en förskola uttryckte sig en förskollärare att det var svårt att få 

med det autistiska barnet i barngruppen på grund av för lite personal. På denna förskola 

var pengar ett problem vilket gjorde att detta barn inte hade någon särskild resurs. 

Förskolläraren berättade att på grund av detta kände de att någon av dem i personalen 

var tvungen att vara med som en skugga kring det här barnet. Och då var problemet 

hur man skulle hinna med de andra 30 barnen också. Förskolläraren upplevde att detta 

barn behövde mycket stimulans och hjälp för att utvecklas men det fanns ingen 

möjlighet för det. Förskollärarna på denna förskola fick därför alla till en början 

försöka hjälpa detta barn plus alla de andra barnen. Till slut tog sig en förskollärare på 

sig ansvaret att försöka ha fokus på detta barn och hjälpa det att utvecklas på bästa sätt 

genom uppgifterna de fått från specialpedagogen.  

I beskrivningen av hur förskollärarna försökte inkludera barnet med autism med de 

övriga barnen framkom det att förskollärarna använde bilder och tecken som stöd. 

Enligt förskollärarna poängterades att det gäller att teckna och visa bilder för man 

måste stödja barnet hela tiden för det förstår inte hur man beter sig när man leker, det 

vet inte hur man gör utan det måste lära sig detta.  Tecken som stöd var något som 

förskollärarna använde sig av. Sådana tecken användes inte enbart på grund av det 

autistiska barnet när det skulle vara med i en samling eller liknande, utan tecknen 

användes för och av alla barnen på förskolan. Att använda sig av bilder är väldigt 
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viktigt när man har autistiska barn för det gäller att synliggöra hur dagen kommer se 

ut och det gör man oftast via bildschema.  

”Vid bildscheman kan alla vara med- att använda sig av bildscheman är inte bara 

nyttigt för det här barnet utan det är nyttigt för alla barn” 

Förskollärarna menade att bilder är ett oerhört viktigt hjälpmedel för autistiska barn 

men det är lika viktigt för de övriga barnen på förskolan. Förskollärarna nämnde att 

konstruktionen av bildschemana varje dag skedde tillsammans med alla barnen, de 

gick tillsammans igenom hur dagen skulle se ut för att det skulle bli ett gemensamt 

hjälpmedel för alla barnen. Genom att med bilder se vad som kommer att ske 

underlättar enormt för autistiska barn men det är även en stor hjälp för de andra barnen 

att de lätt kan gå och kolla på schemat vad som kommer ske under dagen. Detta var 

något som förskollärarna poängterade att bildschemana var något som skulle användas 

för alla och som var bra för alla.  

7.1.2 Relationen till de andra barnen 
Det framkom att förskollärarna var överens om att de andra barnen på förskolan 

försökte bjuda in det autistiska barnet i gruppen. Förskollärarna uttryckte sig att barnen 

var så "himla duktiga" på att ta hänsyn till det här barnet och prata med det, hjälpa till 

vid olika situationer och barnet har fått varit med och lekt också. Barnen försöker också 

göra det bästa av situationen. En fördel med just förskola, menade förskollärarna, är 

att man har blandade åldrar och genom det finns det ju någon som är på samma nivå 

som en själv. Och då tänker inte barnet riktigt på storleken på det andra barnet, utan 

det tänker mer på intresse och på vilka grejer man har att leka med och då har man ju 

alltid hela tiden en kompis. Förskollärarna berättade även att detta senare får 

konsekvenser, att barnet då kommer efter sina jämnåriga när man kanske är i 4-5 års 

åldern. Då börjar det skillnaden märkas mellan det autistiska barnet och dess 

jämnåriga. På grund av olika utvecklingsnivåer dras oftast autistiska barn till de yngre 

barnen.  

”Det är det som är så bra på förskolan att det är sån gruppkänsla att barnen tar med 

alla barn och hjälper till dem, barn är väldigt väldigt hjälpsamma” 

Förskollärarna menade på att förskolan är en oerhört bra och viktig plats där 

gemenskap mellan olika barn bildas. På förskolan kan alla barn leka med alla och alla 

barn är lika mycket värda. Barnen tar lärdomar av varandra, stora som små och det är 

det som är så bra på förskolan att barnen tar hand om varandra.  

Enligt förskollärarna ville de övriga barnen ofta ha med det autistiska barnet i sina 

lekar och ville gärna hjälpa till med olika saker för barnet men det var det autistiska 

barnet som själv valde att inte vara med. Barnen hade mycket tålamod och försökte 

bjuda in detta barn i lekar med saker som de visste att den tyckte om. Barnen var 

väldigt snälla och brydde sig men det vart inget socialt samspel och lek som de hade 

med andra kompisar och det berodde på att detta barn valde bort det själv.  

Förskollärarna gav uttryck till att de övriga barnen försökte till en början bjuda in det 

autistiska barnet men varken barnet kunde göra sig förstådd och barnen förstod inte 

heller det autistiska barnet. Det ledde till att de övriga barnen drogs sig undan från det 

autistiska barnet för att detta barn kunde ha en tendens att ibland bli väldigt arg och 

förstöra de andra barnens lekar. Förskollärarna berättade även att i barngruppen 

upplevdes det lite som ”vi och han/hon” men detta barn trivdes att vara själv i sin egna 



22 

 

 

värld som förskollärarna uttryckte sig. Barnen sökte därför ingen kontakt med det 

autistiska barnet på grund av att de inte förstod varandra.   

” Barnen accepterade att han var som han var, han var en  i gruppen och gjorde 

det bästa utav det” 

Förskollärarna menade på att de övriga barnen var väldigt förstående och bara 

accepterade att detta barn är i gruppen och beter sig så här och försökte göra det bästa 

av situationen.  

Då det kommer ett barn som inte är riktigt som alla andra är det viktigt att de övriga 

barnen får en förståelse över varför detta barn är som det är. Detta var något som 

talades om på förskolor och av förskollärarna och det fölls sig naturligt hos barnen att 

förstå att barnet var som det var och det var accepterat. Förskollärarna berättade att de 

var som en tolk till det autistiska barnet då de fick läsa av detta barn och förmedla det 

till dem andra barnen på grund av att barnet inte kunde säga det själv.  

”Det är okej att vara annorlunda kör vi mycket med”  

Förskollärarna poängterade mycket att alla barn är lika mycket värda oavsett hur man 

ser ut, är kort/lång, smal/tjock och alla barn ser och är olika personlighetsmässigt, 

utseendemässigt och utvecklingsmässigt men alla är lika mycket värda ändå och det 

är okej att vara annorlunda man är inte mindre värd bara för att man inte är som alla 

andra.  

Ett sätt som användes på de förskolor där intervjuerna ägde rum för att bygga upp en 

relation och samspel mellan det autistiska barnet och de övriga barnen var tecken. 

Denna metod är mycket effektiv då det kan finnas autistiska barn utan talspråk. Genom 

att då använda tecken till detta barn kan en kommunikation mellan barnen byggas upp. 

Detta sätt var något som användes dagligen på de olika förskolorna och förskollärarna 

var överens om att tecken inte bara användes för det autistiska barnet utan det var bra 

för alla. Enligt förskollärarna är barn så duktiga på att läsa av varandras kroppsspråk 

och är väldigt duktiga att använda tecken och det är ett bra hjälpmedel för alla barn 

och även vuxna att använda för att kunna kommunicera med varandra. 

7.1.3 Relationen till förskollärarna 
Det framkom att förskollärarna var överens om att de alltid försökte att vara med och 

finnas till hands och att ha samma rutiner varje dag för det autistiska barnet. För dessa 

barn är det viktigt att man är lyhörd hela tiden och fångar upp det som fungerar och 

väcker intresse för detta barn var något förskollärarna var eniga om.  Förskollärarna 

poängterade även att det är viktigt hur man uttrycker sig till de här barnen då de dessa 

barn har en tendens att ta ordagrant vad man säger. Enligt förskollärarna uttrycktes att 

om barnet har en assistent menade de att det är viktigt att barnet inte bara ska vara 

beroende av assistenten utan de är alla i personalen ett arbetslag och är alla lika viktiga. 

Det är viktigt att man på möten kanske tillsammans kan i arbetslaget diskutera vissa 

beteenden hos det autistiska barnet så att alla tänker lika. De flesta förskollärare som 

blev intervjuade berättade att barnet på deras förskola hade en assistent. De 

poängterade även att det är viktigt, även om barnet har en assistent, att barnet kan ty 

sig till någon annan också om assistenten är borta. Förskollärarna berättade att då 

assistenten var borta gick övriga personal in och var som barnets assistent. Det 

framkom att förskollärarna gav uttryckt till att om barn har en assistent blir det som 

deras andra jag och det gäller att finnas vid deras sida. Vissa barn med autism har inget 

talat språk och då blir barnets assistent som en tolk för barnet som ska förmedla för 
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alla andra vad barnet vill och inte vill göra. Förskollärarna berättade även att de tror 

det är viktigt att assistenten vågar släppa kontrollen över det autistiska barnet litegran 

och inte gå och övervaka hela tiden för att kunna bjuda in andra vuxna med. 

Förskollärarna berättade också att det är viktigt att om barnet inte har fått någon 

assistent att någon i personalen tar på sig huvudansvaret för dessa barn vill gärna ha 

någon att knyta an till.  

”Det är viktigt att alla i personalen ska kunna allt om barnet oavsett 

funktionshinder” 

Att alla som arbetar på förskolan och inom samma avdelning kan allt om alla barn är 

jätte viktigt för alla i personalen. Bara för att man har vissa ” ansvarsbarn” så ska inte 

bara den förskolläraren som hade de barnen bara kunna allt om dem utan alla ska veta 

allt om alla barn det är jätte viktigt. Om ett barn är i behov av stöd ska inte bara den 

personen som är mest med det barnet veta allt om barnet och vilka hjälpmedel barnet 

behöver.  Det är viktigt att alla får ta del av den kunskap och erfarenheter som den 

personen besitter så att man i arbetslaget tillsammans kan utveckla det barnet på bästa 

sätt.  

Enligt förskollärarna anser de att det har att göra med hur barnet uppfattar vuxna som 

avgör vem det tyr sig till. Förskollärarna berättade att dessa barn väljer de personer i 

arbetslaget som de känner de har bäst personkemi till och bemöter dessa barn på bästa 

sätt enligt barnet. Förskollärarna upplevde att dessa barn väljer bort de förskollärarna 

som är arga på barnet, kanske för att det var inte var det bästa sättet att bemöta detta 

barn på. Förskollärarna berättade att det är viktigt att alla i personalen har en god 

kontakt och relation till de autistiska barnen och att det är viktigt att om barnet har en 

assistent eller en person som förstår barnet bra att den delar med sig av sina 

erfarenheter och kunskaper.  Förskollärarna tolkar att det autistiska barnet väljer inte 

personerna i sig utan de väljer den som förstår dem bäst, dessa barn söker förståelsen.  

”Han använde oss vuxna som verktyg för att få det han ville ha eller bli förstådd” 

Barn med autism har svårt att göra sig förstådd och att bli förstådd och förskollärarna 

menade att vi vuxna hade lättare att förstå dessa barn än de övriga barnen och därför 

tog barnet fördel av det. Barnet använde oss vuxna som verktyg för att få det den ville 

för att vi vuxna kunde förstå vad den ville eller menade.  

Förskollärarna var överens om att som vuxen är det hela tiden viktigt att tänka på hur 

man uttrycker sig till autistiska barn. 

” Barn med autism tar oss vuxna för vad man säger, tar oss ordagrant på ord” 

Förskollärarna menade att det är viktigt att tänka på hur man uttrycker sig till de här 

barnen, eftersom dessa barn tolkar ordagrant vad man säger. Som vuxen måste man 

prata på ett sätt som är lättförståeligt för de här barnet, vilket skiljer sig från hur vi 

vanligtvis talar med andra barn eller vuxna. Då man talar med dessa barn är det viktigt 

att man menar det man säger, man måste stå för det som sägs och man måste också 

kunna förklara innebörden av det man sagt. 

Då det handlar om hur förskollärarna strävar efter att inkludera autistiska barn i 

förskolans verksamhet med fokus i barngruppen försökte förskollärarna att bjuda in 

och locka det autistiska barnet att vara tillsammans med de andra barnen. Eftersom 

barn med autism har svårt med att kommunicera och det sociala använde 

förskollärarna bilder som hjälp. Bilderna användes för att kommunicera med detta barn 

men även för att synliggöra hur en dag kommer att se ut på förskolan. Struktur och 
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rutiner är viktigt för dessa barn därför användes bildscheman på förskolan som var 

särskilt bra för det autistiska barnet men var även väldigt bra för de övriga barnen. Då 

det gäller hur relationen till de andra barnen för de autistiska barnen var förskollärarna 

eniga om att de övriga barnen var väldigt snälla och accepterande emot de autistiska 

barnen och accepterade varför de var och betedde sig som de gjorde. På förskolorna 

försökte förskollärarna bjuda in det autistiska barnet i de övriga barnens lekar men det 

var ofta det autistiska barnet själv som sa ifrån och inte ville delta. På en förskola 

upplevdes en frustration över att inte kunna erbjuda den hjälp det autistiska barnet 

behövde. På grund av brist i personalstyrkan kunde inte förskollärarna finnas till hands 

till alla barnen och finnas som stöd för att kunna utveckla dem på bästa sätt. Även att 

det står i förskolans läroplan att alla barn har rätt till stöd fick inte denna förskola den 

hjälp de ville och behövde till det autistiska barnet. För förskollärarna var det viktigt 

att alla barnen inte såg något annat barn som oviktigt eller inte lika mycket värt utan 

förskollärarna poängterande mycket att alla är vi olika och att det är okej att vara 

annorlunda.  

Gällande relationen till förskollärarna för de autistiska barnen menade förskollärarna 

att även om barnet har en assistent eller om man har olika ansvarsbarn så är det viktigt 

att alla förskollärare ska kunna allt om alla barnen. Oavsett om någon har 

funktionsnedsättning eller inte. Förskollärarna menade på att de autistiska barnen 

använde de vuxna som verktyg för att få det de ville eller att göra sig förstådda, de 

övriga barnen hade svårt att förstå de autistiska barnen. Hur man uttrycker sig till 

autistiska barn är något som är väldigt viktigt menade förskollärarna på. Barn med 

autism tar oss vuxna för vad man säger, tar en ordagrant på ord. Därför är det viktigt 

att tänka en eller två gånger innan man säger något till dessa barn.  

7.2 Utformning av den pedagogiska miljön 

Förskollärarna var eniga om det bästa för autistiska barn gällande miljön på förskolan 

handlade om att man inte får ha en för rörig miljö med för mycket saker. Något som 

även var betydelsefullt var strukturen av material. Att dessa barn mår bra av en 

avskalad miljö med inte för mycket bilder och intryck var även något som 

förskollärarna i intervjun diskuterade. Enligt förskollärarna var de överens om att stora 

omorganisationer av miljön inte behövdes fixas till för de här barnen. Förskollärarna 

ansåg även att antalet barn hade betydelse på miljön, och att det inte skulle vara för 

många barn. 

Det framkom att förskollärarna ansåg att det var tvunget att göra vissa förändringar i 

miljön på grund av det autistiska barnet. Ett exempel var att de fick sätta upp en grind 

till byggrummet och målarummet så att de barnen som var där inne fick vara där ifred. 

Barnet med autism fick vara i de rummen där det inte fanns så mycket material, var ett 

lugnare rum som passade barnet. Förskollärarna berättade att dörren till målarrummet 

fick de ha stängd på grund av att barnet med autism var där inne och stökade omkring 

bland färgerna. Då fick barnen komma till en vuxen och säga att nu vill jag måla och 

så fick de gå in och göra det.  Förskolläraren var eniga om att de övriga barnen 

accepterade de förändringar som skedde.  

”Barnen var väldigt förstående och anpassade sig bra, de lärde sig att såhär är han, 

han gör så och det var accepterat”  

Barnen på förskolan menade förskollärarna på var väldigt accepterande till situationen 

med det autistiska barnet, de lärde sig hur barnet betedde sig, varför den var på ett visst 

sätt och försökte hjälpa till barnet med olika saker i den mån de kunde och förstod.  
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Enligt förskollärarna poängterades även att man inte ska ha blommiga tyger och sådant 

för det reagerar barnets sinnesintryck mera på.  

” för mycket intryck skapar kaos i dessa barns huvud” 

Förskollärarna menade på att det är viktigt att ha en avskalad miljö med inte för starka 

färger och intryck för det oroar dessa barn.  

7.2.1 ”Tanka energi” 
Något som förskollärarna tog upp och som de ansåg var väldigt viktigt för autistiska 

barn var att de skulle ta tillgång till ett eget rum på förskolan. I detta rum var det rent 

och inte så mycket material och saker på väggarna. Hit kunde barnet gå då den 

upplevde att det blev för mycket intryck runt omkring den. I rummet kunde barnet 

varva ner och ” tanka energi” och sedan gå ut till de andra barnen med ny energi i 

kroppen. Detta rum var något som fanns på alla förskolor förutom på en förskola där 

det inte fanns något utrymme till ett sådant rum. På denna förskola försökte man att 

hitta på andra metoder som kunde göra så att barnet kunde varva ner i lugn och ro och 

tanka energi. Metoden som användes var att de övriga barnen fick gå ut i omgångar 

före detta barn så att barnet fick ha hela avdelningen för sig själv. Det kunde även 

handla om att barnet fick gå in kanske 30 minuter innan de andra barnen för att tanka 

med ny energi. Förskolläraren på denna förskola poängterade att det är viktigt att hitta 

sådana stunder istället eftersom det inte fanns yta för detta barn att stänga om sig.  

”Barnet kunde då sätta sig och lyssna på musik eller bläddra i böcker, det var 

hennes sätt att tanka med ny energi”  

Att hitta ett sätt för varje autistiskt barn där de kan varva ner och hämta ny energi är 

väldigt viktigt menade förskollärarna. Alla autistiska barn har olika strategier/ metoder 

på vilket sätt de varvar ner bäst på. För ett barn där de inte hade tillgång till ett eget 

rum för detta barn fick varva ner genom att vara ensam en stund på avdelningen. Där 

kunde barnet sitta och lyssna på musik eller att bläddra i olika böcker för att hämta ny 

energi.  

Det framkom att en förskollärare berättade även att det barnet hon arbetade med hade 

ett eget rum att äta mat i. Detta barn hade en tendens att slänga maten, bestick, glas 

med mera omkring sig och därför såg förskollärarna det som en lösning att barnet fick 

äta i ett eget rum. Förskolläraren berättade att detta rum som det här barnet kunde gå 

in till accepterade de övriga barnen och visste om att när barnet gick in där och stängde 

dörren så vill det vara ifred.  

När det handlar om utformningen av den pedagogiska miljön konstaterades att vissa 

små ändringar fick göras på förskolan för de autistiska barnen. Förskollärarna menade 

ändå på att de övriga barnen var väldigt förstående varför vissa ändringar fick göras 

och de anpassade sig bra därefter. De övriga barnen hade även en förståelse över att 

detta barn är såhär och gör på ett visst sätt i olika situationer och det accepterade 

barnen. För barn med autism är det viktigt att ha en avskalad miljö att vistas i med inte 

för mycket färger och intryck som oroar dem.  Då det gäller att ” tanka energi” menade 

förskollärarna att autistiska barn har många olika sätt och strategier för att varva ner 

och tanka energi på. Vissa barn hade ett eget rum dit dem kunde gå till och varva ner 

och tanka med ny energi. Medans andra barn som inte hade tillgång till ett eget rum 

fick istället ha en egen stund på avdelningen för den själv. Detta barn kunde då välja 

att lyssna på musik eller att bläddra i böcker för att tanka energi.  
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7.3 Lekens betydelse för inkludering 

Enligt förskollärarna lyftes leken fram som är en väldigt betydelsefull del på förskolan 

där mycket lärande och sociala relationer byggs upp mellan barnen. Förskollärarna var 

även eniga om att barn med autism inte leker och bygger upp relationer på samma sätt 

som andra barn gör.  

7.3.1 Särskilt lekbeteende 
Förskollärarna berättade att det autistiska barnet oftast satt med i de andra barnens 

lekar men det satt för sig själva lite längre bort. Det framkom att förskollärarna 

berättade att barnet kunde sitta och iaktta vad de andra barnen gjorde och sedan efter 

ett tag göra likadant. Förskollärarna talade om att det kunde ta ganska lång tid då de 

andra barnen hade avslutat sin lek att till exempel krypa under stolar så kunde detta 

barnet börja göra det när de andra barnen avslutat. Detta barn kunde spegla av vad de 

andra barnen gjorde om det var intresserad av det men det var inte alltid men ibland.   

”Det gäller att välja aktiviteter som passar barnet”  

Förskollärarna menade på att barn med autism leker inte på samma sätt som andra 

barn, de observerar och iakttar ofta vad andra barn eller vuxna gör. Barn med autism 

kan ofta ha ett särskilt lekbeteende och att de har ett särskilt material /föremål som de 

är intresserade utav och det gäller då att kunna hitta på aktiviteter med det materialet 

som passar för detta barnet. Det autistiska barnet kan vara med i vissa gemensamma 

aktiviteter med de övriga barnen men det gäller att man läser av situationen och vad 

barnet kan /inte kan eller vill delta i.  

Att de här barnen kan fastna i ett särskilt intresse är en vanlig symptom och som även 

förskollärarna nämnde. Enligt förskollärarna uttrycktes att dessa barn har ingen glädje 

av att integreras i leken med andra, de vill oftast kanske sitta på sidan och gå runt lite. 

Förskollärarna berättade att man kan försöka bjuda in de övriga barnen i det autistiska 

barnets lek om det är någon vuxen med. 

Det framkom av förskollärarna att autistiska barn inte leker ”vanliga” lekar.  Om ett 

autistiskt  barn leker i dockvrån så kanske barnet plockar ut alla knivar och gafflar och 

leker med dem. De leker en slags parallelek där barnet även kan plocka upp och sortera 

alla röda bilar och blåa bilar. Förskollärarna berättade även att det är olika hur dessa 

barn lekar beroende på vilken slags autism barnet har. Förskollärarna berättade att barn 

som har autism kan även ha en utvecklingsstörning vilket gör att leken blir annorlunda. 

Ett exempel kan vara om barnet sitter och leker med en bil så kör barnet inte med bilen 

fram och tillbaka. Hittar barnet en bil kan den sitta och snurra på hjulet istället - det 

upplevdes som spännande. Förskollärarna berättade att dessa barn leker på att annat 

sätt.    

Enligt förskollärarna var de överens om att de andra barnen försökte bjuda in barnen 

med autism i deras lekar. Förskollärarna berättade att barnet med autism kunde vara 

med i deras lekar i den mån de vill men oftast var dessa barn själva och lekte.  En 

förskollärare berättade att detta barn var väldigt eftertraktat av de andra barnen, barnet 

upplevdes som roligt och hade mycket roliga uttryck och idéer. Därför lekte de andra 

barnen tillsammans med detta barn en stund innan de vuxna fick höra att barnet 

förstörde. Förskollärarna var eniga omatt det var just leken som var dessa barns 

svårighet, så där fick de jobba hårdast.  

”Det är svårt för dessa barn att läsa av andra och det gör att det blir svårt att 

samspela med andra i leken. ”  
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” Barnet kunde inte göra sig förstådd och de andra barnen kunde inte förstå detta 

barnet heller så det uppkom ingen lek emellan dem”  

Barn på förskolan lär sig mycket genom att iaktta och observera hur andra barn gör, 

barn på förskolan leker ofta med varandra i olika slags lekar. Barn behöver inte alltid 

uttrycka sig med ord i leken för att de andra barnen ska tolka vad det barnet vill utan 

ibland kan gester eller kroppsspråk visa innebörden. Förskollärarna menade att 

eftersom barn autism har svårt att tolka andra och att själv göra sig förstådd uppstod 

inga leksekvenser mellan de övriga barnen och detta barn på förskolan. Eftersom de 

övriga barnen inte kunde tolka detta barn uppstod inte heller något samspel som kunde 

bjuda in det här barnet till olika lekar.  

Förskollärarna talade om att det är viktigt att välja ut aktiviteter som passar dessa barn, 

de här barnen har till exempel svårt med grupplekar. Förskollärarna berättade att dessa 

barn vill ha ”ett slut i sikte” därför är gymnastik en aktivitet man kan göra med de här 

barnen. Vid gymnastiken kan man då bygga upp en hinderbana där barnet ser hur 

banan börjar och hur det ser ut där den slutar. En vanlig lek där man ska springa och 

jaga varandra blir rörig för dessa barn, då blir dessa barn stående och vet inte riktigt 

hur de ska göra.  

När det gäller lekens betydelse för inkludering för barn med autism menade 

förskollärarna att dessa barn leker inte vanliga lekar som andra barn. Barn med autism 

har ett särskilt lekbeteende och kan ha särskilda intressen och det gäller som 

förskollärare då att hitta aktiviteter som passar det barnet. Barn med autism har svårt 

att tolka andra och det ledde till att det blev svårt för detta barn att samspela med andra 

barn i leken. Förskollärarna menade även på att dessa barn har svårt göra sig förstådda 

och de andra barnen hade svårt att förstå barnet vilket ledde till att det inte uppkom 

någon leksekvens mellan barnen.  

7.4 Pedagogiska verktyg  

Det framkom att förskollärarna fick hjälp och stöd ifrån Habiliteringen och 

specialpedagoger för att hitta metod och strategier som kunde hjälpa dessa barn att 

utvecklas på bästa sätt.  Förskollärarna nämnde att när det gäller det pedagogiska 

arbetet kan tidslängder på en aktivitet behövas anpassas, att man inte behöver sitta och 

vänta utan att barnet kan gå ifrån om det blir för jobbigt också.  

”Det gäller att vara lyhörd för dessa barn”   

”När det gäller det pedagogiska arbetet gör vi samma som med alla andra barn 

men just att man ska vara steget före och vara lite mer öppen och just rutinmässigt 

inte ändra om för mycket ” 

Att se och lyssna på autistiska barn är väldigt viktigt menade förskollärarna, eftersom 

dessa barn inte uttrycker sig i tal är det viktigt att läsa av barnet kroppsspråk och gester. 

Förskollärarna menade att deras förhållningssätt emot alla barn på förskolan var 

densamma men när det gäller autistiska barn är det viktigt att ibland tänka flera gånger 

innan man gör något. Det är även viktigt för dessa barn att alltid ha samma rutiner på 

en dag. Att ändra om för mycket skapar kaos för dessa barn då det är viktigt med 

rutiner och struktur för dem.  

7.4.1 Dagsscheman  
Ett genomgående hjälpmedel som de intervjuade förskollärarna berättade som de 

använde på förskolan var dagsscheman. Dessa scheman var bilder på vad barnet skulle 
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göra under dagen, exempelvis först en bild på att barnet ska äta frukost och efter den 

bilden kom det att barnet skulle tvätta händerna och sedan en bild på en boll att barnet 

ska leka osv. Förskollärarna nämnde att det är viktigt för dessa barn att veta syftet med 

det den ska göra. På förskolorna berättades det även att då barnet har utfört en bild tas 

den bilden bort så att barnet lätt kan fokusera på nästa bild. Bilderna på förskolan 

användes till många olika saker, förskollärarna talade om att för de barn som inte har 

något talat språk är dessa bilder ett mycket bra sätt att lära sig att kommunicera med. 

Bilder kan användas till mycket konstaterades det under intervjuerna, det kan finnas 

bilder för olika situationer och även transportsträckan om man ska förflytta sig till ett 

annat rum så har man en bild som symboliserar det rummet man går till och sätter då 

upp sin bild någonstans. Det kan även användas vid matsituationer att man har som en 

matkarta då allt som finns på bordet finns visas med bilder. Då om barnet vill ha en 

potatis kan barnet lämna sin potatis bild till förskolläraren.    

En förskollärare talade om att de inte använde några bilder i form av dagsscheman för 

det autistiska barnet som de hade. De metoder som denna förskola använde var 

uppgifter som de fick från specialpedagogen som de skulle göra så ofta de kunde. 

Uppgifterna kunde handla om att man skulle etablera, få kontakt genom ögonkontakt 

med detta barn och ge mycket positiv respons till barnet, eller att be barnet att följa 

upp en uppmaning.  Förskolläraren berättade även att hon kom till det steget på 

uppgifterna där hon skulle introducera härmningslekar för barnet. Det kunde handla 

om att hon hade en bil som var röd så skulle barnet hämta en bil som var röd och då 

skulle barnet göra likadant som henne om hon körde sin bil fram och tillbaka. Denna 

förskollärare kände att de inte kunde hjälpa detta barn på bästa sätt. 

”Vi kände en frustration över att inte kunna ge detta barn vad det behövde för att 

ledningen sa att det inte finns pengar och ändå står det säkert i skollagen att det 

här barnet har rätt att få stöd och så får det inte det, det var bara frustration över 

allting. Det var brist i personalstyrkan” 

Förskollärarna på denna förskola menade på att de kände sig hjälplösa då de upplevde 

att de inte kunde hjälpa detta barn på bästa sätt. På grund av brist i personalstyrkan 

blev alla barnen på förskolan drabbade, man fanns inte till för alla och kunde inte 

hjälpa alla på det sättet de alla behövde för att utvecklas på bästa sätt. Förskollärarna 

ville och kände att de behövde mer erfaren personal som kunde hjälpa dem med detta 

barn men på grund av brist i ekonomin fick de ta på sig allt ansvar för detta barn och 

försöka hjälpa den på bästa sätt. Det skapade oro och ilska över att inte kunna finnas 

till och räcka till för alla barnen. I förskolans läroplan står det att alla barn har rätt till 

stöd men ändå fick dem ingen resurs som kunde hjälpa dem att utveckla detta barn på 

bästa sätt.  

Förskollärarna som arbetade med dagsscheman använde dem på olika sätt men de var 

överens om att dessa är mycket viktiga för de här barnen. Särskilt de barn som har 

autism som inte har något talat språk. Med hjälp av dessa bilder får de här barnen en 

tydlig struktur och rutin i vad som ska hända under dagen som visas med hjälp av 

bilder och dessa scheman är viktiga för de här barnen. Förskollärarna som använde 

bilder konstaterade att dessa bilder var bra för alla barnen inte bara de barn med autism. 

Med hjälp av dagsschemat med bilder kunde alla barn på förskolan se hur dagen såg 

ut.  

”Det här schemat är det första han gör när han kommer in går och tittar på bilderna 

på schemat och kollar av hur dagen ser ut”  
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Dagsschemat på förskolan är väldigt viktigt för barn med autism, förskollärarna 

menade att dessa scheman är det första dessa barn går och kollar på när de kommer på 

morgonen, vad det är som kommer att hända under dagen då struktur och rutin är 

viktigt.  

Enligt förskollärarna poängteras att man inte får tvinga in dem här barnet i något utan 

de måste få välja själva vad de vill delta i eller göra och vad dem inte vill göra eller 

vara med i. En förskollärare berättade att barnet de arbetat med hade som en liten bok 

där det stod på framsidan” idag vill jag göra det här”. I boken fanns bilder på vad 

barnet tyckte om och fick då vid vissa tillfällen välja en bild och sätta längst fram vad 

han ville göra idag. Förskolläraren talade även om att det är viktigt att välja bilder som 

barnet gillar, man måste ha alternativ på bilder för barnet kan inte välja bilder själv. 

Alla barn behöver ha bilder för att må bra! Även små barn mår bra av bilder och en 

bra struktur är bra för alla barn.  

En annan förskollärare berättar att till en början var barnets dagsschema väldigt 

utförligt med mycket detaljer exempelvis, först äter vi frukost, sen tvättar vi händerna 

och sedan läser vi en stund denna utförlighet i schemat ändrades sedan efter ett tag. 

Hon berättar att detta barn var väldigt klipskt att den visste att när den kom till 

förskolan äter man först frukost sen tvättar händerna. Därför utformades ett schema 

tillsammans med detta barn där det då istället vart en dialog om vad som skulle ske 

under dagen.  

7.4.2 Arbetsscheman 
Det framkom av förskollärarna  att dessa barn har egna ” arbetsstunder” där de är själva 

och göra egna uppgifter. Då kan barnet ha så kallat arbetsschema med olika bilder på 

uppgifter som barnet ska göra. I detta schemat är det viktigt för barnet att få svar på 

dessa frågor: Vad ska jag göra? Med vem? Hur Länge? Vad ska jag göra sedan?  

Förskollärarna berättar att för att barnet ska få svar på dessa frågor är det viktigt att det 

även finns med bilder på personalen, på vem av oss som ska jobba med vad. 

Förskollärarna berättade att det inte alltid behöver vara samma vuxen under hela dagen 

utan då måste det synliggöras för barnet vem av de vuxna som är med i de olika 

uppgifterna.  

”Det här barnet visste att när han var färdig med en bild på schemat så la han undan 

den och tog nästa bild som var på schemat och visste att det här ska jag göra nu. 

Dem vill kunna förutse vad som ska hända och då blir det lugnt i deras huvud 

annars blir det rörigt för dem ” 

Förskollärarna menade att ha en tydlig struktur över vad som kommer att ske är väldigt 

viktigt för dessa barn. Då de håller på med en arbetsuppgift är det viktigt att de ser ett 

mönster över hur uppgiften kommer gå till. Vad är det jag ska göra nu och vad ska jag 

göra när jag är klar med den första uppgiften. Att ha olika bilder med olika uppgifter 

på och att ta bort den bilden barnet är klar med för att börja med nästa bild är ett bra 

system för dessa barn.  

 En förskollärare berättade att en uppgift som barnet hon hade tränade mycket på vara 

att para ihop saker/ föremål. Hon berättade om en situation då de tränade mycket på 

färger, då kunde hon sätta en färgcirkel på ett föremål (tex gulcirkel på en pärm) och 

då skulle barnet hitta ett annat föremål med samma cirkelfärg. Förskolläraren berättar 

att de här barnen oftast har ett särskilt program de ska följa med särskilda uppgifter 

som ska upprepas varje dag men inte så stor skillnad. Dessa uppgifter kan barnet arbeta 

med i kanske en månad innan man ändrar en liten grej.  
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7.4.3 Timer/ timglas  
Detta verktyg var något som de intervjuade förskollärarna använde sig av. 

Förskollärarna berättade att verktyget är väldigt bra för att dessa barn behöver ofta 

veta en bra stund innan de ska avbryta aktivitet. Förskollärarna berättade att de hade 

en timer med olika färger för olika minuter som kunde ställas in. Man kunde ställa in 

5 minuter, 10 minuter, en kvart och tjugo minuter. När tiden är ute så piper timern och 

blinkar, den räknar ner för varje minut. De berättade att de oftast brukade ställa timern 

på 5 minuter när barnet skulle byta aktivitet så att den är lite förberedd. 

”Det är ett jättebra hjälpmedel för då slipper han det där överraskningsmomentet 

och att han blir irriterad men då vet han att då när det piper då ska han komma och 

byta aktivitet”  

Att kunna förutse vad som kommer att ske är viktigt för barn med autism, 

förskollärarna menade att använda en timer då barnet ska utföra olika aktiviteter är 

väldigt bra. Barnet kan då med hjälp av dessa hjälpmedel se hur lång tid den ska hålla 

på med en aktivitet innan den ska börja på nästa och det är viktigt för dessa barn då 

inte tycker om överraskningsmoment.  

Förskollärarna berättade även att de använde sig av timglas då barnet skulle utföra en 

aktivitet eller sitta vid ipaden. Då visade förskollärarna timglaset för barnet innan och 

berättade att när detta timglas är slut på sand/ tid då är det dags att byta aktivitet. 

Timglaset kunde även användas i fler syftet på denna förskola till exempel vid ute 

aktiviteter kunde barnet få direktiv om att nu får du spela innebandy tills tiden är ute 

sedan får du göra någon annan aktivitet.  

7.4.4 Tecken som stöd 
Ett hjälpmedel som förskollärarna använde sig av var tecken som stöd. Detta var även 

något som brukades effektivt från de andra barnen för att kunna kommunicera med 

barnet med autism. Förskollärarna berättade att de berättade för de andra barnen att 

det är viktigt att ni lär er tecken annars kan ni inte prata med det här barnet.  

”Tecken som stöd är ett bra hjälpmedel för att få barnen att kommunicera med det 

autistiska barnet ” 

Förskollärarna menade på att effektivt hjälpmedel att använda till och med autistiska 

barn är tecken som stöd. Eftersom dessa barn har svårt med att kommunicera och inte 

har mycket tal är tecken ett väldigt bra sätt att kommunicera med, både för det 

autistiska barnet till de övriga barnen och till oss vuxna men även för oss andra för att 

kommunicera med det autistiska barnet.  

Det framkom av förskollärarna att de andra barnen på förskolan var tvungna att 

kommunicera med det autistiska barnet via tecken på grund av att barnet inte hade 

något talat språk. Förskollärarna berättade att det är viktigt att införa tecken i hela 

personalgruppen för de övriga barnen, personalen och även föräldrar. Förskollärarna 

berättade att barnen var jätte duktiga och lärde sig nya tecken hela tiden och tyckte det 

var roligt. Förskollärarna menade på att tecken kan vara svårt till en början att lära sig 

men det är väldigt effektivt och bra att använda då man kan det. Tecken var något som 

användes effektivt på förskolorna där intervjuerna ägde rum, det föll sig naturligt att 

använda det dagligen.  
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7.4.5 IKT- verktyg  
Något som förskollärarna tog upp under intervjun var att de använde Ipad som ett 

verktyg för att utveckla och utmana barnet med autism. Men förskolorna brukade den 

på olika sätt.  

Enligt en förskollärare berättades att hon inte kommer ihåg om ipaden användes till 

detta barn där barnet hade någon app som den skulle göra, men hon kommer ihåg att 

ipaden användes för att dokumentera händelser. Förskolläraren berättade att det kunde 

vara händelser som de ville visa att så här funkar det, vi ville ha respons av vår chef 

att såhär har vi det. Förskolläraren berättade att då kunde vi använda ipaden och filma 

och visa olika sekvenser att såhär funkar det i verkligheten. Detta ville de visa för att 

chefen skulle få en förståelse över hur dem har det och inte bara tror att vi gnäller.  

Förskolläraren använde ipaden som dokumentation av att visa hur barnet med autism 

betedde sig på förskolan för att deras chef skulle  få förståelse att detta barn behöver 

en resurs som kan ge barnet det den behöver.  

Förskollärarna berättade att ipaden användes till olika saker, dels där barnet kunde 

träna på vissa grejer så att det blev en inlärningssituation men även på vissa ställen 

användes den som belöningsmedel. Det framkom av en förskollärare att de hade fått 

synpunkter från habiliteringen om att ipaden för detta barn kunde användas som ett 

belöningsmedel. Hon berättade att hon upplevde att det blev väldigt mycket ipad, flera 

gånger om dagen på grund av detta systemet. Förskolläraren berättar även att på grund 

av mängden av användning av ipaden för detta barn gjorde att det var svårt att slita 

barnet från ipaden. Konsekvenserna av detta upplevde förskolläraren blev att barnet 

vart uppstressad av ipaden på grund av både ljudintryck, bilder där saker och ting 

händer hela tiden. Förskolläraren berättade att användningen av ipaden minskade mot 

slutet då barnet var hos dem och det blev istället ett pedagogiskt verktyg som inte var 

kopplat kring eller som belöning med utan de var mer som ett inlärningsmedel.  

”Det är ju lättare att motivera ett barn det är ju så med alla barn med en ipad än att 

man ska sitta och måla med en penna”  

Ipad / surfplatta är ett väldigt populärt verktyg just nu i dagens samhälle och det är ett 

enkelt och bra hjälpmedel på många sätt. Förskollärarna menade att ipaden användes  

med det autistiska barnet för att det fanns många bra appar på den och att den är 

lättanvänd som lockar till ett lärande och intresse hos barnet. Att använda något digitalt 

för att lära sig nya saker är populärt hos alla barn än att man ska lära sig saker genom 

att sitta med en penna och ett papper, en ipad lockar mer till ett lärande hos alla barn.  

Förskollärarna berättade att de använde appar som var känslor memory där barnet 

kunde se att såhär ser man ut om man är glad , ledsen , arg eller förvånad med mera.  

” Detta var ett sätt för honom att läsa ut känslor” 

Förskollärarna menade att för autistiska barn kan det ibland vara svårt att uttrycka sina 

känslor och ett hjälpmedel som de då använde för att barnet lättare skulle kunna 

uttrycka men även se och höra olika känslor var att använda ett känslo memory.  

Enligt förskollärarna använde de ipaden mycket men de använde även datorn mycket, 

de berättar att till datorn hade det olika hjälpmedel för detta barn för barnet klarade 

inte av musen. De hade som kontakter som barnet jobbade med, en kontakt att välja 

med och den andra för att trycka på det den valt.  

När det gäller pedagogiska verktyg för barn med autism är tidslängder viktigt för de 

här barnen, de här barnen klarar inte av allt för många pass med aktiviteter utan lagom 
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är bäst. Som vuxen är det viktigt att vara lyhörd emot dessa barn och uppmärksamma 

vad de gillar och inte gillar att göra. Förskollärarna menade på att deras arbetssätt var 

densamma emot alla barnen på förskolan men att för de autistiska barnen fick man 

förenkla vissa saker litegrann och vara mer öppen vid planering av aktiviteter.  Att ha 

en tydlig struktur och med samma rutiner är viktigt för barn med autism och det var 

något som förskollärarna försökte tillgodose. När det gäller utformning av 

dagsscheman menade förskollärarna att de använde det så mycket de kunde. På en 

förskola kände sig förskollärarna frustrerade över att de inte kunde erbjuda den hjälpen 

det autistiska barnet hade rätt till på grund av personalbrist och det ledde till att 

användningen av bilder och dagsscheman inte var så mycket. Förskollärarna här hann 

inte använda bilder på ett effektivt sätt utan de fick använda sig av andra metoder som 

kunde utveckla barnet. På denna förskola söktes hjälp med att få tillgång till en resurs 

men pengarna fanns inte där. Bilder är ett väldigt effektivt hjälpmedel menade 

förskollärarna på för de här barnen och konstruktionen av bildscheman på förskolan 

var populärt hos dessa barn. Dagsschemat på förskolan var det första dessa barn gick 

och kollade på då de kom till förskolan för att få en bild av hur dagen kommer att se 

ut. Bilderna på förskolorna användes även till ett slags arbetsschema för de här barnen 

där det fanns bilder på olika aktiviteter barnet skulle utföra under en dag. 

Arbetsscheman var konstruerat med olika bilder med olika uppgifter och när barnet 

hade klarat en bild togs den bilden bort och barnet kunde börja på nästa bild tills alla 

bilder var slut. För barn med autism är det viktigt att kunna förutse vad som kommer 

att ske därför är ett arbetsschema med olika synliga bilder på vad barnet ska göra 

effektivt för autistiska barn. Då dessa barn vet vad som kommer att hända sker ett lugn 

inom dem. För att barnen ska få ett lugn och vara förberedda på vad som kommer att 

ske är en timer / timglas ett effektivt hjälpmedel som hjälper dem till detta. Genom att 

använda en timer/ timglas kan barnet under tiden den utför en aktivitet/ arbetsuppgift 

se hur lång tid den aktiviteten / uppgiften ska hålla på innan barnet ska börja med en 

ny aktivitet/ uppgift. Barn med autism har svårt att kommunicera och ett hjälpmedel 

som användes av förskollärarna och de övriga barnen med att kommunicera med det 

autistiska barnet var tecken som stöd. Genom tecken kunde barnen och de vuxna 

försöka att kommunicera med detta barn.  IKT verktyg som ipad och dator var två 

hjälpmedel som användes för barnet med autism . Förskollärarna menade på att det 

var lättare att motivera detta barn att utveckla ett lärande om lärandet skedde vid en 

ipad eller en dator, vilket även gällde de övriga barn menade förskollärarna. Vilket 

gjorde att många av dessa barns lärsituationer skedde vid en ipad eller en dator. För 

barn med autism kan det vara svårt att uttrycka och läsa av olika känslor och ett sätt 

som förskollärarna använde för att barnet skulle få träna på detta var genom ett känslo 

memory.  

7.5 Sammanfattning  

Förskollärarna som intervjuades har i stort samma uppfattning om hur ett barn med 

autism ska inkluderas i barngruppen. Det är viktigt, menade alla intervjuade, att inte 

tvinga in dessa barn i någonting som de inte känner något intresse för eller har någon 

vilja att delta i. De förskollärare som hade haft en assistent till dessa barn var eniga om 

att det hade varit till stor hjälp, men att det även är viktigt att barnet får utveckla kontakt 

med övrig personal.  

Något som förskollärarna var eniga om var att miljön inte behöver anpassas allt för 

mycket för dessa barn men det är viktigt att inte ha för mycket föremål och material 
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framme. För dessa barn är det däremot viktigt och betydelsefullt att ha ett eget rum där 

de kan gå in och varva ner, tanka nya energi och även utföra sina arbetsuppgifter i lugn 

och ro.  

Förskollärarna var eniga om att en svårighet för dessa barn är leken, eftersom de inte 

leker på samma sätt som andra barn. De hjälpmedel som förskollärarna använde för 

att få dessa barn att bli en i gruppen, att bygga upp relationer med övriga barn och 

vuxna, och att utvecklas och göra deras vardag till det bästa var tecken som stöd, ipad, 

bilder (dags och arbetsscheman) och timer.  
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8 ANALYS 
I detta analysavsnitt kommenterar jag några aspekter på de redovisade resultaten, vilka 

jag menar har betydelse för hur förskolepersonal tolkar och förhåller sig till autistiska 

barn i reguljär förskoleverksamhet. 

8.1 Bemötande 

Granskningen av intervjusvaren visar tydligt att förskollärarna var eniga om att 

bemötandet av de ”vanliga” barnen på förskolan och det autistiska barnet skedde på 

ett likartat sätt, men att det gällde att vara tålmodig och att alltid finnas till hands och 

vara ett stöd till de autistiska barnet.  Även om flertalet av de intervjuade förskollärarna 

ansåg att de bemötte barnen på förskolan på samma sätt, så upplevde vissa 

förskollärare att det autistiska barnet ibland fick vissa förmåner eller behandlades efter 

andra normer än de andra barnen. Om ett barn med autism till exempel gjort något fel, 

vilket i vanliga fall skulle resultera i att förskolläraren skulle kommentera och försöka 

få barnet att förstå det felaktiga i sitt handlande, så kunde förskolläraren välja att inte 

prata med detta barn om vad det var som hände och varför det blev så. Istället behövde 

förskolläraren förklara för de andra barnen att det autistiska barnet gjorde på ett visst 

sätt eftersom det inte riktigt förstår att det gjort något fel. Av intervjuerna framkom att 

det är viktigt vid personalens bemötande av dessa barn att hela tiden tänka på vad man 

använder för ord när man talar med dessa barn. Att tilltala barnen med ganska få ord 

var även något som framkom i resultatet. Då det handlade om kommunikationen 

mellan det autistiska barnet och de övriga barnen var detta ofta ett problem då det 

autistiska barnet hade svårt att kommunicera enbart med hjälp av sitt tal. Ett medel 

som användes för att bygga upp en kommunikation var tecken som stöd och att utläsa 

barnets kroppsspråk. I det sociokulturella perspektivet poängteras att genom 

kommunikation med andra människor kan vi uttrycka oss och språkliga begrepp 

hjälper oss att organisera vår omvärld. Språket är vår partner i det mesta vi gör (Säljö, 

2010). Mot bakgrund av intervjuerna är det rimligt att påstå att förskollärarna ibland 

når en gräns där de, trots sina ansträngningar, inte kan eller har möjlighet att hjälpa det 

autistiska barnet. 

8.2 Sociala relationer 

Något som framkom vid granskningen av intervjuerna var att förskollärarna menade 

att de övriga barnen på förskolan behandlade det autistiska barnet som vilket barn som 

helst. Barnen försökte få med detta barn i deras lekar, de hjälpte till med olika saker 

och de fanns där som stöd för detta barn. De övriga barnen på förskolan hade en 

förmåga att sätta sig in i det autistiska barnets situation och hade en förståelse varför 

barnet betedde sig på ett visst sätt i olika situationer. Detta är även något som betonas 

inom theory of mind, som handlar om att individen har en social förmåga att föreställa 

sig vad andra tänker, känner och upplever utifrån deras perspektiv. Att man kan sätta 

sig in i andras upplevelsevärldar (Hwang & Nilsson, 2011).  

Förskollärarna framhöll under intervjuerna att barn med autism har svårt att förstå hur 

andra människor tänker. Enligt medvetandeteorin så kan barns förmåga att förstå vad 

andra tänker ha att göra med vilken anknytningsrelation barnet har. (Hwang & Nilsson, 

2011). Om det autistiska barnet inte förstår andra barn leder det till att det blir svårt att 

bygga upp ett socialt samspel mellan detta barn och de övriga barnen på förskolan. 

Enligt theory of mind är det i treårsåldern som barn börjar visa förståelse för 

kopplingen mellan andra personers tankar och handlingar. Barn med autism verkar 
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däremot sakna stora delar av denna förmåga eller att den utvecklas långsammare hos 

dem. Detta leder till att ett vanligt samspel försvåras betydligt (Hwang & Nilsson, 

2011). Av intervjuerna framgick tydligt att trots att förskollärarna använde olika slags 

verktyg så kunde inte alltid förskollärarna hjälpa de autistiska barnen att förstå och 

tolka vad andra människor tänker. Det var även svårt att hitta strategier för att bygga 

upp sociala relationer och kommunikationen med de andra barnen. 
När det gäller barn med autism söker de sig ofta till de människor som förstår dem, 

som kan tolka vad de vill och vad de menar i olika situationer. Personalen på förskolor 

är oftast fåtalig även om det är ett stort antal barn i barngruppen. Då förskolan får eller 

har ett barn som är i behov av särskilt stöd innebär det ett större ansvar för all personal. 

Man får tillbringa mer tid med att tänka ut vad som är bäst och vad som gynnar detta 

barnets utveckling, vad i verksamheten som inte passar barnet bra, och vad man 

behöver göra eller inskaffa för att kunna utveckla detta barn på bästa sätt. Oftast då det 

kommer barn som är i behov av särskilt stöd begärs en resurs som ska avlasta den 

övriga personalen, men det är en extra kostnad som inte alla kommuner har råd till. På 

alla de förskolor där jag gjorde intervjuerna fanns det tillgång till en assistent förutom 

på en förskola som hade bristande ekonomiska resurser. På denna förskola blev det en 

påfrestande situation för personalen med mycket extra jobb, mycket frustration vilket 

ledde till att personalen inte kände att de gjorde ett tillräckligt bra jobb. Att man 

upplever att man gör något bra och gör ett bra jobb är väldigt viktigt.  

8.3 Lekens betydelse  

Enligt den sociala inlärningsteorin lär sig barn i hög grad genom att observera. En form 

av observationsinlärning kallas modellinlärning och den handlar om att individen 

använder sig av andra personer som mönster eller modeller (Hwang & Nilsson, 2011). 

Av intervjuerna framgick att barnen på förskolan ofta tog lärdom av varandra genom 

att observera och ta efter andras beteende och även genom att hjälpa varandra med 

olika sysslor. Barn med autism lekte oftast inte med de andra utan satt gärna med i 

samma rum som när andra barn lekte och försökte iaktta de andra barnens lek för att 

vid senare tillfälle utföra samma lek som barnen tidigare lekte.  

Flertalet av de intervjuade förskollärarna upplevde att det inte uppstod några 

leksekvenser mellan det autistiska barnet och de övriga barnen på förskolan. Trots att 

både förskollärarna och de övriga barnen försökte introducera det autistiska barnet i 

olika slags lekar ville inte det autistiska barnet delta. Barn med autism vill oftast leka 

själva, de leker inte som andra barn, var något som förskollärarna konstaterade. I det 

sociokulturella perspektivet poängteras att samverkan med andra har en central 

betydelse för att individen ska bilda och utveckla sina färdigheter och förmågor (Säljö 

2010). Intervjuerna visade att trots att förskollärarna erbjöd flera hjälpmedel för att 

introducera och bjuda in det autistiska barnet i de andra barnens lekar var det svårt att 

bygga upp leksekvenser mellan dem och även att få till stånd en konversation mellan 

dem. På förskolor är leken oftast en väldigt central del för barn, det är i leken olika 

slags lärande bland annat byggs upp och även sociala relationer mellan barnen. Trots 

att förskollärarna försökte beakta det autistiska barnets intressen och bjuda in andra 

barn att leka med utgångspunkt i det autistiska barnets intressen så uppstod det inga 

lekar mellan barnen.  
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8.4 Pedagogiska verktyg  

Ett resultat som blev tydligt vid intervjuerna var att det fanns två pedagogiska verktyg 

eller metoder (tecken som stöd och kroppsspråk) som var vanligt förekommande på 

förskolorna för att kontakta eller kommunicera med de autistiska barnen. Dessa 

användes av både vuxna och barn för att bygga upp sociala samspel, kommunikation 

och för att underlätta det autistiska barnets vardag på förskolan. På de flesta förskolor 

hade det autistiska barnet en assistent och den assistenten fick ibland agera som barnets 

tolk då många barn med autism inte har något talat språk. Assistenten fick då tolka och 

förklara saker åt barnet till de andra barnen och även vuxna ibland. Enligt theory of 

mind så används ickeverbala uttryck som till exempel mimik och ögonkontakt, men 

även symboler för att kunna förstå andra (Hwang & Nilsson, 2011).  

På nästan alla förskolor kunde jag konstatera att förskollärarna använde bilder för att 

bland annat kommunicera och utveckla ett lärande hos barnet med autism. 

Bildscheman användes även för att underlätta barnets vardag då rutiner och struktur är 

viktigt för dessa barn. Dessa bilder synliggjorde speciellt för det autistiska barnet vad 

som kommer att hända under dagen men det var även gynnsamt för de övriga barnen. 

Det sociokulturella perspektivet betonar att människor använder verktyg/redskap för 

att förstå sin omvärld och agera i den. Människan använder två olika verktyg, språkliga 

och materiella. Exempel på ett språklig eller mentalt redskap är symbol, ett tecken eller 

teckensystem som vi använder för att tänka och kommunicera med. Genom bilder kan 

vi uttrycka oss och samtidigt kommunicera med dem (Säljö, 2010). Enligt 

intervjusvaren konstaterade förskollärarna att använda bilder som verktyg vid 

kommunikation med de autistiska barnen i hög grad underlättade dessa barns vardag. 

Det utgjorde ett enkelt och bra verktyg som var till hjälp för barnen att skapa en 

struktur på den vardagliga förskoleverksamheten.  
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9 AVSLUTANDE DISKUSSION 
I denna avslutande diskussion vill jag knyta an resultaten från undersökningen till 

tidigare redovisad litteratur som jag berörde i kapitel 2, men även redovisa tankar och 

funderingar som väckts under hela skrivprocessen. Avslutningsvis formulerar jag 

några tankar inför fortsatta studier.  

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar med att inkludera barn 

med autism i förskolan, hur de bygger upp sociala relationer, vilka verktyg de använder 

och miljön och lekens betydelse.  

9.1 Teorier och verklighet 

De intervjuade förskollärarna menade att de på bästa sätt försökte inkludera barnet 

med autism i den övriga barngruppen. Det autistiska barnet var som vilket barn som 

helst, och de betonade att det var viktigt att alla barn kände sig lika mycket värda 

oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Förskollärarna betonade även 

att det är viktigt att inte tvinga in detta barn i någon verksamhet utan det måste komma 

frivilligt från barnen. Man ska bjuda in och försöka locka in barnet i olika samlingar 

eller aktiviteter men barnet måste få känna själv om det vill delta eller bara iaktta 

händelserna. Förskollärarna var eniga om att för att inkludera dessa barn på förskolan 

behöver man använda vissa strategier som exempelvis tecken som stöd och bilder. 

Förskollärarnas synpunkter och handlande har stöd i forskningslitteraturen. Enligt 

Waclaw, Aldenrud och Ilstedt (1999) så har det visat sig att barn förstår information 

bättre om den förstärks visuellt, så att de kan ta in informationen med hjälp av sina 

ögon. Att använda bilder och tecken som stöd är något som gynnar alla barn på 

förskolan. Mitt intryck är att många förskolor ville använda mycket bilder och tecken 

som stöd men att det ofta inte fanns tillräckligt med tid att utveckla och använda dem 

i den utsträckning som man önskade. Att låta personal få gå kurser i teckenspråk är 

något som borde prioriteras mer på förskolor, eftersom tecken som stöd gynnar alla 

barn oavsett om de har språksvårigheter eller inte. Att kunna använda sig av tecken 

som stöd är förmodligen något som man har nytta av under hela livet.   

Eftersom barn med autism har svårigheter med socialt samspel och kommunikation 

uppkom det ofta inte något direkt socialt samspel mellan det autistiska barnet och de 

övriga barnen på förskolan. Det autistiska barnet hade svårt att göra sig förstådd på 

grund av sen språkutveckling och det ledde till att de övriga barnen inte förstod vad 

barnet menade när de försökte kommunicera. Förskollärarna betonade att de övriga 

barnen försökte bjuda in och få med detta barn i sina lekar ändå. Pierangelo och 

Giuliani (2008) skriver att inkludering med de barn på förskolan som har normala 

sociala beteenden har stor betydelse för de barn som har autism. Författarna nämner 

även att detta är bra eftersom dessa barns sociala förmågor studeras, det är 

förskollärarnas skyldighet att hjälpa både de barn som har autism och de barn som inte 

har autism att samspela med varandra. Förskollärarna var väldigt måna om att försöka 

bygga upp ett socialt samspel mellan barnen på förskolan men oftast var det autistiska 

barnet som sa nej och inte ville delta. Eftersom de andra barnen inte förstod det 

autistiska barnet så bra sökte sig barnet till de vuxna istället och det var tillsammans 

med de vuxna som ett socialt samspel byggdes upp. Men hur upplever egentligen de 

vuxna det att autistiska barn kräver så mycket tid av dem? En ytterligare fråga man 

kan ställa: Om barn med autism oftast knyter an till den person som förstår dem bäst, 

hur blir det när den personen är borta?  



38 

 

 

Vissa av förskolorna hade tillgång till en assistent till detta autistiska barnet. 

Förskollärarna ansåg, i likhet med Pierangelo och Giuliani (2008), att det är viktigt för 

barn som har autism att de inte ständigt är tillsammans enbart med deras assistent om 

de har någon. Assistentens ständiga närvaro kan leda till att andra barn inte törs ta 

kontakt med barnet som har autism. Detta var dock inget som jag kunde observera 

förekom på de förskolor som jag besökte, utan barnet sökte kontakt med andra barn 

oavsett assistenten. Det är även viktigt att assistenten vågar släppa taget om barnet och 

släpper in de andra förskollärarna för de kan potentiellt ha en stor roll för dessa barns 

sociala utveckling. Att ha en assistent kunde jag se som en positiv effekt, denna 

assistent kunde förstå och tolka detta barn på ett bättre sätt och genom det delade 

assistenten med sig av sina erfarenheter och kunskaper till den övriga personalen. Men 

det kan även ses som negativt då barnet kanske bara knyter an till just den personen.  

Att ha en god relation med alla på förskolan är väldigt betydelsefullt. För de förskolor 

som inte har någon assistent kan det även leda till brist och problem i personalstyrkan 

då någon ur den ordinarie personalen får ta ansvar för dessa barn. Det kräver mycket 

tid och energi att hinna med ett barn som är i behov av särskilt stöd och samtidigt hinna 

med att uppmärksamma alla andra barn på förskolan. Som vuxen är det särskilt viktigt 

att tänka på hur man uttrycker sig när man har barn med autism. Bromark och Granat 

(2013) menar att barn med autism ofta uppfattar det som sägs bokstavligt. Detta tolkar 

jag som något som kräver väldigt mycket energi och kan utgöra en påfrestning, då man 

som vuxen hela tiden måste tänka sig för innan man uttrycker sig, säger jag rätt nu 

eller kan det misstolkas?  

Hur miljön är utformad på förskolan har en väldigt stor betydelse för barn med autism. 

Förskollärarna berättade att det gäller att inte ha för mycket material framme eller 

blommiga tyger, eftersom det kan bli jobbigt för dessa barn. Jacobsson och Nilsson 

(2011) betonar att för att barn med autism ska utvecklas och må bra i förskolan så är 

det viktigt att de omges av en autismtillmötesgående och bra miljö. De flesta 

förskollärare ansåg inte att de behövde göra så stora förändringar av miljön för dessa 

barn, utan de försökte att ha en avskalad miljö i övrigt. Det är egentligen något som 

alla barn mår bra av, att man skapar tydlighet och struktur. Något som kom fram under 

intervjuerna var att dessa barn gärna ville ha ett eget rum som var avskalat och tyst 

som de kunde gå till och ”tanka ny energi”. Det här stämmer med vad Waclaw, 

Aldenrud och Ilstedt (1999) menar att om barnet exempelvis behöver en assistent så 

är det bra om de har tillgång till ett eget rum på förskolan. Att det är viktigt för barn 

med autism att ”tanka ny energi”, var inget som jag tidigare stött på i litteraturen, men 

enligt de intervjuade förskollärarna var det något som var väldigt betydelsefullt för 

dessa barn. Man kan fundera över om detta inte gäller för alla barn i förskolan. 

Eftersom det oftast är höga ljudnivåer på förskolan borde det kännas skönt för alla 

barn att ha en plats där det är lugnt och tyst och där man kan varva ner på och tanka 

”ny energi”.  

Att få en utformad vardag med vanor och mönster är något som är viktigt för barn med 

autism. Ett hjälpmedel för att få en reglerad och begriplig vardag är att använda sig av 

tydliga scheman (Bromark & Granat, 2013). Exempel på sådana scheman kan vara 

bild och arbetsscheman och detta var också något som användes av de intervjuade 

förskollärarna. Att kunna använda sig av bildscheman är väldigt betydelsefullt för barn 

med autism men även väldigt lärorikt för de övriga barnen. Genom att undersöka 

schemat får barnen en inblick i över hur dagen ser ut och vad de ska göra under dagen. 

Detta hjälpmedel är väldigt viktigt för barn med autism då de vill ha samma rutiner 
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och vanor varje dag då de har svårigheter med förändringar.  Användning av bilder är 

något jag anser är något som ska brukas ännu mer på förskolor, det är ett enkelt medel 

som kan leda till socialt samspel och lärande mellan barn till barn och barn till vuxen.  

Att leka som vanliga barn gör, var något som alla förskollärarna var eniga om inte 

förekom hos barn med autism. Barn som har autism leker oftast inte utan de observerar 

mest vad andra gör. Ett vanligt beteende är att dessa barn har en tendens att fokusera 

på och hålla fast vid en och samma aktivitet och vill repetera den om och om igen 

(Jordan & Libby, 1998). Författarna skriver att detta leder till att barnet får en 

begränsad erfarenhet samt begränsad utveckling av mångsidighet och det kan hindra 

barnet att utveckla en nyfikenhet för att undersöka omvärlden och leken. Av 

intervjuerna i denna undersökning framgick att förskollärarna och även de övriga 

barnen försökte i den mån de kunde bjuda in det autistiska barnet i deras lekar men 

oftast sa barnet själv nej och ville hellre iaktta vad som hände. Detta ledde till att det 

inte uppstod något lärande eller socialt samspel mellan barnen vid dessa lekstunder. 

Beyer och Gammeltoft (2000) skriver att närstående vuxna är det första lekobjektet för 

barn med autism, något som även bekräftades vid intervjuerna. Att kunna bygga upp 

ett socialt samspel med autistiska barn och de övriga barnen framstår som en både 

viktig men samtidigt svår uppgift för förskolepersonalen, eftersom det sociala 

samspelet mellan barnen är så viktigt, barn lär sig av varandra och det är betydelsefullt 

på förskolan. I och med att det var de vuxna som förstod det autistiska barnet bäst blev 

de vuxna barnets ”lekvän”, något som även understryks av Beyer och Gammeltoft 

(2000) som skriver att barnets första lekaktivitet är med vuxna i form av tecken och 

känslor. 

Olika IKT-verktyg och timer var två verktyg som användes mycket på de alla de olika 

förskolorna för de autistiska barnet. Att använda datorer eller ipad för att bygga upp 

olika slags lärande hos barnet var något som var effektivt. Gillberg (1992) hävdar att 

IKT-verktyg är ett medel som kan främja utveckling hos barn med autism. Barn med 

autism har väldigt svårt för förändringar och behöver vara förberedda i god tid då en 

förändring ska ske. Ett effektivt verktyg som vissa förskollärare använde sig av var en 

timer. Genom detta hjälpmedel är barnet beredd på att exempelvis en växling ska ske 

mellan olika aktiviteter. Enligt Peeters (1999) är timer ett bra stöd för dessa barn för 

då hinner de förbereda sig på växlingen. Att använda timer kan även vara lärorikt för 

de övriga barnen då de kan förberedda sig på att plocka undan de föremål de lekt med 

innan det är dags att gå ut eller att äta mat. En timer är ett enkelt medel som kan vara 

lärorik på många sätt på förskolan så det borde användas mera och det gynnar alla 

barn.  

 

9.2 Pedagogiska implikationer 

Resultatet i studien visar att förskollärarna behöver ha en mer strukturerad plan för hur 

man ska arbeta med barn med autism. Det kan handla om ett antal steg eller tydliga 

anvisningar för vad man ska göra och som man sedan följer och även följer upp. 

Resultatet visar på att det är oklart och upp till varje förskola/ personal att arbeta efter 

bästa förstånd. På dessa förskolor borde man efterfråga mer tydliga arbetssätt uppgifter 

och metoder hur man löser vissa problem, sätt att inkludera barnen, metoder att bygga 

upp sociala samspel och så vidare. Ett annat sätt för förskollärarna att få mer kunskap 

inom autistiska barn är att träffa andra förskollärare som också arbetar med autistiska 

barn. Vid dessa tillfällen kan olika diskussioner bildas, förskollärarna kan utbyta olika 
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erfarenheter och gemensamt kan de utforma arbetssätt och pröva dem på de olika 

förskolorna.  

Mot bakgrunden av vad denna studie visar, så borde man försöka att skaffa mer 

utbildning för förskollärarna kring i detta fall barn med autism men även utbildningar 

om andra diagnoser som kan förekomma inom förskolan. Genom att få utbildning och 

mera kunskaper inom detta ämne kan förskollärarna förhålla sig bättre emot dessa 

barn, erbjuda mer och rätt stöd. Då kan få kännedom hur de ska hantera olika 

situationer och dilemman. Att ge alla barn rätt stöd och hjälp på förskolan är något 

som alla förskollärare vill tillgodose och om förskollärarna får mera kunskaper inom 

autism ämnet kan det leda till att dessa barn kan få just den hjälp de behöver för att 

utvecklas på bästa sätt. Genom att få utbildning eller få chans att gå på fler 

föreläsningar eller utbyta erfarenheter med andra förskollärare som arbetar med barn 

med autism kan leda till en bättre verksamhet där alla barn syns och får den hjälp de 

behöver. Som människa är man aldrig fullärd utan nya kunskaper och lärdomar kan 

man ta till sig hela tiden. Med mer kunskap inom autism ämnet leder till mer kunniga 

förskollärare vilket leder till att de kan se till att erbjuda den allra bästa hjälpen som 

behövs för att tillgodose dessa barn. Genom att få mer kunskap inom autism kan 

förskollärarna sedan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till övriga barnen 

men även föräldrar så att de får mer inblick i hur de kan bemöta och behandla de 

autistiska barnen. Med mer kunskap för de övriga barnen om autism kan leda till att 

de har ännu mer förståelse för dessa barn och kan använda inlärda strategier/ metoder 

som kan bjuda in till socialt samspel eller kommunikation dem mellan. Dessa barn kan 

även kanske bjuda in de autistiska barnen i olika lekar då de har kunskap kring hur 

dessa barn leker och på vilket sätt de leker. Att både förskollärare och de övriga barnen 

får mer kunskap och utbildning kring ämnet autism kan leda till en bättre utveckling 

för autistiska barn på förskolan.  

9.3 Tankar om fortsatt forskning 

En av anledningarna till att jag blev intresserad av barn med autism var att när jag själv 

har varit ute på olika förskolor har jag ibland stött på barn som är i behov av särskilt 

stöd, Samtidigt har jag inte riktigt sett hur förskollärarna arbetar med dessa barn för 

att de ska utvecklas på bästa sätt. Att barn får olika diagnoser i tidig ålder är något som 

blir mer och mer vanligt och att undersöka hur förskollärare arbetar med barn som har 

autism var därför något som intresserade mig.  

Jag upplever att förskollärarna använde de verktyg som de hade tillgång till för att 

inkludera och bygga upp ett socialt samspel och kommunikation med dessa barn, men 

att det ändå upplevdes som dessa barn blev lite ”utanför” på något sätt. Eftersom barn 

med autism har svårt med det sociala, att förstå andra människor och att göra sig 

förstådd leder till att det inte byggs upp någon relation mellan barnen. Jag upplever att 

om barnen på förskolan hade fått mera information om hur barn med autism beter sig 

och varför och om man kanske mer tydligt hjälpt dem att bygga upp relationer till 

dessa barn så hade kanske de övriga barnen försökt ännu mer att få in detta barn i deras 

lekar och samvaro på förskolan. ”Barn lär av varandra, barn lär sig i sociala samspel” 

är något som man ofta hör då det gäller barn, det är viktigt att barn får nya kunskaper 

och lärdomar av varandra men hur ska man arbeta för att uppfylla detta i förskolan 

med barn som har autism?  

Om jag hade haft mera tid till denna studie hade det varit intressant att gå ut till olika 

förskolor som har barn med autism och observera hur en ”vanlig dag" på förskolan såg 
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ut för dem? Hur är samvaron mellan barnen? Hur beter sig de övriga barnen mot detta 

barn? Hur uppträder och interagerar det autistiska barnet med de vuxna och de övriga 

barnen? Hur ofta används de verktyg som förskollärarna nämnde i verksamheten, i 

vilken utsträckning synliggjordes de för de autistiska barnet och de övriga barnen? Att 

gå ut och göra observationer på autistiska barn på förskolan tror jag kunde ge en bättre 

inblick i hur dessa barn verkligen har det på förskolan.  

Jag menar även att förskollärarna behöver mer information, redskap och kunskap för 

att kunna utveckla dessa barn på bästa möjliga sätt. Det jag har kommit fram till genom 

min studie är att socialt samspel och kommunikation är svårt för barn med autism och 

att det inte byggs upp några särskilda relationer mellan barnen på förskolan utan att 

autistiska barn dras oftast till de vuxna för att de förstår dem bättre.  Även om vissa 

verktyg används verkar inte det utveckla något varaktigt socialt samspel och 

kommunikation mellan barnen på förskolan. Här finns ett angeläget område som borde 

inspirera till fortsatta studier. 
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Bilagor 

Förskollärarna 

1. Berätta om vad du har för bakgrund gällande utbildning och arbete inom 

förskolan med barn med diagnosen autism? 

 

2. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med barn med autism? Vilka är dem i 

så fall? 

 

3. Berätta om hur man som förskollärare ska bemöta dessa barn? 

 

Sociala relationer 

4. Berätta hur ni inkluderar barn med autism i barngruppen? Vilka strategier 

använder ni? 

5. På vilket sätt integreras/ samordnas barn med autism med de övriga barnen?  

6. Berätta om hur relationen är/ var mellan det autistiska barnet och de övriga 

barnen på förskolan? 

7. Vilket sätt kan inkluderingen av det autistiska barnet påverka de övriga 

barnen? 

8. Berätta om vilka strategier ni använder för att bygga upp socialt samspel 

mellan barn med autism och de övriga barnen 

9. Berätta om hur ni som förskollärare byggde upp ett socialt samspel med dessa 

barn? Några särskilda strategier?  

 

Inkludering 

10. Hur ser du på miljös betydelse då det gäller inkludering för barn med autism? 

- Anpassades miljön mycket efter barnet med autism, på vilket sätt i så fall?  

 

11. Hur ser du på lekens betydelse då det gäller inkludering för barn med autism? 

Verktyg  

12.  Hur ser det pedagogiska arbetet ut för barn med autism? Använder ni några 

särskilda metoder (ex dags och arbetsscheman)? 

 

13. Berätta om vilka pedagogiska verktyg ni använder för barn med autism? (ex 

ipad, datorer?  

 


