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Abstrakt 

Murhagen, U,. & Jantunen, E. (2013). Att ha barn med autism i förskolan och på fritidshem – 

En studie om pedagogers arbetsätt med barn med autism. Examensarbete i pedagogik 15hp.  

Lärarprogrammet, akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

Autism är en funktionsnedsättning som är förekommande hos barn i förskolor och fritidshem. 

Syftet med den här studien är att ta reda på vad pedagoger på förskolor och fritidshem 

använder sig av för arbetssätt/metoder då de arbetar med barn med autism. Vi tänker även ta 

reda på mer om varför de använder sig av dessa arbetssätt/metoder. I denna undersökning 

deltar tre förskollärare och två fritidspedagoger, från två olika kommuner i mellersta Sverige, 

i kvalitativa intervjuer beträffande deras arbetssätt/metoder med barn med autism. Resultatet 

beskriver deras arbetssätt/metoder med autistiska barn och det framgår varför de använder sig 

av just dessa tillvägagångssätt samt på vilka sätt barnen gynnas av just dessa 

arbetssätt/metoder. Det framgår även i resultatet hur föräldrasamverkan ser ut, det vill säga 

hur pedagogerna bemöter föräldrar till barn med autism och hur kontakten fungerar dem 

emellan. I resultatet står att läsa att pedagogerna använder sig av relativt liknande 

arbetssätt/metoder då de arbetar med autistiska barn i verksamheten, samtidigt som de betonar 

vikten av att man bör utgå från individen och hur man arbetar med just det barnet, genom att 

olika arbetssätt kan vara gynnande för barn på olika sätt. 

 

 

Nyckelord: Arbetssätt, autism, barn, fritidshem, förskola, pedagoger, pedagogik.  
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1. INLEDNING 
 

Genom att ingen av oss sedan innan har studerat specialpedagogik känns det relevant att 

rikta in sig på det området. Vi som blivande pedagoger kommer att komma i kontakt med 

barn som har olika typer av funktionsnedsättningar i vårt framtida yrkesliv, och därmed 

känns det viktigt för oss att få en bredare kunskap om autism, som vi valt att studera. 

Autism är en funktionsnedsättning som är förekommande i förskolor och fritidshem. Vi 

har båda sedan tidigare stött på ett fåtal barn med autism i förskolan eller fritidshemmets 

verksamheter, då vi har arbetat eller haft praktik. Därmed har vi fått en förståelse för 

funktionsnedsättningen och vad den innebär. Vi finner autism intressant och vill få mer 

lärdom om hur pedagoger på förskolor och fritidshem arbetar med barn med autism, eller 

misstänkt autism, i verksamheten.  

Barn i behov av särskilt stöd är berättigad till sitt stöd och även med hänsyn till sina egna 

behov och förutsättningar. Det är viktigt att förebygga problem så tidigt som möjligt när 

det handlar om barn som är i behov av särskilt stöd och som även riskerar att få 

svårigheter i utvecklingen. Genom att stödet ska utformas med hänsyn till barnens egna 

förutsättningar så kan inte heller verksamheten i förskolan utformas lika för alla barn, 

genom att alla barn har olika behov. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla 

barn och de barn som är i behov av stöd ska få det. Detta gör att det ställs krav på 

personalen då de ska vara uppmärksamma på att verksamheten anpassas till alla barn, 

beroende på vilka behov de har och även se till att dessa behov blir tillgodosedda. 

(Sandberg, 2009).  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) står att läsa 

följande på sidan 14; ”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i 

behov av särskilt stöd.” 

Enligt Lgr11 så ska även undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov.  

Det ställs krav på pedagoger när de ska tillgodose barns behov. Genom att behoven ser 

väldigt olika ut hos barn så resulterar det i en pedagogisk utmaning. Därmed är det 

intresseväckande att undersöka pedagogers arbetssätt när det förekommer barn i behov av 

särskilt stöd, i detta fall autism, i förskolor och fritidshemmens verksamheter.  

 

1.1 Bakgrund 
 

I följande kommer vi att presentera den teoretiska bakgrunden till vår studie. Först och 

främst kommer vi beskriva mer om autism, klargöra vad funktionsnedsättningen är och 

vad den innebär. Därefter tar vi upp vad styrdokumenten säger angående hur pedagoger 

bör arbeta i förskolan och skolan/fritidshem med barn som är i behov av särskilt stöd. 

Sedan tar vi upp olika förskoleformer och skolformer som är lämpliga för barn med 

autism. Slutligen redogör vi olika arbetssätt och metoder då man arbetar med barn med 

autism. 
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1.1.1 Redogörelse för funktionsnedsättningen 

 

Enligt Frith (1998) så beror autism på en specifik störning i hjärnan. Denna störning kan 

ha att göra med en av följande orsaker: genetisk skada, hjärnskada eller hjärnsjukdom. 

Autism är därmed en störning i utvecklingen. Axeheim (1999) belyser att autism ett 

kommunikationshandikapp som påverkar hela barnets utveckling och symtomen för detta 

visar sig före tre års ålder. Författaren hänvisar till Lorna Wings triad. Det är en 

symtomtriad som utvecklades av forskarna Lorna Wing och Judith Gould i slutet av 1970-

talet. Denna triad redogör för vad som är gemensamt för personer med denna 

funktionsnedsättning oavsett begåvningsnivå. (Autismforum, 2007). Enligt Axeheim 

(1999) består Lorna Wings triad av följande tre kategorier:  

1. Problematik med ömsesidig social samverkan – Barn med autism har svårigheter 

med det sociala samspelet. De kan ha problematik med ögonkontakt och mimik, genom 

att den är begränsad eller annorlunda. En del barn undviker ögonkontakt helt och 

hållet. Det är vanligt att barn med autism har svårigheter med fantasi och 

föreställningsförmågan, vilket gör att det blir problem för dem då de ska leka rollekar, 

ensam eller tillsammans med andra. 

 

2. Problematik med förmågan till gemensam kommunikation – Barn med autism har 

en fördröjd eller begränsad språkförmåga och språkutveckling. Det är även vanligt att 

de har problematik med kroppsspråk och gester. Det är inte ovanligt att språket är 

stereotypt och tvångsmässigt. Det är ovanligt att barn med autism tar kontakt med 

andra för att kommunicera.  

 

3. Svårigheter med förmågan att fantisera och bete sig på ett varierande sätt – Barn 

med autism har ofta specialintressen som de gärna ägnar sin tid åt. Ofta är det ett 

tvångsmässigt intresse som att barnen exempelvis är fixerad vid olika sinnesintryck 

som kan ha att göra med ljud, doft och ljus, eller att de använder sig av ovanliga arm-, 

hand och fingerrörelser. Detta intresse kan ta upp mycket tid för barnen, till den grad 

att det förhindrar dem från att medverka i något annat.   

Under 1990-talet har många olika studier påvisat att autism är förekommande hos en till två 

av 1000 födda barn. Undersökningarna visade även att autism är mer vanligt förkommande 

hos pojkar än hos flickor. Det finns dock en risk för att flickor med autism inte alltid får 

diagnosen fastställd, på grund av att deras symtom ofta är mindre synliga. Anledningar till 

detta kan vara att flickor ofta inte har ett lika aggressivt beteende samt att de inte är lika 

uppmärksamhetskrävande, som pojkar kan vara. (Gillberg, 1999). 

Gillberg och Peeters (2001) tar upp att det är sällsynt att autism uppträder ensamt. Exempelvis 

är det vanligt att det finns ett samband mellan autism och begåvningshandikapp. Cirka 80 

procent av alla personer med autism har även ett förståndshandikapp. Epilepsi är även 

förekommande hos personer med autism. Gillberg och Peeters (2001) belyser att 30-40 
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procent av alla vuxna människor med autism även har epilepsi, eller att de någon gång har 

haft det. 

 

1.1.2 Vad säger styrdokumenten om barn i behov av särskilt stöd? 

 

Enligt skolverket (2005) gynnas barn som är i behov av särskilt stöd av att vistas i mindre 

barngrupper, då det blir enklare för pedagogerna att tillgodose deras behov. De menar att 

förskolan är till för alla barn med deras olika behov och det är pedagogernas uppgift att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för varje barns utveckling. Likaså i den reviderade läroplanen för 

förskolan [Lpfö 98] (Skolverket, 2010) står att läsa följande på sidan 5; 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i 

förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att 

göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 

Skolverket (2005) hävdar att barn i behov av särskilt stöd har rätt till resurs i förskolan och att 

barnet i fråga inte heller behöver vara diagnostiserad för att få tillgång till resurs. Det är 

viktigt att vårdnadshavarna till barnet blir involverade för att förskolan ska kunna stödja 

barnet på bästa sätt och att exempelvis en handlingsplan upprättas, då förskolan alltid behöver 

föräldrarnas medgivande och godkännande när det kommer till stödinsatser. Skolverket 

(2005) refererar till skollagen (SFS 2010:800) som menar att barn som av fysiska, psykiska 

eller övriga skäl behöver stöd i sin utveckling, har rätt till det stöd som deras särskilda behov 

kräver. Skolverket (2005) belyser att det är viktigt att personalen på förskolan 

uppmärksammar barns olikheter i barngruppen och även arbetar med dessa olikheter. Det är 

även betydelsefullt att diskutera med barngruppen om människors olikheter.  

Lpfö98 (Skolverket, 2010) tar upp att det är förskollärarnas ansvar att arbetet i barngruppen 

genomförs som så att barnen får förutsättningar för utveckling och lärande, samtidigt som de 

stimuleras att använda hela sin förmåga. Likaså att barnen får stöd och stimulans i sin sociala 

utveckling samt att de ser till att barnen ställs inför utmaningar som stimulerar dem till att inta 

nya erfarenheter och kunskaper. Det ligger dessutom på arbetslagets ansvar att de samarbetar 

så att det ger en god miljö för utveckling, lek och lärande samt att hjälpa de barn som behöver 

stöd i sin utveckling av olika anledningar. 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr11] (Skolverket, 

2011) innebär inte en likvärdig utbildning att undervisningen ska se precis likadan ut på alla 

skolor eller att skolans resurser ska fördelas lika. Detta på grund av att elever har olika 

förutsättningar och behov som man måste ta hänsyn till. Skolan är ansvarig för de elever som 

har svårigheter med att nå målen för sin utbildning av olika skäl och därmed kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla.  

Lgr11 (Skolverket, 2011) tar upp att studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som 

fullgör motsvarande uppgifter, ska vara uppmärksamma angående möjligheterna för elever 

med funktionsnedsättning. Det tas också upp att rektorn, som pedagogisk ledare och chef för 

lärarna i skolan, har ansvar för att verksamheten inriktas mot de nationella målen. Det vill 

säga, exempelvis att undervisningen och verksamheten utformas som så att eleverna får det 
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särskilda stöd de behöver samt att fördelningen av resurser och stödåtgärder anpassas till den 

bedömning av elevernas utveckling, som lärarna gör.  

  Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (Skolverkets allmänna råd, 2007) tar 

upp att det är av stor vikt att personalen är öppen för vårdnadshavares synpunkter vid 

planering av insatser för barn i behov av särskilt stöd samt att personalen tillsammans med 

barnet och dess vårdnadshavare dokumenterar, utvärderar och uppföljer stödinsatserna. 

 

1.1.3 Förskoleform för barn med autism 

 

Enligt Waclaw, Aldenrud och Ilstedt (1999) råder det olika åsikter hos pedagoger och 

föräldrar till barn med autism angående deras vistelse i förskola. En del pedagoger och 

föräldrar menar att barnet mår bäst av att placeras hos en dagmamma, medan andra tycker att 

en speciell gruppverksamhet för barn med autism är lämpligt. En del tycker också att barnet 

kan vistas på förskola men att det är viktigt att barnet då har en assistent till hjälp. Waclaw 

m.fl. (1999) menar att placering i förskola ofta är bra för barn med autism, men att barnet är i 

behov av en assistent. Det är av stor vikt att assistenten är lämplig för sitt arbete som så att 

denne har kunskap om funktionsnedsättningen och förstår problematiken angående detta. 

Övrig personal på förskolan bör också få kunskap om funktionsnedsättningen och det är 

viktigt för barnets utveckling att det sker ett positivt samarbete mellan alla inblandade.  

 

1.1.4 Skolform för barn med autism 

 

Waclaw, Aldenrud och Ilstedt (1999) menar att särskolan är en lämplig skolform för 

majoriteten av barn med autism. Beroende på barnets utvecklingsnivå och behov så finns det 

två olika alternativ inom särskolan, vilket är grundsärskola och träningsskola. 

Grundsärskolans läroplan stämmer bra överens med grundskolans, men barnet får mer tid för 

varje ämne och får lära sig teoretiska kunskaper som att läsa, skriva och räkna. 

Träningsskolans läroplan ser däremot annorlunda ut, då den har i syfte att barnet ska utveckla 

kommunikationsförmågan och de sociala förmågorna. Dock får barnet även där träna på att 

läsa och skriva men på en enklare nivå, exempelvis med hjälp av ordbilder. Waclaw m.fl. 

(1999) menar dock att den bästa skolformen för barn med autism är att de placeras i små 

klasser, där det enbart förekommer autistiska barn. Därmed får de ett tillrättalagt pedagogiskt 

arbetssätt. Om autistiska barn går i samma klass som andra särskoleelever är de i behov av en 

personlig assistent och skolans personal bör ha handledning och stöd om hur de ska arbeta 

med barnen. Det är dock alltid föräldrarna som har rätten att bestämma vilken skolform deras 

barn ska gå i. Barn med lindrigare autism kan klara av att gå i grundskola, men är då ofta i 

behov av en assistent så att de på bästa sätt kan tillgodogöra sig undervisningen. Det är då 

även av stor vikt att klasskamraterna får kunskap om funktionsnedsättningen för att förstå 

barnens svårigheter samt att all personal på skolan får information om barnens behov, för att 

få en ökad förståelse för problematiken. (Waclaw m.fl.1999). 
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1.1.5 Arbetssätt och metoder för barn med autism 

 

1.1.5.1 Anpassning av miljön till barn med autism 

 

Beckman, Kärnevik Måbrink och Schaumann (1998) framhäver hur viktigt det är att man som 

pedagog är konkret och tydlig mot det autistiska barnet. De tar upp exempel på miljön och 

författarna menar att det blir som mest strukturerat och tydligt för barnet om man ser till att de 

olika rummen, eller delar av rummen, som barnet vistas i innehar en enskild funktion. Det gör 

att barnet associerar rummet till vad som ska hända där inne. Det är också viktigt att barnet 

inte går direkt från en aktivitet till en annan, utan att han eller hon istället får bearbeta det som 

skett och vad som komma skall. Därmed är det positivt om det finns en plats i verksamheten 

som barnet kan vistas på emellanåt, där det är lugnt och tyst. Beckman m.fl. (1998) menar att 

denna plats kan fungera som en övergångsplats mellan olika aktiviteter, likväl som den kan 

fungera som en plats där barnet har möjlighet att ta en paus i lugn och ro. Det vill säga, en 

plats som barnet får vara ifred på. Det är även gynnande för barnet om exempelvis leksaker är 

placerade i lådor och att det finns bilder placerade på lådorna, där det framgår vad det är för 

innehåll i lådorna. Detta blir tydliggörande för barnet, genom att han eller hon kan koppla 

samman leksaken på bilden till innehållet i lådan. 

 

1.1.5.2 Bemötande gentemot barn med autism  

 

Enligt Beckman m.fl. (1998) är det positivt för autistiska barn att till en början få hjälp av en 

och samma pedagog, när de ska lära sig något nytt. Det kan vara förvirrande för barnet om det 

plötsligt blir en annan pedagog som hjälper till, då det är vanligt att barnet förknippar denna 

uppgift med den första pedagogen som han eller hon fick hjälp av. Därmed kan detta leda till 

att barnet får svårigheter med att utvecklas med just denna uppgift. Beckman m.fl. (1998) 

påpekar att det är viktigt att man som pedagog skapar en motivation för en specifik uppgift 

hos barnet samt att man ger barnet tid att kunna utföra den, då det är vanligt att barn med 

autism behöver genomföra uppgiften flera gånger för att lära in ordentligt hur den går till. Det 

är även bra att ha i åtanke att man låter barnet lösa sin uppgift i lugn och ro och att man inte 

frågar barnet hur det går, då man riskerar att störa barnet i sin koncentration. När barnet ska 

lära sig något nytt är det även positivt enligt Beckman m.fl. (1998) att pedagogen sitter 

placerad mitt emot barnet. Detta för att pedagogen på ett enkelt sätt får en överblick för det 

som sker samt att det blir enklare att få ögonkontakt med barnet. Beckman m.fl. (1998) 

hävdar att barn med autism behöver få ett arbetssystem för varje arbetstillfälle. Exempelvis 

kan det vara ett rutinerat schema där barnet får se vad han eller hon ska göra för tillfället, vad 

som kommer ske senare och så vidare.  

Det är av stor vikt hur man ger instruktioner till autistiska barn. Man kan ge en instruktion en 

dag som barnet klarar av att genomföra, medan man kan ge samma instruktion nästa dag 

medan barnet då inte klarar av det. Detta kan ha att göra med hur man uttrycker sig eller vad 

man använder sig av för kroppsspråk då man ger instruktionerna. För barnet med autism kan 

det bli otydligt om man agerar väldigt olika vid de två situationerna, men ändå ger samma 

instruktion. (Beckman m.fl., 1998).  
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Beyer och Gammeltoft (2000) skriver om lek hos barn med autism och framhäver att lek är ett 

samspel mellan två eller flera personer. De menar att leken bör vara kopplad med gemenskap, 

men att det är något som autistiska barn har svårt att uppleva. Lek mellan ett barn och en 

vuxen kan börja som ett samspel men det är ändå av stor vikt att ge barn, som har förmågan 

till det, möjlighet att leka med andra barn. Beyer och Gammeltoft (2000) menar att samvaron 

mellan barn och vuxna kan inte ge de kvaliteter som uppstår när barn leker med varandra. 

Därmed ligger det på vuxna människors ansvar att hjälpa till att utveckla ett socialt samspel, 

barnen emellan. 

 

1.1.5.3 Social stories 

 

Crozier och Tincani (2005) beskriver en metod som kallas för ”Social stories”. Detta är ett 

arbetssätt som visat sig vara gynnande för en pojke med autism, som haft svårigheter med sitt 

beteende i klassrummet, på grund av att han varit högljudd och uppmärksamhetskrävande. 

Med ”Social stories” menas att barnet i fråga får läsa korta, konkreta och tydliga texter som 

berättar hur man ska bete sig i klassrummet. Crozier och Tincani (2005) betonar att pojken 

med autism läser dessa texter tillsammans med sin lärare tre gånger dagligen innan lektionstid 

och att det gett positiva resultat, då pojken därefter framstått som lugnare och mer 

koncentrerad vid undervisningen. Tanken är att texterna ska vara korta och konkreta, då det 

blir som mest tydligt för barnet att förstå hur han ska bete sig. Crozier och Tincani (2005) 

anser också att det är viktigt med tydlighet då man arbetar med barn med autism, på grund av 

att det blir enklare för barnet att förstå när instruktionerna och arbetssätten är så tydliga som 

möjligt.  

 

1.1.5.4 Ipg (Integrated playgroups) 

 

Wolfberg, Bottema-Beutel och DeWitt (2012) redogör för en metod vid namn Ipg (Integrated 

play groups). Metoden går ut på att integrera autistiska barn med andra barn, genom att de ska 

samverka i lekar, i olika miljöer. Genom detta får de träna på det sociala samspelet samt öva 

på att använda sin fantasi. I dessa lekar följer man en struktur som innehåller till exempel 

rutiner och man utgår från barnens intressen. Genom att barn med autism bland annat har 

svårigheter med att leka fantasilekar och att vara social med andra barn så gynnas autistiska 

barn av att använda sig av denna metod. Wolfberg m.fl. (2012) menar att det är av stor vikt att 

barn med autism får hjälp och stöd med detta, då det annars kan påverka deras utveckling 

negativt, genom att de kan bli uteslutna från lekar som kan vara utvecklande för dem. 

Aktiviteterna och lekarna som barnen utövar med denna metod främjar deras medvetenhet, 

förståelse och empati. De är även gynnande för barnet, genom att tanken är att lära sig hur 

man leker fantasilekar, samspelar med andra barn och kommunicerar.  

1.1.5.5 Prt (Pivotal response behandling) 

 

Stahmer, Schreibman och Palardy Powell (2006) tar också upp en metod som gynnar 

autistiska barns fantasilekar. Den kallas för Prt (Pivotal response behandling) och är en 

beteendemässig behandling för barn med autism. Enligt Stahmer m.fl. (2006) är det viktigt att 

barn med autism får utlopp för sin fantasi då det har en positiv inverkan på språket, den 
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sociala utvecklingen och samspelet. Att leka fantasilekar på ett utvecklande sätt kan vara 

avgörande för acceptansen av andra barn i sociala sammanhang. Viktiga synvinklar av 

träningen inkluderar barnets val av aktiviteter. De får bland annat öva på turtagning och 

förstärkande försök till att kommunicera med hjälp av denna metod. 

 

1.1.5.6 Play therapy 

 

Parker och O’brien (2011) redogör för en metod vid namn Play therapy, som syftar i hur man 

når fram till det autistiska barnet. Skälet till att de anser detta som ett bra tillvägagångssätt är 

för att barn uttrycker sig naturligt genom lek. Barn kommunicerar på bästa sätt genom lek, då 

lek ger dem en möjlighet till att lösa problem som uppstår och att de bland annat får möjlighet 

att använda sig av sin fantasi. Parker och O’brien (2011) beskriver en typ av sandlek, som 

visat sig vara gynnande för en sjuårig pojke med autism. Denna pojke hade tidigare problem 

med det sociala samspelet genom att han fick utbrott, var utåtagerande mot andra barn och 

inte ville delta vid undervisningen i klassrummet. Med denna sandlek var tanken att pojken 

skulle få en möjlighet att varva ner till lugn musik och uttrycka sina känslor och tankar, då 

han använde sig av föremål och leksaker, som han hade tillgång till vid denna metod. 

Pedagogerna skulle även försöka hjälpa pojken att hitta en koppling mellan leken och hans 

situation, som den såg ut på riktigt. Parker och O’brien (2011) förklarar vidare att av de 

positiva styrkor och talanger som uppstår i denna lekterapi, är det av stor vikt att pedagogerna 

försöker hjälpa barnet att själv hitta dessa styrkor och talanger. Tanken är att barnet sedan ska 

kunna använda sig av dessa i sociala situationer, som till exempel i klassrummet och i det 

sociala samspelet med andra barn. Parker och O’brien (2011) belyser att pojken visade 

framgångar med denna metod, genom att han blev mer koncentrerad och samarbetsvillig i 

klassrummet. Han utvecklades även som så att hans utåtagerande mot andra barn minskade 

och han blev istället vänligare mot de övriga barnen.  

 

1.1.5.7 Lekens betydelse för barn med autism 

 

Jung och Sainato (2013) tar upp lekens betydelse för barn med autism. Genom att barn med 

autism ofta uppvisar svårigheter gällande hur de ska agera i lek och gärna ägnar sig åt 

stereotypa beteenden, är det av stor vikt att försöka få dem att utvecklas genom lek. Jung och 

Sainato (2013) menar att autistiska barn utvecklas genom lek och att den har en stor betydelse 

för dem, gällande det sociala samspelet med andra barn. Likaså har leken stor betydelse för 

lärandet, då de lär sig genom den. I leken kan de utvecklas socialt som så att det blir enklare 

för dem att ta egna initiativ till lekar samt att ta kontakt med andra barn. Jung och Saninato 

(2013) framhäver också olika metoder som visat sig vara gynnande för autistiska barns sociala 

utveckling. De benämner bland annat Prt (Pivotal response treatment), Ipg (Integrated play 

groups) och Social stories.  

 

1.1.5.8 Utbildning för lärare till barn med autism 

 

Busby, Ingram, Bowron, Oliver och Lyons (2012) skriver om lärare i skolor på landsbygden, 

som inte har kunskap om hur man undervisar barn med olika funktionsnedsättningar och 

främst då barn med autism. Detta på grund av att lärarna inte har fått någon erfarenhet eller 
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kunskap om detta när de tidigare gått sin lärarutbildning. Enligt Busby m.fl. (2012) anser 

lärarna att de inte har något ansvar gällande barn med autism, då de istället tycker att en 

assistent borde finnas vid varje barns sida, som stöd. På grund av detta har det blivit aktuellt 

med en utbildning för lärarna på ett universitet i Alabama, där de får lärdom om hur man 

undervisar barn med autism samt hur man hanterar dem. Detta för att barnen ska gynnas så 

mycket som möjligt i sin utveckling. 

Sammanfattningsvis framträder det i bakgrunden vad funktionsnedsättningen är och vad den 

innebär. Det framgår vilka olika arbetssätt/metoder som är gynnande då man arbetar med 

autistiska barn och vad man som pedagog bör tänka på vid arbetet med barn med autism. 

Detta är vad forskningen och litteraturen hävdar. Vi har inga djupare erfarenheter sedan innan, 

om hur pedagoger arbetar med autistiska barn på förskolor och fritidshem. Med denna 

undersökning vill vi ta reda på vad pedagoger i förskolor och fritidshemmens verksamheter 

har för arbetssätt/metoder med autistiska barn samt varför de använder sig av dessa 

arbetssätt/metoder.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med vår studie är att ta reda på vad pedagoger på förskolor och fritidshem använder sig 

av för arbetssätt/metoder då de arbetar med barn med autism. Vi tänker även ta reda på mer 

om varför de använder sig av dessa arbetssätt/metoder.  

 

1.3 Frågeställningar:  

 
1. Vilka arbetssätt/metoder använder sig pedagoger av när de arbetar med barn med 

autism? 

2. Varför använder sig pedagogerna av dessa arbetssätt/metoder?  

 

2. METOD  
 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med pedagoger på förskolor och 

fritidshem. Med kvalitativa intervjuer menas att frågorna är öppna, vilket gör att deltagaren 

blir inbjuden till ett berättande samtal. Kvale (2009) hävdar att den kvalitativa 

forskningsintervjun eftersöker världen från de intervjuade deltagarnas synvinklar och att 

utveckla mening från deras erfarenheter. Genom att vår studie går ut på att ta reda på hur 

pedagoger arbetar med barn med autism i verksamheten, var vår tanke att kvalitativa 

intervjuer med pedagogerna var det enklaste och tydligaste tillvägagångssättet för att få svar 

på våra frågor samt uppfylla syftet med studien. Detta på grund av att vi fick möjlighet att 

lyssna till pedagogernas samtal om just deras egna kunskaper och erfarenheter angående detta. 

Enligt Bjørndahl (2005) har intervjumetoder en fördel genom att det ges möjligheter att 

upptäcka saker man annars inte hade lagt märke till samt att förstå dem som blir intervjuad ur 

deras perspektiv, genom att få ta del av deras tankar och erfarenheter.  
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Intervjufrågorna har vi utformat på egen hand utifrån de funderingar och frågor som väckt 

intresse hos oss. Innan genomförandet av intervjuerna har vi även sett till att vara pålästa 

inom det aktuella ämnet, utifrån den forskning och litteratur som är aktuell för denna 

undersökning. Detta för att vi strävade efter att ha så mycket kunskap som möjligt om ämnet i 

fråga och för att vi på ett enklare sätt skulle ha en förståelse för vad pedagogerna samtalade 

om under intervjuerna. Därmed kunde vi även exempelvis ställda följdfrågor till pedagogerna 

angående något vi uppmärksammat vid inläsningen av forskningen och litteraturen.  

 

2.1 Urval av deltagare  

 

Tanken med vår studie är att göra intervjuer med pedagoger på förskolor och fritidshem där 

ett eller några få barn med autism är, eller har varit, förekommande i verksamheten. Vidare är 

tanken också att intervjuerna enbart sker med förskollärare och fritidspedagoger, för att 

undersöka deras arbetssätt och metoder med dessa barn. Genom telefonkontakt som vi hade 

med dem tog vi reda på vad de arbetade med samt om de i nuläget eller tidigare hade arbetat 

med barn som har denna funktionsnedsättning. Därmed kunde vi även konstatera om de var 

lämpliga för att delta i vår undersökning eller inte. 

Vi har gjort våra intervjuer i två olika kommuner i mellersta Sverige. Inledningsvis ringde vi 

en rektor för den ena kommunen samt en skolformschef för den andra, för att få information 

om förskolor och fritidshem där det är förekommande med barn med autism. Rektorn och 

skolformschefen hänvisade oss vidare till andra förskolechefer och rektorer. Därmed blev vi 

sedan hänvisade till olika förskolor och fritidshem som vi ringde till för att berätta om syftet 

med vår studie och innehållet i den. På relativt många förskolor och fritidshem fick vi 

beskedet att det inte var förekommande med autism, medan det sedan på några andra visade 

sig vara det. Utav de förskolorna/fritidshemmen där vi fick veta att det förekommer barn med 

autism, var det några få pedagoger som inte hade tiden till att bli intervjuade av oss. Slutligen 

fick vi dock kontakt med tre förskollärare och två fritidspedagoger som gärna ville medverka i 

våra intervjuer. Därefter bokades tid för intervjuerna på respektive förskola och fritidshem. Vi 

bearbetade våra intervjufrågor av den anledningen att de skulle vara så tydliga som möjligt 

och enkla att förstå, men ändå innehållsrika. Därefter skickade vi intervjufrågorna samt missiv 

via epost till respektive deltagare. Därmed fick de möjlighet att studera missivet och 

uppmärksamma villkoren för vår intervju samt förbereda sig på våra frågor då de hade läst de 

innan. Att förbereda sig på våra frågor var något vi ansåg som positivt, genom att deltagarna 

fick möjlighet att noggrant tänka efter vilka svar de skulle ge oss. Det tolkade vi även som att 

vi hade möjlighet att få mer utvecklande svar på våra frågor. De båda fritidspedagogerna samt 

en av förskollärarna intervjuade vi var för sig, genom att de arbetar på olika arbetsplatser. 

Däremot arbetar två av de deltagande förskollärarna på samma förskola och avdelning. De 

hade önskemål om att få genomföra intervjun tillsammans, så därmed respekterade vi det och 

intervjuade de båda samtidigt. 

Som skrivet tidigare var vi uppmärksamma på vad de arbetade med och om de hade arbetat 

tidigare, eller om de i det aktuella läget arbetade med autistiska barn. Vi fick veta att i 

dagsläget arbetar fritidspedagogerna, som deltog i vår studie, med barn med autism i 

verksamheten. De två förskollärarna vi intervjuade tillsammans, arbetar också i dagsläget med 

ett barn som genomgår utredning för aspergers syndrom/autism. För övrigt har samtliga 
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förskollärare som deltog i studien under förra terminen, och tidigare, arbetat med autistiska 

barn i sin verksamhet.  

Till att börja med besökte vi en utbildad fritidspedagog vi kan kalla vid namn Karin för att 

genomföra vår intervju. Hon arbetar på ett fritidshem och har arbetat på denna arbetsplats i 15 

år. Hon har även gått en anpassad högskoleutbildning inriktad på barn i behov av särskilt stöd. 

Tidigare har hon arbetat på grundsärskola och träningsskola. Därefter genomförde vi vår 

intervju med en utbildad förskollärare vi kan kalla Josefine. Hon arbetar på en förskola och 

har arbetat där i åtta år. Hon har även gått extra nätverksutbildningar av den anledningen att få 

mer kunskap om hur man arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Sedan besökte och 

intervjuade vi två utbildade förskollärare tillsammans, som vi kan kalla vid namn Anna och 

Lisa. De arbetar på samma förskola och avdelning. Förskolan är relativt nyöppnad då den 

öppnades för ett och ett halvt år sedan och de båda har arbetat där sedan den öppnade. Anna 

och Lisa har gått extrautbildningar med syfte att få mer kunskap om olika 

funktionsnedsättningar och diagnoser. Sista deltagaren vi intervjuade är en utbildad 

fritidspedagog vi kan kalla Susanne. Hon arbetar på ett fritidshem och har arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats i fem år. Susanne har under alla sina år som fritidspedagog en viss 

erfarenhet av att arbeta med barn som har olika sorters problematik eller diagnoser. 

 

2.2 Genomförandet av intervjuerna 

 

Vid genomförandet av intervjuerna använde vi oss av en diktafon som vi spelade in med. Vi 

bestämde oss för att en av oss skulle ställa frågorna vid varje intervjutillfälle medan den andra 

antecknade, detta för att hålla det på en så strukturerad nivå som möjligt. Vid första 

intervjutillfället, då vi intervjuade Karin, befann vi oss i skolans lärarrum. Vi upplevde Karin 

som lugn men en aning stressad vid intervjutillfället. Trots det fick vi svar på alla våra frågor, 

även om vi hade önskat att få mer utvecklande svar på några av frågorna. Intervjun tog cirka 

15 minuter. När vi genomförde intervjun med Josefine så vistades vi i ett litet arbetsrum. 

Josefine berättade att barn med särskilda behov, som exempelvis barn med autism, brukar få 

vistas i det rummet emellanåt för att varva ner eller för att personalen ska kunna arbeta med 

barnet på egen hand emellanåt, utanför den övriga barngruppen. Vi uppfattade Josefine som 

väldigt social och med mycket erfarenhet inom funktionsnedsättningen då hon inte enbart 

svarade på våra frågor, utan även på eget initiativ berättade öppet om ämnet. Vi fick 

utvecklande svar på våra frågor samt mer information utöver dem. Intervjun tog cirka 25 

minuter. Vid nästa tillfälle intervjuade vi Anna och Lisa. Under intervjuns gång vistades vi på 

avdelningen där de arbetar. Anna samtalade om det aktuella ämnet något mer än Lisa, men vi 

upplevde att de båda hade mycket kunskap om funktionsnedsättningen och hur man bör arbeta 

med barn med autism. Även där fick vi utvecklande svar på våra frågor och fick lyssna till 

mycket allmän information om deras erfarenheter angående arbetssätten. Intervjun tog cirka 

40 minuter. När vi utförde den sista intervjun med fritidspedagogen Susanne, vistades vi i ett 

arbetsrum. Vi upplevde Susanne som en aning stressad och vi fick korta men tydliga svar på 

våra frågor. Vi hade hoppats på mer allmänt berättande och mer utvecklande svar på några av 

frågorna. Intervjun tog cirka 15 minuter. 
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2.3 Etiska överväganden 

 

Vi har valt att utgå från Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002), som tar upp fyra huvudkrav då man ska göra en 

undersökning och vi uppfyller även kriterierna för dessa huvudkrav. Följande är: 

Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfidentialitetskrav samt Nyttjandekrav. I enlighet med 

informationskravet har vi gett deltagarna information angående syftet med vår undersökning 

och vad den kommer innehålla. De har fått information om att de har rätten att avbryta eller 

pausa sin medverkan när de vill. Vidare har vi i enlighet med samtyckeskravet fått samtyckte 

och godkännande av deltagarna att medverka i våra intervjuer. Vi har förhållit oss till 

konfidentialitetskravet, genom att vi inte har angett några personuppgifter då vi har 

tystnadsplikt och därmed är deltagarna helt och hållet anonyma. Genom att vi har använt 

materialet endast för forskningssyfte uppfyller vi även kriterierna för nyttjandekravet. 

 

2.4 Databearbetning  

 

Efter varje genomförd intervju har vi transkriberat materialet. Vi har även censurerat namn 

och platser som förekommer i inspelningarna av intervjuerna, detta på grund av etiska 

anledningar. Vi valde att transkribera för att vi ska åstadkomma ett så bra resultat som möjligt 

då det blir enklare och tydligare vad deltagarna angett för information, genom att vi kan 

blicka tillbaka på deras svar och minska risken för att ha missat något som är av stor vikt att få 

ta del av. Bjørndahl (2005) understryker att det är en stor fördel att transkribera, det vill säga 

överföra inspelning till skrivande text, på grund av att aspekter av samtalen kan framstå på ett 

tydligare sätt. Det blir enklare att få en överblick över de mönster som påvisas. Bjørndahl 

(2005) menar att på det viset kan man även uppmärksamma saker som man däremot inte hade 

gjort vid själva genomförandet av intervjun. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet  

 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) belyser begreppet validitet och enligt dem innebär det i 

vilken utsträckning man undersöker det man valt att undersöka. Genom att vi har undersökt 

det som var vårt syfte att undersöka så är vår validitet relativt hög. Johansson och Svedner 

(2010) beskriver begreppet reliabilitet och förklarar att det betyder noggrannhet vid mätning. 

De menar att exempelvis intervjuer är instrument för att mäta uppfattningar och beteenden 

och att man bör få samma resultat vid upprepade mätningar, om instrumentet man mäter med 

har hög noggrannhet. Genom att vi utförde fyra intervjuer med olika pedagoger och även fick 

relativt liknande svar, trots att förskollärarnas svar var mer utvecklande, samt att vi bestämde 

att en av oss skulle vara den som intervjuar vid alla tillfällen så visar det att vår reliabilitet är 

relativt hög. Enligt Johansson och Svedner (2010) kan det uppstå reliabilitetsbrister om man 

inte blir intervjuad av en och samma person. Däremot genomförde vi alla fyra intervjuer 

tillsammans, vilket gjorde att vi kunde stödja varandra vid de olika intervjuerna. Det är en stor 

fördel att vi även spelat in intervjuerna med diktafon, genom att vi då kan blicka tillbaka på 

vad som sagts och eventuellt få nya färskare synvinklar. Det gör också att reliabiliteten stärks, 

genom att vi har det dokumenterat. Bjørndahl (2005) hävdar att genom att lyssna på en 
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inspelning kan det ge nya och flera tolkningar, perspektiv och idéer kring situationer. 

Författaren menar också att om man vill ha kvar så mycket information som möjligt från en 

intervju kan ljud och bildinspelningar vara ett bra alternativ. Bjereld m.fl. (2009) lyfter fram 

att intervjusituationen kan ha inverkan på vilka svar man får av den som blir intervjuad vid en 

intervju. Två av våra deltagare verkade stressade under intervjutillfällena, vilket gör att vi 

eventuellt kan ha fått mer utvecklande svar av dem om de blivit intervjuade vid ett tillfälle då 

de inte varit lika stressade.  

 

3. Resultat 
 

Här nedan presenteras först och främst en allmän sammanfattning av vårt resultat, då vi bland 

annat beskriver mer ingående om resurser är eller har varit förekommande i de olika 

verksamheterna i arbetet med de autistiska barnen. Därefter redovisas resultatet vi fått fram i 

underrubriker, rörande de olika arbetssätten/metoderna.  

Karin och Susanne arbetar i dagsläget med autistiska barn i sina två olika verksamheter. 

Josefine arbetade förra terminen, och tidigare, med två barn som då genomgick 

autismutredning. Barnen fick diagnosen fastställd efter att de hade slutat på förskolan. Anna 

och Lisa arbetar i dagsläget med ett barn som för tillfället genomgår utredning för Aspergers 

syndrom/autism. De arbetade även förra terminen med ett barn som då genomgick 

autismutredning. Detta barn har börjat på en ny avdelning på samma förskola och diagnosen 

har även blivit fastställd. De arbetade även samtidigt med ett barn som har ADHD-

problematik, men som även visat sig ha autistiska drag.   

Både Karin och Susanne berättar att det är förekommande med barn med olika sorters 

problematik och diagnoser i deras verksamheter. Dock betonar Karin och Susanne specifikt 

ett autistiskt barn i deras två olika verksamheter, som har resurs till hjälp för att klara av 

vardagen i skolan och fritids. Karin berättar att barnet med autism i hennes verksamhet går i 

skolan på lika villkor som övriga barn, det vill säga att han använder sig av lika böcker och 

material. Hon förklarar att barnets resurs är till stor hjälp för honom, i undervisningen och 

lärandet. Susanne tar upp att barnet med autism som går på skolan där hon arbetar, till viss del 

använder sig av lika läroböcker och material som den övriga barngruppen. För övrigt får han 

under skoltid arbeta mycket vid datorer för att träna extra på det som är viktigt för just honom, 

som i detta fall är läsning. Därmed ser undervisningen något annorlunda ut för honom 

gentemot den övriga barngruppen. Av Josefine får vi veta att de autistiska barnen hon arbetat 

med inte haft någon resurs, utan att det enbart varit förskollärarna som arbetat med hela 

barngruppen. Anna och Lisa berättar att de tidigare haft resursförstärkning i sin barngrupp, det 

vill säga ingen specifik resurs till barnet, men däremot en extra förskollärare i barngruppen. 

Detta hade de dock främst på grund av barnet med problematik inom ADHD, med autistiska 

drag. Anna och Lisa förklarar att då de redan hade en stor barngrupp att arbeta med och 

genom att detta barn kunde vara utåtagerande mot andra barn, var behovet stort med att få 

resursförstärkning. Med denna resursförstärkning blev det enklare för personalen att 

tillgodose just detta barns behov på bästa sätt.  

Vid genomförandet av intervjuerna uppmärksammar vi utifrån pedagogernas svar hur de 

arbetar för att gynna de autistiska barnens utveckling och vilka arbetssätt som är fungerande 
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för samtliga pedagoger. Bland annat får vi veta att bildkommunikation, lugna och anpassade 

miljöer, struktur och rutiner är något som är väldigt viktigt för barn med autism och något 

som pedagogerna arbetar med och anser som gynnande för barnen.  

 

3.1 Bilder och bildkommunikation 

 

Samtliga deltagare lyfter fram att bilder och bildkommunikation är ett gynnande arbetssätt då 

man arbetar med barn med autism. Bildschema, bildhäfte, klädschema och bilder som 

tydliggör lekrutiner är olika arbetssätt som pedagogerna lyfter fram. Alla deltagare 

understryker att arbetet med bilder bland annat är gynnande för det autistiska barnets 

språkliga utveckling samt att det är gynnande då det avser rutiner, struktur och förberedelser 

som är viktigt för barn med autism.  

Karin, Susanne och Josefine benämner att bildschema är en metod de använder sig av i deras 

verksamheter och som visat sig vara positiv för barnen. Vi får beskrivet av dem att 

bildschemat är utformat som ett dagsschema, där barnen får möjlighet att se hur deras dag på 

förskolan eller skolan kommer att se ut. Det vill säga bilder i turordning på vad som kommer 

ske under dagen. Samtliga pedagoger som använder detta bildschema i verksamheten hävdar 

att det är positivt gynnande för barn med autism, av den anledningen att rutiner, struktur och 

förberedelser är så viktigt för dem. De har även uppmärksammat att barnen tagit tillvara på 

detta schema och utnyttjat det. Genom att titta på detta bildschema vet barnen vad de ska göra 

för stunden och vad som komma skall. Det blir därmed rutiner för vad som ska göras då 

schemat ofta ser relativt lika ut, dag efter dag. Barnen kan genom detta schema i lugn och ro 

förbereda sig på hur dagen kommer att se ut och får därmed inga svårigheter med att avbryta 

aktiviteter, som vi får förklararat att många barn med autism kan ha svårt för att göra. Josefine 

hävdar att arbetet med bildschema gynnar barnen då de får kontroll över hur dagen ska se ut, 

vilket resulterar i rumsuppfattning och tidsuppfattning. Detta behöver inte leda till att barnen 

blir beroende av att fråga de vuxna om vad de ska göra i verksamheten, genom att de har ett 

schema att gå efter. 

Anna och Lisa benämner inget specifikt bildschema, men istället har de använt sig av ett 

liknande arbetssätt med de två barnen de arbetat med tidigare i verksamheten. De beskriver ett 

bildhäfte de har arbetat med. I detta bildhäfte ingår bilder på olika föremål där det framgår 

vad de autistiska barnet ska göra just för stunden. Om barnet ska äta lunch kan det exempelvis 

vara en bild på en tallrik och bestick. Tanken är att man som pedagog ska visa bilden för 

barnet, samtidigt som man kort och konkret berättar vad som ska ske. Med det menar Anna 

och Lisa att om man talar med för långa meningar kan det resultera i att barnet inte uppfattar 

vad man säger. Talar man däremot kort och tydligt samtidigt som barnet får se en bild på vad 

som ska göras, blir det enklare för barnet att förstå vad som ska ske. Anna och Lisa betonar att 

denna metod är positiv av den anledningen att barnet hinner förbereda sig på följande 

aktivitet, genom att veta vad som ska ske därnäst då pedagogen visar bilden. Det lyfts också 

fram i intervjun att barn med autism är i behov av visuell förstärkning när man kommunicerar 

med dem. Anna och Lisa menar att genom att autistiska barn ofta har försenad 

språkutveckling, kan de gynnas i sin språkliga utveckling med denna metod. 

Vi får även information om att Anna och Lisa använder sig av ett klädschema i verksamheten. 

Detta ska vara till hjälp för barn med autism då de ska öva av och påklädning och att de så 
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småningom ska klara av detta på egen hand. Anna betonar att detta tillvägagångssätt är 

tydliggörande för alla barn, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. I arbetet med 

detta har pedagogerna till att börja med visat barnen bild för bild beträffande vad de ska ta på 

sig för kläder och i vilken ordning. Detta för att barnen ska få en inblick i vad de ska börja 

med och därefter fortsätta med. Efter en tid har de satt upp bilderna på väggen som ett 

bildschema, då barnen får möjlighet att se bilderna i turordning. Anna och Lisa menar att 

genom att gå tillväga på det sättet får barnen en förståelse för vilket klädesplagg de ska börja 

med, vilket som blir nästa och så vidare.  

Under intervjun med Anna och Lisa får vi också veta att de har tydliggjort lekrutinerna i 

verksamheten, genom att sätta upp bilder på väggarna som visar vad man ska leka med i en 

viss del av rummet. Detta av den anledningen att tydlighet är viktigt när man arbetar med barn 

med autism och genom att sätta upp bilder kan barnen se vad de förväntas leka med. Anna 

och Lisa framhäver att det inte är något tvång att leka med just de materialen i den delen av 

rummet, men att detta tillvägagångssätt kan vara underlättande för barn med autism, genom 

att det kan vara svårt för dem att ta initiativ till lekar på egen hand. 

Samtliga pedagoger framhåller att bilder och bildschema är något som även gynnar övriga 

barn i verksamheten. Med detta menar de att alla barn mår bra av rutiner och struktur. Karin 

påpekar att alla barn, med eller utan funktionsnedsättning, exempelvis kan må bra av att få se 

ett dagsschema med bilder och få en överblick för hur dagen kommer att se ut. 

 

3.2 Tecken och känslor 

 

En metod vid namn Takk är något som Josefine tar upp att de arbetat med i verksamheten. 

Metoden innebär att man med hjälp av tecken stödjer kommunikationen hos barn som har 

försenad eller avvikande språkutveckling. Detta är en metod de använt sig av med de 

autistiska barnen men även med barngruppen för övrigt. Exempelvis har de haft några 

språksvaga barn utan funktionsnedsättning i verksamheten som också gynnades av detta, men 

Josefine menar att det är av stor vikt att arbeta med detta med hela barngruppen, på grund av 

att barn ska få känna sig likvärdigt behandlade. Josefine berättar att de autistiska barnen hon 

arbetat med redan kunde kommunicera, men att det med denna metod blev enklare för dem att 

förstärka språket då de hade möjlighet att använda sig av tecken samtidigt. Det resulterade i 

att kroppsspråket utvecklades. 

Att arbeta med tecken i verksamheten är även något som Anna och Lisa lyfter fram. De har 

däremot inte använt sig av någon speciell metod som exempelvis Takk, men istället har de 

gett barnen vetskapen att det är viktigt att säga ifrån om det är något man inte vill och därmed 

kan man sätta fram handen och säga stopp. Anna och Lisa menar att barn på ett enkelt sätt kan 

uttrycka sig genom att göra så och att det kan vara väldigt positivt för barn med autism, som 

kan ha svårigheter med kommunikationen och språket. Det framkommer även i intervjun med 

Anna och Lisa att de samtalar mycket om känslor i barngruppen och därmed visar barnen hur 

man ser ut när man är till exempel arg, ledsen och glad. Genom att barn med autism kan ha 

svårigheter med att läsa av känslor, kroppsspråk och ansiktsuttryck anser de båda 

pedagogerna att det är av stor vikt att träna på detta, då det blir underlättande för barnet vid 

sådana situationer.  
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3.3 Bemötande och tydlighet gentemot barn med autism 

 

Samtliga deltagare talar om bemötande gentemot barn med autism och alla lyfter fram att det 

är av stor vikt hur man kommunicerar med autistiska barn, då det är viktigt att vara så tydlig 

som möjligt. Susanne och Karin menar att det är bra att tänka på att tala kort och tydligt till 

barn med autism, genom att de ofta tar det man säger till dem bokstavligt. Likaså att man ger 

dem korta instruktioner, då det annars kan uppstå svårigheter för dem med att förstå vad man 

menar. Susanne och Karin lyfter att man kan uppmärksamma en skillnad då man 

kommunicerar med barn med autism och barn som inte har denna funktionsnedsättning, 

genom att barn som inte har denna diagnos har enklare att förstå det man som pedagog vill 

förmedla till dem.  

Anna och Lisa förklarar också att vid kommunikationen med barn med autism är det en fördel 

att tala enskilt till barnet, istället för att tala till en barngrupp och anta att det autistiska barnet 

uppfattar vad man vill få sagt. Det blir enklare för det autistiska barnet att uppfatta vad man 

menar om man gör det enskilt. Anna och Lisa menar att barn med autism kan få svårare att 

förstå vad man vill förmedla om man säger det i en grupp, vilket däremot barn som inte har 

autism ofta klarar av. 

 Josefine betonar att det är viktigt att man är lyhörd som pedagog, att man lär känna det 

autistiska barnet och ser till att bygga upp ett förtroende mellan barnet och sig själv. Detta av 

den anledningen att barn med autism, enligt Josefine, kan vara svåra att lära känna ordentligt 

genom att de ofta är väldigt inneslutna i sig själv. Hon anser att man ska bemöta barn med 

autism likadant som man bemöter övriga barn, men att man som pedagog bör ha i åtanke att 

man får vara beredd på att vänta in barnet vid olika situationer på grund av att man kanske 

inte får gensvar på en gång. Hon lyfter fram att det är viktigt att man som pedagog ser barnet 

och visar för honom eller henne att man finns där.  

 

3.4 Anpassning av miljön och möjlighet att varva ned 

 

Under våra intervjuer med förskollärarna får vi vetskapen om att miljön anpassats för de 

autistiska barnen i deras verksamheter, samt att de anser att det är av stor vikt att barn med 

autism får möjlighet att varva ned emellanåt. Förskollärarna påpekar att nedvarvning är viktigt 

av den anledningen att barn med autism ofta har det behovet. De menar att det kan bli 

problematiskt för barnen när det uppstår för mycket intryck, som de kan få svårigheter med att 

sortera.  

Som skrivet tidigare har Anna och Lisa gått tillväga som så att de har skapat olika delar av 

rummen där de satt upp bilder på vad som ska göras i just den delen av rummet. Detta för att 

barnen ska kunna associera aktiviteten till platsen de befinner sig på. De har också fått 

vetskap om att exempelvis stora öppna fönster kan vara negativt för barn med autism, av den 

anledningen att det skapar mycket intryck, vilket kan resultera i att barnen får svårigheter med 

att sortera intrycken. Detta kan resultera i att de får svårigheter med att hålla fast vid en 

speciell aktivitet, blir rastlösa och vet därmed inte vad de ska sysselsätta sig med. Därför har 

Anna och Lisa skärmat av fönstren på avdelningen, genom att placera bland annat bokhyllor 

och draperier framför dessa. Anna och Lisa samtalar också om att det är av stor vikt att inte ha 

för mycket material hängandes på väggarna, på grund av att det även vid en sådan situation 
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kan göra att barn med autism får svårigheter med att sortera sina intryck. De lyfter även fram 

att de använt sig av barnvagnspromenader, med barnet de arbetat med som har ADHD-

problematik och autistiska drag. Detta visade sig vara en positiv metod då barnet kunde varva 

ner ordentligt i och med detta. Pedagogerna gick tillväga som så att de tog dessa promenader 

dagligen och alltid innan de åt lunch. Detta på grund av att de uppmärksammade att barnet 

blev rastlös vid den tidpunkten och behövde varva ned. Lisa berättar att pedagogerna turades 

om med att ta dessa promenader varje dag med barnet och kunde därmed konstatera att det 

blev positiva resultat av detta, då han därefter upplevdes som mindre rastlös och med en 

lugnare energi. Barnvagnen kunde även fungera som en trygghet för de båda barnen som 

Anna och Lisa tidigare arbetat med, då de var tvungen att vänta. Anna förklarar att barnen 

kunde bli rastlös på grund av att de ville gå ut och leka före alla andra, men inte fick göra det 

då de var tvungen att vänta på en vuxen. Därmed kunde de få sitta i vagnen och vänta till dess 

att pedagogerna och den övriga barngruppen var påklädd och redo att gå ut. Anna framhåller 

att barnen kunde varva ner i vagnen och blev mindre rastlös. 

Josefine understryker att genom att barn med autism kan bli trötta av för mycket intryck, är de 

i behov av att få komma ifrån den övriga barngruppen emellanåt. I hennes förskola har de 

anpassat miljön i verksamheten till barn i behov av särskilt stöd, som så att de får vistas i ett 

specifikt arbetsrum tillsammans med pedagogerna, där de samtidigt får möjlighet till 

nedvarvning. Josefine förklarar att i detta rum får barnen möjlighet att i lugn och ro varva ner, 

leka eller arbeta med olika aktiviteter och uppdrag. Barnen får utlopp för sin kreativitet och 

intelligens genom detta.  

Karin betonar också under vår intervju med henne, att det är av stor vikt med en lugn miljö för 

barn med autism samt att det är viktigt att de har möjlighet att gå iväg till ett eget rum, då det 

blir mer intryck för dem än vad de klarar av.  

 

3.5 Utgå från det autistiska barnets behov 

 

Samtliga pedagoger belyser under våra intervjuer att det är av stor vikt hur man bemöter barn 

med autism, beroende på vilka behov de har. Pedagogerna menar att det gäller att utgå från 

barnens behov och genom att behoven kan se olika ut hos barn så gäller det att utgå från 

individen, beträffande hur man bör arbeta med just det barnet. Det tas även upp i samtliga 

intervjuer att barn med autism kan ha svårigheter med att delta i vissa moment, som 

exempelvis samlingar och andra tillfällen då man är tillsammans i större grupper. 

Pedagogerna samtalar därmed, under våra intervjuer, angående om barnen bör delta i 

aktiviteter där de inte vill delta. Karin lägger vikten vid att man utgår från barnets behov och 

vill inte barnet delta i en specifik aktivitet ska han eller hon inte behöva göra det. Josefine, 

Susanne, Anna och Lisa benämner samma sak då de alla är överens om att man bör utgå från 

barnets vilja och behov. Samtidigt är de mån om att man bör försöka uppmuntra barnet till att 

göra saker som han eller hon kanske inte alltid vill, på grund av att det barnet ska göra kan 

vara positivt utvecklande för honom eller henne.  

Karin påpekar att vid stora samlingar med flera klasser tillsammans, exempelvis vid lucia, är 

det vanligt att barn med autism inte klarar av att delta på grund av att det blir för mycket 

intryck för dem vid det tillfället. Det hör inte heller till deras dagliga rutiner, vilket gör att det 
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blir problematiskt för dem. Karin betonar att det är viktigt att man som pedagog låter barnet 

avgöra själv om han eller hon vill delta. 

Josefine benämner att samlingarna var en svårighet för de autistiska barnen hon arbetat med. 

De deltog alltid men hon förklarar att man som pedagog fick ha i åtanke hur viktigt det är med 

förberedelser för detta moment, av den anledningen att barnen skulle ha vetskap om vad det 

var som gällde. Josefine förklarar vidare att man aldrig ska pressa eller tjata på det autistiska 

barnet. Vill inte barnet delta får man lyssna till det, men att man istället ser till att ha sina 

strategier för att få barnet att medverka, som till exempel med förberedelser. 

Anna och Lisa berättar också att barnet de tidigare arbetat med, som nu fått autismdiagnosen 

fastställd, haft svårigheter med att delta i större samlingar när andra avdelningar också 

medverkat. Anna belyser att det vid en sådan situation kan uppstå för mycket intryck för det 

autistiska barnet, då det ingår fler barn och vuxna, som barnet inte känner till lika bra. De 

berättar att barnet fick möjlighet att sitta tillsammans med en pedagog under de större 

samlingarna och att de då satt en bit ifrån den övriga barngruppen, men fortfarande i rummet. 

Likaså om de exempelvis varit på teaterföreställningar, som inte tillhör barnets dagliga 

rutiner, har det kunnat resultera i att han inte haft lust att delta. Anna förklarar att pedagogerna 

i och med detta tillsammans övervägde vid vilka olika tillfällen barnet skulle delta eller inte. 

Anna utvecklar vidare att man som pedagog får vara beredd att ha sina strategier, som så att 

det fungerar på ett bra sätt och för att det ska kännas så bra som möjligt för de autistiska 

barnen vid de olika situationerna. Lisa tar upp att det är viktigt att man som pedagog försöker 

uppmuntra barn med autism att göra saker de kanske inte alltid vill, på grund av att det man 

vill få dem att göra kan vara gynnande för utvecklingen. Dock är det viktigt att ha i åtanke att 

vara noga med att avbryta då man märker att aktiviteten eller leken blir för jobbig för barnen. 

Man får utgå från de autistiska barnens villkor och behov, utifrån vad som känns bra för dem. 

Anna och Lisa berättar även att detta barn inte alltid ville delta i de dagliga samlingarna på 

avdelningen. Pedagogerna tjatade inte på honom att vara med, utan istället använde de sig av 

kuddrummet i verksamheten och skapade i den en lugn vrå för barnet, som han kunde vistas i 

då han inte ville delta i samlingen. Barnet fick vara där och lyssna på musik medan de andra 

hade samling. Han fick också möjlighet till att ha en egen samling i det rummet tillsammans 

med en pedagog. Pedagogen kunde exempelvis läsa en bok för barnet och genomföra små 

övningar där han fick träna på att utveckla det sociala samspelet. Det hände även att han kom 

ut till de andra efter en stund och deltog i deras samling.  

Susanne beskriver ett exempel på en situation angående det autistiska barnet i hennes 

verksamhet. Tidigare tyckte detta barn inte om att lyssna på hög musik. Pedagogerna 

anpassade sig därmed efter barnet och utgick efter hans behov genom att sänka musiken. Efter 

ett tag hade de valt att höja musiken igen och pojken hade inte märkt av någon skillnad. Detta 

gjorde de för att vänja barnet vid högre musik, på grund av att de vill uppmuntra barnet att 

vänja sig vid en situation som han hade en rädsla för. Susanne framhäver att man ska utgå 

efter barnets behov men samtidigt är det viktigt med uppmuntran för att barnet ska våga prova 

på nya saker. Hon menar att man som pedagog får försöka uppmuntra och stimulera barnet så 

gott man kan. Ibland vill dock inte barnet göra det man planerat och då tycker Susanne att det 

är viktigt att utgå efter barnets vilja, men att man inbjuder dem vid ett annat tillfälle igen. 
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3.6 Integrering med andra barn  

 

Susanne, Josefine, Anna och Lisa diskuterar om integrering. Det vill säga om de försöker 

integrera barn med autism i den övriga barngruppen.  

Som skrivet tidigare berättar Josefine att de använder sig av bildschema och arbetar med 

tecken med hela barngruppen. Detta gör dem för att inget barn på något sätt ska känna sig 

annorlunda. Pedagogerna vill att alla barn ska behandlas likvärdigt och därmed integreras 

barn med autism i deras verksamhet på det sättet.  

Anna och Lisa berättar att de arbetar mycket med integrering i barngruppen. De går tillväga 

som så att de delar in barnen i små grupperingar när de ska genomföra olika aktiviteter eller 

lekar. De menar att små grupperingar är det optimala, genom att barn med autism kan få 

svårigheter med för mycket intryck i större barngrupper, som bland annat resulterar i att de 

blir rastlösa. Anna lyfter även fram att det är viktigt att man som pedagog bjuder in det 

autistiska barnet till olika aktiviteter, men att man samtidigt får nöja sig med att det emellanåt 

enbart kan bli korta stunder med integrering. Det går inte att påtvinga det för mycket och ofta, 

men att man ändå försöker så gott man kan med att integrera barnet i olika aktiviteter med 

andra barn. Anna menar att barnet kan vara med på sitt sätt, även om det inte innebär att vara 

med och sitta i samlingen kanske barnet deltar genom att sitta en bit bort eller ha en egen 

samling i ett annat rum, som den autistiska pojken gjorde i deras verksamhet.  

Susanne tar upp att olika typer av lekar är något de använt sig mycket av i verksamheten för 

att försöka integrera barn med autism i den övriga barngruppen. Hon benämner även att 

pedagogerna i deras verksamhet strävar efter alla barn ska få en förståelse för barns olikheter 

och därmed är det viktigt att ha i åtanke att man samtalar med barngruppen om det. Detta är 

också något som Josefine belyser. Både Susanne och Josefine menar att det är av stor vikt att 

samtala med den övriga barngruppen om att det finns olikheter hos barn och att behoven hos 

dem ser olika ut. Josefine och Susanne anser det som viktigt att barn får vetskap om att allt 

inte är rättvist och att alla inte får göra samma saker, på grund av att det man behöver träna på 

ser väldigt olika ut. Anna och Lisa har inga samtal med sin barngrupp om olikheter, men 

däremot har de uppfattat det som att barnen ändå verkar förstå att en del barn är annorlunda. 

Den övriga barngruppen accepterar att en del barn får göra saker som inte hör till vanligheten 

att man får. Exempelvis bära på en kudde på grund av att det föremålet är en trygghet för just 

det barnet, i och med att det blir en lugn stämning i barngruppen. Karin tar upp att på hennes 

arbetsplats blir olikheterna en del av vardagen, av den anledningen att de har grundsärskolan 

och träningsskolan där också. Det resulterar i att barnen blir medvetna om att det finns 

olikheter i barngrupper. 

 

3.7 Pedagogernas kontakt med föräldrar 

 

Samtliga pedagoger lyfter fram att det är av stor vikt att ha bra kontakt med föräldrar till barn 

med autism och att kommunikationen dem emellan är viktig. Josefine påpekar att det är 

viktigt att man som pedagog visar ett intresse angående barnet till föräldrarna, genom att 

lyssna på dem och ha en bra kommunikation, föräldrar och pedagoger emellan. Detta för att 

man på ett så enkelt sätt som möjligt ska få vetskap om hur man bör arbeta på bästa sätt och 

ser till att utgå från barnets behov. Josefine menar att det är viktigt för pedagogerna att få veta 
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hur barnet fungerar i hemmiljön, att kunna utbyta tips och idéer. Anna menar att det är 

positivt med bra kontakt med föräldrarna, men att det också är upp till föräldrarna själva hur 

mycket kontakt de väljer att ha. Hon menar att en del föräldrar inte har accepterat situationen 

med deras barn, vilket kan göra det svårt för dem att veta hur de ska hantera situationen. Alla 

pedagoger berättar att utvecklingssamtal förekommer en gång per termin, men att det hör till 

vanligheten med extra samtal med föräldrar till barn med autism. Barnen har ofta en 

handlingsplan eller ett åtgärdsprogram som man utgår från. Därmed är det vanligt att även 

specialpedagoger är inblandade vilket gör att föräldrarna har samtal även med dem, 

tillsammans med förskollärarna, eller lärarna om det gäller elever i skolan. Det är även vanligt 

förekommande att logopeder och talpedagoger är inblandade i processen.  

 

4. DISKUSSION 
 

Till att börja med presenteras vår metoddiskussion, då vi diskuterar metoden och vårt 

tillvägagångssätt för denna studie. Sedan redogör vi vår diskussion utifrån det angivna 

resultatet, då vi kommer att utgå från resultatet och med hjälp av forskning och litteratur 

kommer vi att diskutera vårt resultat av denna studie. Precis som i resultatet, kommer vi i 

resultatdiskussionen först och främst beskriva en sammanfattning då vi bland annat tar upp 

mer allmänt om resurser är, eller har varit, förekommande i de olika verksamheterna. Därefter 

presenteras arbetssätten/metoderna i underrubriker. Sedan redogörs en avslutande diskussion, 

det vill säga en diskussion om resultatet och tankar som väckts hos oss. Till sist presenteras 

vidare forskning kring detta ämne.  

 

4.1 Metoddiskussion 
 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod, med de olika pedagogerna. 

Detta av den anledningen att det kändes som det tydligaste tillvägagångssättet för att uppfylla 

syftet med undersökningen och få svar på våra frågor, genom att studien går ut på att ta reda 

på arbetssätten/metoderna med autistiska barn. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer, då vi 

hade relativt öppna frågor som inte ledde till styrda svar på våra frågor. Genom denna metod 

fick pedagogerna en möjlighet att samtala om deras erfarenheter. (Kvale, 2009).  

I efterhand känner vi att det hade varit lämpligt att intervjua ännu fler deltagare, möjligtvis en 

till förskollärare och en till fritidspedagog, rörande deras arbetssätt/metoder med barn med 

autism. Detta för att få en ännu bättre överblick på hur pedagoger går tillväga med detta, men 

i och med brister med kontakter blev inte fallet så. Vi är ändå nöjda med det vi åstadkommit 

från dessa pedagoger. 

 Två av de medverkande deltagarna, Anna och Lisa, blev intervjuade tillsammans av den 

anledningen att de arbetar på samma avdelning och hade som önskemål att få utföra intervjun 

på det sättet. Genom att de var två stycken som blev intervjuade tillsammans, medan de 

övriga deltagarna intervjuades en och en åt gången, resulterade det i att intervjun med Anna 

och Lisa tog längre tid att genomföra. Genom detta kan vi uppmärksamma en viss inverkan på 

resultatet vi fått fram, genom att det till skillnad från de övriga pedagogerna, står skrivet mer 

detaljerande beskrivningar om Anna och Lisas arbetssätt/metoder. Detta av den anledningen 
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att de var två personer som blev intervjuade tillsammans, vilket resulterar i att vi fått en 

bredare information beträffande de olika arbetssätten/metoderna de gått tillväga med. Vi anser 

dock att vi fick väldigt utvecklande svar och lika viktig information av Josefine, som 

intervjuades ensam. Däremot hade vi hoppats på att få mer öppen information av 

fritidspedagogerna Karin och Susanne, rörande deras arbetssätt/metoder med barn med 

autism. Dock kan vi ställa oss kritiska till oss själva som intervjuare beträffande detta, då vi 

hade kunnat ha i åtanke att ställa mer följdfrågor då det var något vi ville veta mer om. Trots 

det ställde vi relativt mycket följdfrågor till pedagogerna då vi ansåg att det behövdes. Vi 

upplevde Karin och Susanne som en aning stressade vid intervjutillfällena. Om vi intervjuat 

dem vid ett annat tillfälle, hade vi kanske haft möjlighet att få mer utförliga svar på våra 

frågor. Bjereld m.fl. (2009) understryker att situationen under intervjuns gång kan ha en 

påverkan på svaren man får av deltagaren som blir intervjuad. Dock var en av oss den som 

alltid ställde alla frågor under intervjuerna, vilket Johansson och Svedner (2010) stärker, då 

det annars kan uppstå reliabilitetsbrister. Vi var även pålästa inom ämnet innan 

genomförandet av alla intervjuer. Detta på grund av att vi bland annat ville ha så mycket 

kunskap som möjligt om funktionsnedsättningen och att vi därmed på ett enklare sätt skulle 

ha en förståelse för vad pedagogerna talade om.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Både Karin och Susanne berättar att barnen med autism, i deras två olika verksamheter, har 

resurser till hjälp för att klara av den vanliga grundskolan. Waclaw m.fl. (1999) betonar att 

barn med autism som går i grundskolan vanligtvis är i behov av att ha en assistent, som är till 

deras hjälp för att de ska klara av skolformen. Detta är även något som Beckman m.fl. (1998) 

hävdar. Som står skrivet i resultatet berättar Susanne om en pojke med autism i hennes 

verksamhet. Pojken har lika böcker och material som den övriga barngruppen, men 

undervisningsformen ser lite annorlunda ut genom att han ibland får möjlighet att arbeta med 

datorer, för att träna på det som han behöver utvecklas med. Vi tolkar det som att 

pedagogernas tillvägagångssätt i och med detta stärks av Lgr11 (Skolverket, 2011) som tar 

upp att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen ska se likadan ut på alla skolor. 

Detta av den anledningen att elever har olika förutsättningar och behov som man måste ta 

hänsyn till. Skolan är ansvarig för de elever som har svårigheter med att nå målen för sin 

utbildning av olika skäl och därmed kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.  

Anna och Lisa förtydligar att de haft resursförstärkning i barngruppen, i form av en extra 

förskollärare, för att kunna tillgodose barnets behov på bästa sätt. Detta hade de främst till 

barnet med problematik inom ADHD, med autistiska drag. Anna och Lisa förklarar att det var 

hos honom behovet var som störst för detta, då han kunde vara utåtagerande och krävande på 

det sättet. Beckman m.fl. (1998) tar upp att möjligheten finns att barn med autism i 

förskoleåldern får en assistent om de går i ”vanlig” förskola. Enligt Waclaw m.fl. (1999) är 

det även av stor vikt att barn med autism som går i förskolan har en assistent till sin hjälp. 

Detta för att barnet på bästa sätt ska klara av vardagen i förskolans verksamhet. I Josefines 

verksamhet har de inte haft någon form av resurs eller resursförstärkning. Josefine förklarar 

att eftersom barnen enbart genomgick autismutredning när hon arbetade med dem, var det 

mer problematiskt att få en specifik resurs, då det är enklare att få den möjligheten om barnet 
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är diagnostiserad. Hon betonar att pedagogerna uppmärksammade fungerande arbetssätt och 

att det genom dessa ändå resulterade i positiva utvecklingar hos de autistiska barnen.  

 

4.2.1 Bilder och bildkommunikation 

 

Bildkommunikation och bildschema är gynnande arbetssätt för barn med autism, då samtliga 

pedagoger understryker detta. Karin, Susanne och Josefine belyser att bildschema är 

gynnande då det avser rutiner och förberedelser för barn med autism. Vi har under 

intervjutillfällena även fått vetskap om att det kan bli enklare för autistiska barn att 

kommunicera vid användning av bilder samt att det är gynnande för språkutvecklingen. 

Arbetssättet med bilder hos barn med autism stärks av bland annat Beckman m.fl. (1998) som 

hävdar att det blir allt mer vanligt förekommande med den visuellt strukturerade pedagogiken. 

Bilder används mycket i syfte att kommunicera, på grund av att det visat sig vara 

framgångsrikt och utvecklande för kommunikationen och språket hos barn med autism. 

Beckman m.fl. (1998) menar att om ett barn med autism vill ha någonting, till exempel ett 

glas mjölk, men inte har utvecklats i sitt språk för att kunna be om det så ska barnet ha 

möjlighet att visa upp en bild på detta. Därmed underlättas barnets kommunikation genom att 

han eller hon får möjlighet att uttrycka sig och göra sig förstådd. Beckman m.fl. (1998) 

understryker även att bildschema, då barn med autism får möjlighet att se ett dagsschema med 

bilder på hur deras dag kommer att se ut, är positivt för tidsuppfattningen som barn med 

autism kan ha svårigheter med att förstå. Genom detta schema blir tiden strukturerad för 

barnet, då han eller hon får en överblick för den och schemat skapar igenkännande och 

trygghet för barnet. Tidsuppfattning genom detta bildschema är även något som Josefine tar 

upp, då hon menar att barnen får kontroll över dagen och på vad som ska ske, aktivitet efter 

aktivitet.  

Waclaw m.fl. (1999) betonar också att visuella scheman är fördelaktigt hos autistiska barn, på 

grund av att barn med autism har lättare för att tillgodogöra sig visuell perception än auditiv. 

Med det menas att barn med autism har lättare för att exempelvis se bilder och därefter förstå 

vad de ska göra, istället för att höra någon berätta för dem vad de ska göra och få en förståelse 

för vad de menar. Därmed menar Waclaw m.fl. (1999) att det är viktigt att man på bästa sätt 

synliggör vad barnet ska göra genom att sätta upp ett dagsschema med bilder, för att barnet på 

ett enkelt sätt ska förstå vad han eller hon förväntas göra. Anna och Lisa berättar att de använt 

sig av ett bildhäfte, med de två barn de tidigare arbetat med i verksamheten. I arbetet med 

detta bildhäfte har de gått tillväga som så att de visat barnen bilderna i häftet, samtidigt som 

de kort och konkret talat om för dem vad som ska ske. De betonar att detta bildhäfte är viktigt 

för barn med autism, då de får möjlighet att förbereda sig på nästa aktivitet samt att deras 

språkliga utveckling gynnas av detta. Anna och Lisa understryker även att barn med autism är 

i behov av visuell förstärkelse. De menar att genom att visa en bild där det framgår vad barnet 

ska göra samtidigt som man tydligt och konkret talar om vad som ska ske, blir det enklare för 

barnet att förstå. Beckman m.fl. (1998) stärker Anna och Lisas tillvägagångssätt, då de 

framhäver att det är gynnande för barn med autism att få se föremål eller bilder på det de 

förväntas göra, samtidigt som man kort och tydligt förklarar för dem vad som ska komma 

skall. Beckman m.fl. (1998) menar att så småningom kan barnet förstå vad som gäller då man 

endast uttalar ordet och man behöver inte längre visa en bild som stöd. Det är så man går 

tillväga för att utveckla ett kommunikativt system hos det autistiska barnet. Anna och Lisa 
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benämner även att de använder sig av ett klädschema i verksamheten på förskolan. Anna och 

Lisa menar att detta schema är underlättande för barn med autism då de ska klä på och av sig, 

genom att de får möjlighet att se i vilken turordning de ska ta på sig sina kläder. Denna metod 

stärks av Waclaw m.fl. (1999) som tar upp detta och menar att det är ett tydliggörande 

tillvägagångssätt för barn med autism.  

Resultatet påvisar vikten av att ha struktur och rutiner då man arbetar med barn med autism, 

då det är något som alla pedagoger benämner. Bildkommunikation som pedagogerna arbetar 

med, är exempel på en metod som är strukturerad och gynnande för barn med autism och 

deras behov. Gillberg (1999) lyfter fram att barn med autism är i behov av strukturell 

pedagogik och understryker att det är viktigt med fasta tider och aktiviteter för barnen. 

Gillberg (1999) framhåller, precis som Beckman m.fl. (1998) samt Waclaw m.fl. (1999), att 

ett dagligt schema med fasta aktiviteter är något som är viktigt för barn med autism, i och med 

att detta schema skapar en trygghet för barnet med rutiner. Gillberg (1999) tillägger även att 

detta schema bör ändras allt eftersom, då man som pedagog uppmärksammar att barnet är 

redo för förändringar. Han menar att ändringar i dagsschemat är ett viktigt inslag på grund av 

att barnet ska lära sig utstå förändringar, vilket barn med autism kan ha svårigheter med. 

Stegen till ändringarna måste däremot vara små och väl genomtänkta hos den/dem som 

arbetar med barnet. Detta är dock inget som någon av deltagarna i vår studie tar upp att de 

haft i åtanke att göra med barnets dagsscheman. De belyser endast att schemat är positivt för 

barnen av den anledningen att det bland annat är strukturerat och förberedande. 

 

4.2.2 Tecken och känslor 

 

Beckman m.fl. (1998) lyfter fram att innan ett barn med autism kan lära sig 

teckenkommunikation är det nödvändigt att barnet har en förståelse för kommunikationens 

innebörd, det vill säga att kunna kommunicera med hjälp av symboler och bilder. Gillberg 

(1999) framhäver också att om barn med autism har svårigheter med språk och symboler, blir 

det givetvis ännu svårare för barnen att tillgodogöra sig teckenspråk. Josefine berättar att hon 

använt sig av en metod vid namn Takk, när hon tidigare arbetat med de autistiska barnen i 

förskolans verksamhet. Med denna metod stödjer man kommunikationen med hjälp av tecken 

hos barn som har försenad språkutveckling. Josefine poängterar att de autistiska barnen kunde 

kommunicera, men genom att de hade möjlighet att använda sig av tecken i samband med 

kommunikationen resulterade det i att det blev enklare för dem att förstärka språket, som 

därefter gjorde att deras kroppsspråk utvecklades.  

Gillberg (1999) påpekar att barn med autism ofta har svårt att förstå andra människors 

ansiktsuttryck, till exempel att man är ledsen när man gråter. Gillberg (1999) förklarar vidare 

att det går att exempelvis lära autistiska barn att man är ledsen när man gråter samt att kunna 

trösta någon som är ledsen. Däremot är det väldigt svårt att lära barnen vad det egentligen 

betyder att någon är ledsen. Anna och Lisa berättar att genom att barn med autism kan ha 

svårigheter med att läsa av ansiktsuttryck och känslor, arbetar de mycket med det i 

verksamheten. De går tillväga som så att de samtalar mycket om olika känslor och 

ansiktsuttryck samt visar olika ansiktsuttryck för barnen. Exempelvis hur man ser ut beroende 

på om man är arg, ledsen eller glad. 
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4.2.3 Bemötande och tydlighet gentemot barn med autism 

 

Alla deltagare är överens om hur viktigt det är med bemötandet gentemot barn med autism 

och att man som pedagog har i åtanke att vara tydlig då man bland annat kommunicerar med 

dem. Karin och Susanne framhåller att barn med autism ofta tar det man säger till dem 

bokstavligt och därför är det av stor vikt att tänka på hur man säger något till dem. Likaså är 

det viktigt, enligt Karin, att ha i åtanke att ge barnet korta och tydliga instruktioner när man 

som pedagog vill få barnet att göra det man säger till honom eller henne. Karin menar att om 

man talar med för långa meningar kan barnet få svårt att uppfatta vad man menar. Dessa 

tillvägagångssätt stärks av Beckman m.fl. (1998) som hävdar att man ska tänka på hur man 

säger något till barn med autism då de, precis som Karin och Susanne tar upp, tar saker man 

säger till dem bokstavligt och därmed kan missuppfatta vad man menar. Beckman m.fl. 

(1998) understryker också att man inte ska tala för långa meningar till barn med autism, av 

den anledningen att de kan få svårt att förstå vad man vill få sagt. Därmed är det bättre att 

kommunicera med korta och tydliga meningar. Crozier och Tincani (2005) betonar också att 

det är av stor vikt med tydlighet då man arbetar med autistiska barn. De menar att det blir 

enklare för barnet att förstå vad man vill få sagt om man är så tydlig som möjligt i sina 

instruktioner till barnet.  

 

4.2.4 Anpassning av miljön och möjlighet att varva ned  

 

Parker och O’brien (2011) beskriver en metod vid namn Play therapy som visat sig vara 

gynnande för ett barn med autism. Barnet har fått enskild tid tillsammans med pedagogerna, 

på grund av att de konstaterat att han var i behov av detta och pedagogerna har därmed använt 

sig av en typ av sandlek tillsammans med barnet. Parker och O’brien (2011) förklarar att 

barnet tidigare haft svårigheter med det sociala samspelet och att han bland annat haft ett 

utåtagerande beteende mot andra barn. I och med denna metod fick barnet en möjlighet att 

varva ner och uttrycka sin kreativitet med sandleken, samtidigt som lugn musik spelades i 

bakgrunden. Målet var att barnet skulle anpassa sitt beteende och utveckla sitt sociala samspel 

på ett positivt sätt. Waclaw m.fl. (1999) lyfter fram att det är fördelaktigt, att barn med autism 

som går i förskolan, har tillgång till ett eget rum i verksamheten som de åtminstone kan vistas 

i en period under dagen. I detta rum bör det finnas lämpligt material för barnet, som 

exempelvis möjlighet att läsa böcker och lyssna på lugn musik. Likaså Beckman m.fl. (1998) 

betonar att det är av stor vikt att barn med autism har en plats i verksamheten att vistas på i 

lugn och ro emellanåt. Platsen kan även fungera som en övergångsplats mellan olika 

aktiviteter, en plats som barnet vistas på när han eller hon avslutat en aktivitet och innan nästa 

ska påbörjas. Detta av den anledningen att barnet behöver bearbeta vad han eller hon varit 

med om och det som kommer ske därefter. I resultatdelen står skrivet att Josefine berättar hur 

de anpassat miljön till de autistiska barnen i verksamheten då de använder sig av ett likartat 

tillvägagångssätt som det Parker och O’brien (2011), Waclaw m.fl. (1999) samt Beckman 

m.fl. (1998) tar upp. Josefine förklarar att de har ett arbetsrum som pedagogerna i 

verksamheten använder sig av när de vill leka eller arbeta enskilt med barn som är i behov av 

särskilt stöd och detta rum utnyttjade de mycket med de autistiska barnen, som Josefine 

tidigare arbetat med. Genom att barn med autism kan få svårigheter med för mycket intryck, 

har de därmed fått möjlighet att varva ned i detta rum, då de lugn och ro haft utbyte av lugna 

aktiviteter. Josefine förklarar att barnen som vistas i detta rum får utlopp för bland annat sin 
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kreativitet, genom att de exempelvis får möjlighet att måla medan de lyssnar på lugn musik. 

Karin tar även upp att det är positivt om man kan anpassa miljön till barn med autism som så 

att de får möjlighet att vistas i ett specifikt rum i verksamheten, där de får möjlighet att varva 

ned då det blir mer intryck för dem än vad de klarar av. Anna och Lisa berättar också att de 

använt sig av nedvarvning med de två barnen de tidigare arbetat med i verksamheten. Barnen 

fick möjlighet att varva ned som så att de fick sitta ned i en barnvagn och vänta på den övriga 

barngruppen och personalen innan de skulle gå ut. Detta på grund av att dessa barn blev 

väldigt rastlösa då de var tvungen att vänta. De uppmärksammade även att barnet med 

ADHD-problematiken var rastlös dagligen vid samma tidpunkt och därmed beslutade de sig 

för att ta promenader, varje dag och samma tid, med barnet i barnvagn. Därefter märktes det 

av ett annat lugn hos barnet och han blev mindre rastlös.  

Anna och Lisa berättar hur de anpassat miljön i verksamheten för att de autistiska barnen ska 

gynnas på bästa sätt. Beckman m.fl. (1998) beskriver hur man bör anpassa miljön till barn 

med autism och menar att de olika rummen bör vara strukturerade på det sättet att barnen får 

en förståelse för vad de förväntas göra i ett specifikt rum, eller i olika delar av det rummet. I 

och med detta kan det vara gynnsamt att möblera om i rummet, enligt Beckman m.fl. (1998), 

genom att man placerar bokhyllor i rummet som man avskärmar med eller drar gränser med 

tejp på golvet. Därefter skapar man olika delar av rummet som barnen kan associera till vad 

de förväntas göra. Anna och Lisas tillvägagångssätt med anpassning av miljön i verksamheten 

stärks av Beckman m.fl. (1998) av den anledningen att Anna och Lisa gått tillväga på det 

sättet, då de har skapat olika delar av rummen för olika aktiviteter. De har placerat bilder i de 

olika delarna av rummen som visar vad barnen förväntas utföra för aktivitet. Detta av den 

anledningen att det ska bli så tydligt och uppenbart som möjligt för de autistiska barnen. 

 

4.2.5 Integrering med andra barn och utgå från det autistiska barnets behov 

 

Vikten av att barn med autism integreras med övriga barn i verksamheten är något som 

Josefine, Susanne, Anna och Lisa lyfter fram. Deras tillvägagångssätt har sett lite olika ut. 

Susanne berättar att de utfört olika lekar för att integrera barnen. Anna och Lisa har också 

använt sig av lekar, men haft en tanke med att dela in dem i små grupperingar vid de olika 

aktiviteterna eller lekarna. I Josefines verksamhet har de arbetat med integrering som så att de 

har använt metoderna med bildschema och teckenförstärkning i hela barngruppen. Detta för 

att inget barn ska känna sig annorlunda och att alla ska känna sig likvärdigt behandlade. 

Wolfberg, Bottema-Beutel och DeWitt (2012) tar upp en metod vid namn Ipg, som står för 

Integrated play groups. Denna metod har att göra med integrering och tanken med metoden är 

att autistiska barn ska integreras med andra barn genom lekar i olika miljöer, då man delar in 

dem i små grupperingar. Detta är något som även Anna och Lisa beskriver att de har gått 

tillväga med i deras verksamhet. Wolfberg m.fl. (2012) tar upp att det är av stor vikt att barn 

med autism integreras och får utvecklas genom dessa lekar med andra barn, då de annars kan 

bli uteslutna från aktiviteter som kan vara utvecklande för dem. Tanken med metoden är även, 

enligt Wolfberg m.fl. (2012), att de autistiska barnen ska utvecklas som så att de ska kunna 

dela sin uppmärksamhet med andra barn. Exempelvis kunna dela sina känslor med ett annat 

barn eller uppmärksamma det andra barnet på något som sker. Detta är något som barn med 

autism kan ha svårigheter med, men med denna metod blir det blir ett socialt samspel, barnen 

emellan.  



 

 25 

Beckman m.fl. (1998) tar upp integrering och benämner exempel på barn med autism i 

förskolan och skolans verksamhet. De benämner ett exempel på ett barn i förskolan med 

autism, som utvecklats genom att ha en assistent vid sin sida. Barnet har därmed integrerats i 

den övriga barngruppen och kan ha svårigheter med att delta i alla lekar, men det går bra då 

det handlar om fasta regler i leken. Barnet har även en möjlighet att vistas i närheten av sina 

kamraters lek och delta då det passar honom och de andra barnen. Beckman m.fl. (1998) 

belyser också att barn med autism mår bra av att vara ensamma, de är inte alltid i behov att ha 

kamrater. Genom detta påpekar Beckman m.fl. (1998) att det kan vara av stor vikt att utgå 

från det autistiska barnets behov och låta barnet få sin vilja fram. Om ett barn med autism 

exempelvis inte vill gå ut på rasten, kanske möjligheten finns att han får vistas inomhus 

istället och lyssna på musik eller läsa böcker. Att utgå från det autistiska barnets behov är 

även något som Anna och Lisa betonar. De berättar om barnet med autism de tidigare arbetat 

med i verksamheten, som inte ville delta under samlingarna. Istället fick barnet ha en egen 

samling i kuddrummet med en pedagog, eller vara där ensam och lyssna på musik. Karin, 

Josefine och Susanne menar också att man som pedagog bör utgå från barns behov vid olika 

situationer och det som känns bra för dem. Samtidigt belyser Josefine, Susanne, Anna och 

Lisa att man bör försöka uppmuntra barnen till att göra saker som de kanske inte alltid vill, 

men som i slutänden kan vara gynnande för dem och deras utveckling. Lpfö98 (Skolverket, 

2010) tar upp att det är förskollärarnas ansvar att arbetet i barngruppen genomförs som så att 

de ser till att barnen ställs inför utmaningar, som stimulerar dem till att inta nya erfarenheter 

och kunskaper.  

Både Susanne och Josefine menar att det är av stor vikt att samtala med den övriga 

barngruppen om att det finns olikheter hos barn och att behoven hos dem ser olika ut. Josefine 

och Susanne anser det som viktigt att barn får vetskap om att allt inte är rättvist och att alla 

inte får göra samma saker, på grund av att det man behöver träna på ser väldigt olika ut. Detta 

tillvägagångssätt stärks av Skolverket (2005) som tar upp vikten av att personalen på 

förskolan diskuterar med barngruppen om människors olikheter. 

 

4.2.6 Pedagogernas kontakt med föräldrar 

  

Vi tolkar det som att förskollärarna följer Lpfö 98 (Skolverket, 2010), då det gäller 

föräldrasamverkan. I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står det att det är viktigt att personalen ser 

till att få förtroende från föräldrar till barn med svårigheter. Vi tolkar det även som att 

fritidspedagogerna till viss del följer Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem 

(Skolverkets allmänna råd, 2007) då det gäller föräldrasamverkan. I Allmänna råd och 

kommentarer – Kvalitet i förskolan (Skolverkets allmänna råd, 2007) står det att det är av stor 

vikt att personalen är öppen för vårdnadshavares synpunkter vid planering av insatser för barn 

i behov av särskilt stöd. Det står även att personalen tillsammans med barnet och dess 

vårdnadshavare dokumenterar, utvärderar och uppföljer stödinsatserna. Samtliga pedagoger 

poängterar att det är viktigt att man som pedagog har en bra kontakt med föräldrar till barn 

med autism och att kommunikationen dem emellan fungerar. Josefine benämner att det är 

viktigt att man som pedagog visar intresse till föräldrarna angående barnet, att man lyssnar på 

dem och har möjlighet att utbyta tankar och idéer angående arbetssätten för barnet. Karin och 

Susanne som är utbildade fritidspedagoger ger oss ingen information angående om de går 

tillväga på det sättet som står i Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i förskolan 
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(Skolverkets allmänna råd, 2007), där det står att de ska vara öppen för föräldrarnas 

synpunkter angående barnets insatser samt dokumentationer, utvärderingar och uppföljningar 

angående stödinsatserna. De belyser endast att det är av stor vikt att man har en fungerande 

kontakt och kommunikation med föräldrarna till de autistiska barnen. Beckman m.fl. (1998) 

och Waclaw m.fl. (1999) understryker att en kontaktbok kan fungera som en bra länk mellan 

hemmet och förskolan eller fritidshemmet. Detta av den anledningen att det ska vara ett så bra 

samarbete som möjligt mellan pedagogerna och föräldrarna, beträffande barnet. Waclaw m.fl. 

(1999) menar att med denna kontaktbok kan pedagogen skriva en sammanfattning i boken om 

vad som skett under dagen, medan föräldrarna skriver i samma bok om vad som hänt i 

hemmet eller andra saker som kan vara bra för personalen i förskolan eller på fritidshemmet 

att få veta. Exempelvis hur barnet mår eller vad han eller hon har gjort under dagen. Beckman 

m.fl. (1998) understryker också att boken inte ska bli en bok man skriver i för att skriva ner 

negativa händelser, utan man bör enbart i positiv bemärkelse tala om vad barnet har gjort. 

Detta är däremot inget som någon av våra informanter tar upp som ett tillvägagångssätt i deras 

verksamheter. Däremot fick vi rapporterat av samtliga pedagoger att man utgår från 

handlingsplaner och åtgärdsprogram då man arbetar med barn med autism, men man måste 

alltid ha föräldrarnas godkännande till detta och därmed blir det extra möten tillsammans med 

föräldrarna. Anna förklarar att då man utgår från en handlingsplan, skriver pedagogerna 

målen som man strävar efter att barnet med autism ska uppnå i förskolans verksamhet och 

denna handlingsplan får föräldrarna sedan ta del av. Föräldrarna får även en möjlighet att ta 

upp hur de arbetar med barnen på hemmaplan, vilket också skrivs ned i handlingsplanen. 

Därmed blir det, enligt Anna och Lisa, en bra kommunikation och ett bra samarbete mellan 

pedagoger och föräldrar. Även här kan vi uppmärksamma att förskollärarna utgår från Lpfö98 

(Skolverket, 2010) som tar upp att förskolan behöver föräldrarnas tillåtelse och godkännande 

när det kommer till stödinsatser för deras barn samt att det är av stor vikt att vårdnadshavarna 

blir involverade, för att förskolan ska kunna stödja barnet på bästa sätt genom att exempelvis 

en handlingsplan upprättas.  

 

4.3 Avslutande diskussion 

 

Vi vill poängtera att denna studie har uppnått syftet, som är att ta reda på pedagogers 

arbetssätt/metoder med autistiska barn i förskolan och fritidshemmets verksamheter, samt att 

få veta mer om varför de använder sig av just dessa arbetssätt/metoder. Vi har fått ta del av 

mycket intressanta arbetssätt/metoder som pedagogerna använder sig av när de arbetar med 

barn med autism och därmed även förklaringar på varför de använder sig av just dessa. 

Samtliga pedagoger framhäver att de har uppmärksammat och tagit vara på de 

arbetssätt/metoder som de uppmärksammat är fungerande för barnen och där de gynnas i sin 

utveckling. Pedagogerna har utgått från varje barns behov och uppmärksammat hur man bör 

arbeta med det specifika barnet, samtidigt som det framgår i resultatet att många av 

arbetssätten/metoderna ser likadana ut hos pedagogerna. Vi har till exempel tidigare tillbaka 

fått erfara, då vi varit ute och arbetat eller läst litteratur, att bildkommunikation är ett bra 

tillvägagångssätt för barn med autism och att denna metod är gynnande för bland annat deras 

språkliga utveckling. Denna teori har vi nu fått bekräftad, genom att ha läst mer litteratur som 

stödjer detta samt efter att vi har genomfört intervjuer med pedagoger, som alla betonar 

bildkommunikation som gynnande för autistiska barn.  
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En tanke som väckts hos oss efter avslutade intervjuer, är att vi upplever att förskollärarna 

som deltagit i vår studie har mer kunskap om hur man bör arbeta för att barn med autism ska 

gynnas i utvecklingen. Vi uppmärksammade att alla förskollärare mer än gärna samtalade om 

funktionsnedsättningen och om hur de gått tillväga med sina arbetssätt/metoder. De ställde 

även frågor tillbaka till oss och ville veta vad vi hade för kunskaper angående detta. 

Fritidspedagogerna gav relativt tydliga svar på våra frågor, men vi hade önskat att få mer 

utvecklande svar på en del frågor i berättande form. Efter alla genomförda intervjuer ställde vi 

oss frågan vad detta grundade sig på, att fritidspedagogerna inte hade lika utvecklande svar 

och att de inte berättade på samma utvecklande sätt som förskollärarna gjorde? Vi tolkar det 

som att förskollärare får en djupare kontakt med barnen, genom att barnen vistas i deras 

verksamhet flera timmar dagligen medan barn med autism i grundskolan vanligtvis har resurs 

till hjälp för att klara av vardagen i skolan. När barnen befinner sig i fritidsverksamheten efter 

skoldagen har de även där resursen till hjälp och därmed tolkar vi det som att 

fritidspedagogerna inte får samma kontakt med barnen som förskollärarna får samt att de inte 

arbetar med dem på samma engagerade sätt som förskollärarna gör. Utifrån vad vi 

uppmärksammat efter intervjuerna tolkar vi det även som att förskollärarna utgår från Lpfö 98 

(Skolverket, 2010) och uppfyller kriterierna angående att verksamheten i förskolan ska 

anpassas till alla barn i förskolan samt att barn som är i behov av stöd ska få det stödet utifrån 

sina egna behov och förutsättningar. Vi tolkar det även som att fritidspedagogerna utgår från 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) som tar upp att elever har olika förutsättningar och behov som man 

måste ta hänsyn till.  

Efter denna studie har vi även konstaterat att det är en stor pedagogisk utmaning hos 

förskollärarna, då de arbetar med barn med autism eller barn som genomgår autismutredning, 

i barngruppen. Genom att de redan har en stor barngrupp att arbeta med blir det mycket att ha 

i åtanke då man har ett eller ett fåtal autistiska barn som ingår i barngruppen, då man ska 

sträva efter att gynna dem i utvecklingen och utgå efter varje barns behov. Vi upplever det 

som att det skulle vara underlättande för dem att ha resurs eller resursförstärkning i 

barngruppen för att få tiden att räcka till på bästa sätt. Resursförstärkning var även något som 

Anna och Lisa hade tillgång till. Vi tolkar det dock som att alla förskollärare vi intervjuat 

lyckats bra med arbetet med dessa barn och de har använt sig av relevanta arbetssätt/metoder 

som visat sig vara gynnande för barnen. 

En annan tanke som väckts hos oss är att det är positivt att barn med autism har möjlighet att 

klara av vardagen i grundskolan och ännu mer positivt att de har möjlighet till resurs, som är 

till hjälp enbart för barnet. En resurs som kan tillgodose barnets behov på bästa sätt samt 

stödja och främja barnet i dess utveckling. Så länge barnet mår bra och klarar av att vistas i 

grundskola anser vi det som väldigt positivt. 

Något vi däremot uppmärksammat efter denna studie är att ingen av de medverkande 

pedagogerna benämnt några av de metoder vi beskriver i bakgrunden att forskningen tar upp, 

det vill säga Social stories, Play therapy, Ipg (Integrated playgroups) och Prt (Pivotal response 

behandling). Däremot tar Josefine upp en liknande metod som Parker och O’brien (2011) gör, 

då de framställer sin metod Play therapy. Anna och Lisa lyfter även fram en liknande metod 

som Wolfberg, Bottema-Beutel och DeWitt (2012) tar upp angående Ipg (Integrated 

playgroups). För övrigt lyfter alla pedagoger fram arbetssätt som de använder sig av, på grund 

av att de visat sig vara gynnande för de autistiska barnen i deras utveckling. Arbetssätten de 

tar upp stöds även av den övriga litteraturen som är avsedd till vår studie.  
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Avslutningsvis vill vi påpeka att denna undersökning har gett oss en djupare kunskap om 

autism och hur man bör arbeta med barn som genomgår autismutredning, eller som redan är 

diagnostiserade med detta. Vi har lärt oss väldigt mycket och det ser vi som positivt, genom 

att vi i vårt framtida yrkesliv med största sannolikhet kommer arbeta med barn som har denna 

funktionsnedsättning. 

 

4.4 Vidare forskning  
 

Våra tankar kring hur man skulle kunna utveckla denna studie och forska vidare, är att det 

skulle vara intressant att få kunskap om hur högre utbildade personer, som exempelvis 

psykologer, arbetar med autistiska barn. Vi finner det intressant att få lärdom om hur de 

arbetar på habiliteringscenter, om de använder sig av liknande arbetssätt som pedagogerna i 

vår studie gör, eller om de har en annan typ av arbetssätt och metoder med barnen för att de 

ska utvecklas. 
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6. Bilagor  

 

 

6.1 Bilaga 1 – Missiv  

 

Hej!  

Vi är två högskolestudenter som heter Ulrika Murhagen och Emilia Jantunen. Vi studerar till 

förskollärare respektive fritidspedagog på Högskolan i Gävle. I december 2013 tar vi vår 

examen och kommer därför under hösten att skriva ett examensarbete på 15 högskolepoäng. 

Vi har valt att studera autism, då vi båda sedan innan är intresserade av denna 

funktionsnedsättning. Syftet med vår studie är att ta reda på hur pedagogerna på förskolor 

samt fritidshem arbetar med dessa barn, vad de har för arbetssätt/metoder med barn som har 

autism. Autism är förekommande i förskolan och i fritidsverksamheter och därmed är det 

viktigt att man som pedagog har kunskap om hur man arbetar med dessa barn så att de främjas 

i utvecklingen. För att kunna undersöka detta kommer vi använda oss av kvalitativa intervjuer 

som metod med olika pedagoger. Denna intervju kommer därmed att beröra frågor som har att 

göra med det pedagogiska arbetet kring barn med denna funktionsnedsättning. Intervjun 

beräknas ta cirka 30-60 minuter. Om det är någon specifik fråga du känner att du inte vill 

besvara så behöver du inte det och du är fri att avbryta eller ta en paus när du vill under 

intervjuns gång. När intervjun är färdig så tar vi, Ulrika Murhagen och Emilia Jantunen, hand 

om det insamlade materialet. Intervjuerna kommer att spelas in på ljudfil och dessa intervjuer 

utgör grunden för vårt examensarbete. Samtliga deltagare i intervjun kommer anonymiseras, 

det vill säga att vi inte kommer nämna några namn eller övriga personuppgifter som avser de 

deltagande i vårt examensarbete. Vid tidigare kommunikation har vi redan uttalat tid och plats 

för intervju men om ni av olika orsaker får förhinder och inte kan delta kan ni kontakta oss på 

telefonnummer, 0762384670 eller 0730849237. 

Med vänliga hälsningar, Ulrika Murhagen och Emilia Jantunen.  

Handledare: Erika Björklund, ebu@hig.se 
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6.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för utbildning/utbildningar? 

2. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

3. Hur kommer det sig att du valde att utbilda dig till förskollärare/fritidspedagog? 

4. Som vi har förstått finns det barn med autism i er verksamhet? Hur många barn? 

5.  Har du några erfarenheter av att arbeta med barn med autism? Om ja, kan du berätta mer 

om det? 

6. Hur är verksamheten uppbyggd och planerad kring barnet/barnen med autism? 

7. Vad anser du är viktigt för att arbetet med barn med autism ska fungera bra?  

8. Är det något speciellt som kan vara bra att tänka på när man har barn med autism i sin 

barngrupp? 

9. Kan du berätta mer om ert bemötande till barn med autism? Skiljer det sig gentemot de 

övriga barnen? 

10. Vilka arbetssätt/metoder använder ni er av med de autistiska barnen? Varför använder ni 

er av dessa arbetssätt/metoder? Utveckla gärna.  

11. Uppstår det situationer i skolan/förskolan då det autistiska barnet inte kan delta i 

verksamheten? Om ja, berätta mer om vid vilka situationer det förekommer och hur ni agerar. 

12. Hur arbetar ni med det/de autistiska barnet/barnen på just er förskola/skola i samband den 

övriga barngruppen, försöker ni exempelvis integrera barnet med autism i barngruppen? Om 

ja, hur går ni tillväga med det?  

13. Samtalar ni med barnen om att det finns olikheter i barngruppen? Om ja, hur går ni 

tillväga med det? Utveckla gärna!  

14. Hur fungerar föräldrasamverkan med föräldrarna till barnet/barnen med autism? Hur ofta 

har ni utvecklingssamtal?  

15. Slutligen, är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 


