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Sammanfattning 

Förskolan är en plats där alla barn ska känna sig trygga och sedda. De har rättigheter som 
ska bli tillgodosedda av förskollärarna och ge möjlighet till utveckling. 
Denna studies syfte var att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger arbetar med 
barn med en autismdiagnos och vilket stöd förskollärare får av specialpedagoger. Metoden 
vi använde oss av var en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuade sex förskollärare, tre 
specialpedagoger och ett par vårdnadshavare till ett barn med en autismdiagnos. Vi 
intervjuade vårdnadshavarna då vi anser att deras erfarenheter och åsikter är viktiga då 
förskolan och vårdnadshavare samverkar, men ännu mer när ett barn har en diagnos eftersom 
ett resursteam oftast är inblandat också. Vi utförde en ljudupptagning under intervjuerna och 
sedan bearbetade vi det materialet genom att vi lyssnade på intervjuerna och sedan skrev 
våra resultat utifrån vår empiri. De teorier vi utgått från i denna studie är det sociokulturella 
perspektivet och behaviorismen då vi tyckte att dessa två teorier går hand i hand i arbetet 
med barn med en autismdiagnos. Resultatet vi har fått fram är att det finns en kompetens hos 
förskollärarna i hur de ska arbeta med barn med autism, däremot ser förutsättningar olika ut 
beroende på vilken förskola de arbetar i. Specialpedagogerna har ett liknande arbetssätt som 
förskollärarna med bland annat fysiska verktyg och förstärkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Autism, förskollärare, specialpedagog, kvalitativ intervju, sociokulturellt 
perspektiv, behaviorism  
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1. Inledning  

Vi har valt att skriva vårt självständiga arbete om hur förskollärare arbetar med barn som har 
diagnosen autism. Detta har vi valt då vi har haft ett intresse för specialpedagogik, mest 
inriktad på autismdiagnoser, då vi tidigare har arbetserfarenheter och personliga erfarenheter 
kring barn med autismdiagnoser. Vårt intresse ökas under studiernas gång då vi läser på mer 
om ämnet och får mer teoretisk kunskap. Även från vår verksamhetsförlagda utbildning har 
vi fått ökad kompetens om autism då vi praktiskt fått vara bland fler barn som har en 
autismdiagnos samt varit med på arbetslagsmöten där vi fått lära oss om hur ett arbetssätt 
kring ett specifikt barn kan gå till.  

Förskolans läroplan skriver om omsorg, utveckling och lärande 

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att 
iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och samman- hängande om 
arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och 
aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. 
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och 
i varierande miljöer (Lpfö18, 2018, s. 11). 

Barn i förskolan ska alltså ha rätt till lärande genom varierande, utmanande och stimulerande 
lek, miljö och arbetssätt. Vi uppfattar att läroplanen menar att barns lärande blir mångsidigt 
och sammanhängande om förskolan har möjlighet att erbjuda detta.  

1.1 Arbetsfördelning 
Vi har gemensamt skrivit alla delar i vår studie förutom delstudie 1, med resultat och analys 
och delstudie 2, med resultat och analys. Ahlam har utfört intervjuer och skrivit om delstudie 
1, som handlar om förskollärarnas arbete med barn som har en autismdiagnos och går på 
förskola. Amanda har utfört intervjuer och skrivit om delstudie 2, som handlar om 
specialpedagogernas arbete med barn som har en autismdiagnos och går på förskola samt 
delen om vårdnadshavare och deras erfarenheter och tankar. Vi letade fram studier på varsitt 
håll och skickade dessa till varandra och bestämde tillsammans efter vi läst dem vilka som 
var passande för denna studie. Forskningsöversikten skrevs sedan tillsammans, även 
diskussion och konklusion. 
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2. Bakgrund 

Habilitering och hälsa region Stockholm använder sig av förkortningen ASD, som står för 
autism spectrum disorder, till autismdiagnoser. Detta på grund av att andra diagnoser har 
kvar och alltid har haft en direktöversättning från engelskan, exempelvis ADHD, OCD, 
GAD m.fl. (Habilitering & Hälsa region Stockholm, 2020-03-02). Begreppet AST, 
autismspektrumtillstånd, är inte direktöversatt från engelskan utan det står för “diagnos inom 
autismspektrum”. Vi väljer i denna studie att förhålla oss till benämningen AST för att 
majoriteten av litteraturen använder sig av det. 

2.1 Autismspektrumtillstånd (AST) 
Statens beredning för medicinsk utvärdering skriver att autismspektrumtillstånd är en 
beteckning för olika tillstånd som hämmar progressionen av ömsesidig kommunikation och 
socialt samspel. Personer med diagnosen autism har stereotypa och repetitiva 
beteendemönster samt begränsade intressen. Många gånger finns det skiljaktigheter i hur 
sinnesintryck erfaras och behandlas. Autistiskt syndrom brukar ibland endast benämnas för 
autism i barndomen eller autism. Autismspektrumtillstånd visar tidiga symptom i ett barns 
liv och ofta har barnen även andra avvikelser i sin utveckling som till exempel språkstörning, 
ADHD, utvecklingsstörning samt Tourettes syndrom (SBU, 2020-03-02). 
 
Beyer och Gammeltoft beskriver autism som en avvikelse i utvecklingen. De förklarar att 
autism kännetecknas av symptom som delas in i tre områden som brukar kallas för en 
“symtomtriad” som innefattar föreställningsförmåga, social interaktion och kommunikation 
(2000, s. 16).  

 
Autism & Aspergerförbundet skriver även de om symtomtriaden och de skriver att för att ett 
barn ska få diagnosen autism har denne kvalitativa samt omfattande hinder i tre 
huvudområden vilka är förmågan till ömsesidig kommunikation, förmåga till social 
interaktion och föreställningsförmågan som påverkar lek, beteende samt intressen. Detta ska 
vara så omfattande att det har en inverkan på barnets dagliga liv men även att symptomen 
synliggörs innan barnet har fyllt tre år. Autism & Aspergerförbundet förklarar att autism är 
medfött samt att tecken på det visar sig innan barnet har fyllt tre år. Barn med autism har 
svårt med den sociala interaktionen vilket märks i tidig ålder, men de barnen har även en 
avsaknad för ömsesidighet samt en minskad förmåga att vara lyhörda för andra människors 
synsätt. De beskriver även att vissa spädbarn med autism är tillfredsställda när de får vara 
för sig själva för att de kan vara lugna vilket kan tolkas som att de är snälla och kravlösa, 
medan andra barn med diagnosen autism har stora sömnproblem och är ledsna samt svåra 
att lugna och vissa vill inte i största allmänhet ha någon beröring. Den gemensamma faktorn 
för många yngre barn med diagnosen autism är avsaknaden av att dela uppmärksamheten 
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med flera människor. Ett flertal vårdnadshavare som har barn med autism märker tidigt att 
det är något avvikande. Efter ett tag blir de barnen med denna diagnos mycket avvikande 
och kan bedömas som undvikande samt avskild från omgivningen. Däremot utvecklas en hel 
del barn positivt under deras skoltid i den sociala aspekten, fast att den huvudsakliga bristen 
på ömsesidighet förblir (Autism & Aspergerförbundet, 2020-03-02). 

 
Grunden för en bra utveckling i livet startar redan under första åren i barnets liv. För denna 
utveckling krävs det att barnen får både fysisk och psykisk stimulans som till exempel vila, 
mat, omvårdnad samt rörelse och sömn. Det finns en framhävande tonvikt på lek och lärande 
och att detta ger goda förutsättningar för utvecklingen senare i livet. Barnen behöver 
samspela med andra barn och ingå i en social gemenskap men de kan även behöva ledning 
och struktur från en vuxen. Det finns barn som är i behov av särskilt stöd och därmed behöver 
extra stöd för sitt lärande och utveckling. Denna beskrivning börjar på förskolan och innebär 
starten på det livslånga lärandet och detta ska barnen föra med sig till skolan för en 
fördelaktig skolgång (Björck-Åkesson, 2009, s. 17–18). Förskolans verksamhet ska lämpa 
sig efter alla barn och de barn som behöver extra stöd en kort period har rätt till det, men 
även de barn som behöver stöd kontinuerligt i förskolan och senare i livet. Detta innebär att 
förskollärarna har ett stort ansvar och ska se till att barnen får sina behov uppfyllda samt att 
de får utvecklas i sin takt utifrån barnets och miljöns förutsättningar. De generella insatserna 
för barn med behov av särskilt stöd är viktiga men de individuella insatserna krävs för att 
beakta barnets eget behov och förutsättningar (Björck- Åkesson, 2009, s. 20).  

2.2 Förskolans uppdrag och styrdokument  
Förskolan styrs av skollagen och läroplanen och här har vi valt att skriva om det som lyfts 
fram om barn i behov av särskilt stöd. Förskolans allmänna råd skriver att 

 
Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2017, s. 21). 

 
I förskolans allmänna råd står det även hur förskolechefen samt arbetslaget ständigt och 
noggrant ska undersöka hur utbildningen för barn som är i behov av särskilt stöd ska 
utformas så att barnen ska få de utmaningar och stöd som behövs. En hel del barn är under 
sin tid på förskolan i behov av extra stöd en kort period och andra barn behöver konstant ett 
stöd under sin förskoletid, detta på grund av funktionsnedsättning, sociala förhållanden eller 
andra svårigheter som gör det svårt för barnet att tillägna sig förskolan. För majoriteten av 
barnen är det viktigt med en god kvalité på förskolan och alla barn ska få erfara att utvecklas, 
bemästra svårigheter samt att få vara med och känna sig som en fördel i gruppen (Skolverket, 
2017, s 22). Det aktuella barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling kan inte ses som ett 
karaktärsdrag på grund av att det alltid är situationsbundet. Det extra stödet barnet behöver 
är förknippat till vad som sker i mötet mellan barnet, miljön i verksamheten och personalen. 
Det innebär att barnet kan vara i behov av ett stöd i sin utveckling i en miljö men inte är i 
behov av det i en annan. Genom det systematiska kvalitetsarbetet kan verksamheten utveckla 
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sitt arbete för barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling men även för att se till att 
insatserna är lagom samt fungerande. Verksamheten ska ständigt utvärdera samt följa upp 
detta. Däremot är det inte bestämt huruvida stödinsatser i verksamheten ska dokumenteras, 
men utan en dokumentation kan inte en utvärdering göras för att se om insatsen har fått 
avsedd effekt. Vilka insatser som är mest gynnsamt ska alltid göras i samförstånd med 
barnets vårdnadshavare (Skolverket, 2017, s. 22). 

 
Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska ta 
hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det 
innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser 
därför inte ska fördelas lika. (Lpfö98, 2018, s. 6). 
 

2.3 Särskilt stöd 
I skollagen (2010:800), Skoll, 8 kap. 9 § anges att alla barn ska ha lika tillgång till 
utbildning. 
 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 
det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, 
ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov 
av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna (Sveriges riksdag, 2020-
03-02). 

 
FN:s konvention som handlar om barns rättigheter har en sammanfattande syn på barn. Med 
det menas att konventionen inkluderar mer eller mindre alla rättigheter såväl kulturella, 
ekonomiska, sociala, medborgerliga samt politiska. Barnkonventionen blev en svensk lag 
den 1: a januari 2020 och deras budskap kan summeras i de fyra grundprinciperna som 
uttrycks i artiklarna 2, 3, 6 och 12. De betonar att 
 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde, inget barn får diskrimineras, barnets bästa ska 
beaktas vid alla beslut som berör barn, och inte bara deras överlevnad utan också deras 
utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga och barnets åsikter ska 
komma fram och visas respekt (Specialpedagogiska myndigheten, 2020-03-02). 

 
 
De fyra grundprinciperna i barnkonventionen samt i konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning är viktig för barn med funktionsnedsättning. FN har 
skrivit och lyft fram en egen konvention för personer med en funktionsnedsättning. FN:s 
konvention för människor med funktionsnedsättning hör till de väsentliga konventionerna 
om mänskliga rättigheter, däremot skapar inte den inte fram nya rättigheter. Syftet med 
denna konvention är att den ser till att de andra konventionerna följs men likaså för 
målgruppen med en funktionsnedsättning som många gånger är drabbad. De stater som 
godtagit konventionen har sagt ja och godkänt till att människor med funktionsnedsättning 
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ska få likvärdig utbildning som andra. Det ska även finnas diverse utbildningar för vuxna 
samt barn så att ingen blir diskriminerad (Specialpedagogiska myndigheten, 2020-03-02).  
 
Socialstyrelsen skriver att autismspektrumtillstånd är ovanligt hos barn men att det inte är 
lika ovanligt som vi tror samt att det har kommit fler rapporter under årens gång om att 
Aspergers syndrom samt autism har blivit vanligare, dock är de osäkra på om det har blivit 
en ökning. Socialstyrelsen skriver att 
 

I takt med att kunskaperna ökar har diagnoskriterierna ändrats och fler personer med 
autismspektrumtillstånd upptäckts. Det var först under senare delen av 1980-talet som man 
började tala om ett spektrum av autismtillstånd (2010, s. 19).  

 
De fortsätter skriva att cirka 1 procent av alla barn i Sverige har någon typ av 
autismspektrumtillstånd, det betyder att det finns ungefär 15 000 unga samt barn i Sverige 
som har någon form av autismspektrumtillstånd. Socialstyrelsen lyfter fram att omkring 0,2–
0,3 procent har autism men att det är cirka dubbelt så många som har Asperger syndrom. De 
fortsätter att skriva att det är vanligare att pojkar har ett autismspektrumtillstånd än flickor, 
dock vet man inte hur stor skiljaktigheten är. Det man vet är att symptomen skildrar sig till 
viss del hos flickor samt pojkar, därför kan det vara svårare att identifiera 
autismspektrumtillstånd hos flickor. Flickor får inte lika ofta en utredning och en diagnos 
(Socialstyrelsen, 2020-04-15). 
 
 
Det har visat sig finnas för lite forskning och dokumentation om vilka metoder som används 
för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Detta resulterar i att kompetensutvecklingen 
avstannar och förskollärarna saknar ett gemensamt språkbruk för att beskriva vad, hur och 
varför de använder sig av dessa metoder i förskolan (Sandberg & Norling, 2009, s. 42). 
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3. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger arbetar med 
barn i förskolan som har fått diagnosen autism och vilket stöd förskollärare får av 
specialpedagoger. 

3.1 Frågeställningar 
 

• Hur uttrycker förskollärare och specialpedagoger att de arbetar med barn som har fått 
diagnosen autism? 

• Vilka strategier och hjälpmedel uttrycker förskollärare och specialpedagoger att de 
använder i arbetet med barn som fått diagnosen autism? 

• Hur uttrycker förskollärare och specialpedagoger att det extra stödet från 
förskollärare och specialpedagoger påverkat barnet med autismdiagnos?  
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4. Forskningsöversikt  

Barnläkaren Leo Kanner var den första som i en vetenskaplig avhandling förklarade att en 
grupp barn som han ordentligt observerat hävdade lida av en autistisk störning i den affektiva 
kontakten. Hans artikel publicerades 1943. I Kanners artikel beskrivs elva barn, de flesta av 
de barnen var pojkar som hade seriösa psykiska störningar. Kristiansen lyfter fram att 
Kanners observationer av dessa elva barn är så pass noggranna samt exakta, vilket har 
medfört till att artikeln förmodligen citerats mest i vetenskapliga böcker och skrifter om 
autism (Kristiansen, 2000, s. 29).  
 
I Kanners originalartikel beskrivs de karaktärsdrag som de elva undersökta barnen hade. Det 
visade sig att barnen visade upp en häpnadsväckande nästan fullt lika konstellation av 
symptom med varandra. Kanner framförde sin åsikt att de avvek från andra barn som hade 
erkända psykiska störningar. De karaktärsdragen Kanner lyfte fram var bristande förmåga 
att ingå i relationer till personer och situationer, störd språklig utveckling med ekolali, ett 
ängsligt tvångsartat krav på oförändlighet, fenomenalt mekaniskt minne, överkänslighet för 
yttre stimuli, begränsad spontan aktivitet samt stor kognitiv potential (Kristiansen, 2000, s. 
30–32). Den bristande förmågan att ingå i sociala samspel lyfte Kanner upp som en central 
störning hos de elva barnen han undersökte. Den centrala störningen har funnits med från 
födseln beskriver vårdnadshavarna till de barnen, enligt Kanner fortsatte denna störning med 
enda in i vuxenlivet. Kanner ansåg att barnens karakteristiska avstånd var en autistisk 
störning av den affektiva kontakten, vilket han menar på är medfött (Kristiansen, 2000, s. 
32).  
 
För cirka 50 år sedan talade många forskare om att autism var en funktionell och inte en 
organisk störning. Detta tankesätt har dock förändrats. På 1970-talet kom det mer forskning 
kring de biologiska grunderna för autism, innan det kunde flera forskare se att det möjligtvis 
fanns en koppling mellan en del genetiska eller organiska relationer samt autism 
(Kristiansen, 2000, s. 176). Kristiansen beskriver att en hel del forskare har under en lång 
period varit upptagna med frågan om autism är ärftligt eller inte. För att få svar på en sådan 
fråga kan en tvillingstudie göras och det går att genomföra speciella släktutredningar, då 
undersöks hela släkten så många generationer som det går. Mycket indikerar idag på att 
autism har en ärftlig faktor, fastän det fortfarande är otydligt vilken betydelse som generna 
har (2000, s. 181).  
 
Ett utmärkande tecken visar sig i könsfördelningen, autism är vanligare hos pojkar än flickor 
och det har visat sig att två till tre procent av syskonen till barn som har autism utvecklar 
också autism, det är avsevärt högre andel än hos den fullständiga befolkningen. Kristiansen 
lyfter upp undersökningar som har genomförts av August m.fl. (1981) och Bolton och Rutter 
(1990) som påvisar att bland syskon som inte har autism finns det ett större antal av 
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kontaktstörningar, kognitiva störningar samt språksvårigheter, vilka består av vissa av de 
autistiska grundsymptomen. Dessa resultat visar på att genetiska komponenter har en stor 
betydelse, enäggstvillingar har i hög grad stor motsvarighet när det kommer till autism än 
tvåäggstvillingar, däremot kan man vara enäggstvilling utan att själv ha autism (2000, s. 
182). 
 

4.1 Studie 1: Stöd och metoder 
Sandberg och Norling har utfört en studie som handlar om pedagogiskt stöd och metoder i 
förskolan. Deras forskningsfråga var “hur beskriver förskolepersonal i intervjuer det 
pedagogiska stödet till förskolebarn i behov av särskilt stöd?”.  
I studien beskriver förskollärare att de förhåller sig till två arbetssätt. Förskollärarna 
beskriver att de delar på ansvaret för barnet med behov av särskilt stöd. Anledningarna är att 
barnet har mer omfattande stödbehov eller att en resursperson går ifrån barngruppen med 
barnet för att träna enskilt, och bara ibland är med den stora barngruppen på förskolan. 
Barnen som medverkade i studien var i behov av särskilt stöd, exempelvis autism, Down 
Syndrom och en CP-skada. Personalen och barnen får pedagogiskt stöd med hjälp av 
handledning från exempelvis en specialpedagog. Förskolläraren i studien förklarar  
 

sen med specialpedagog då får man ju titta tillbaka och vara kritisk mot sig själv, var det där 
fiffigt eller vad är bättre, finns det något annat sätt? och det är ju jättebra att vi har en 
specialpedagog som man kan bolla med. Jag gjorde såhär, var det dumt eller? Att man får 
någon som man kan liksom tänka mot, och det gör vi också med varandra, du jag gjorde såhär 
(Sandberg & Norling, 2009, s. 45).  

 
 
 
Förskollärarna beskriver att arbetet blir noggrannare planerat samt att de uppfattar att barnen 
utvecklas mer.  

 
Arbetslaget uppmärksammar att det pedagogiska stödet kan ges direkt eller indirekt 
(Sandberg & Norling, 2009, s. 45). Direkt stöd är både fysiskt som närhet och trygghet men 
även språkmässigt som bemötande, stöd vid konflikter och mycket uppmärksamhet. Det 
indirekta stödet innebär stöd från andra barn samt stöd i den fysiska miljön, det kan 
exempelvis vara att förskolläraren hämtar en kompis till barnet med behov av särskilt stöd 
så att de får leka tillsammans ostört. Det kan även vara att barnet med behov av särskilt stöd 
får möjlighet till motorisk träning när de är i skogen. I skogen menar förskollärarna att barnen 
inte har lika mycket förväntningar och krav på grund av utrymmet och friheten. Därav blir 
skogen en värdefull resurs (Sandberg & Norling, 2009, s. 46–47). Indirekt stöd innefattar 
barnens placering i olika situationer, det handlar om en medvetenhet kring hur förskollärarna 
placerar barnen med behov av särskilt stöd. Det innebär placering vid exempelvis 
matsituationer och samling (Sandberg & Norling, 2009, s. 47).  
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De sex kategorier av metoder som presenteras i studien är språk, rörelse, pedagogiskt 
program, uttrycksmedel, annan professionell samt mer vuxen kontakt. Dessa sex metoder 
kan användas både generellt och specifikt i verksamheten. Med generellt innebär det att 
metoden används med alla barn i barngruppen. Exempel på det är rim och ramsor, 
sagoläsning, motoriska övningar. Den metoden som används specifikt i verksamheten 
genomfördes med endast ett barn och en vuxen eller tillsammans med någon kamrat. Det 
specifika stödet används oftast på barn med diagnosen autism. De metoder som användes 
mest var metoder som handlade om språkutveckling exempelvis språklekar och språkpåsar 
(Sandberg & Norling, 2009, s. 47–48). 

 
Resultatet som lyfts fram i studien är att förskollärarna är osäkra på om dem metoder de 
använder är de rätta för barn i behov av särskilt stöd, vilket gör att det blir problematiskt att 
vidareutveckla metoderna specifikt för det individuella barnet, eftersom det inte finns en 
generell metod som kan användas för alla barn i behov av särskilt stöd. Sandberg och Norling 
skriver vidare att förskollärarna i studien påpekar att de är i behov av mer försäkran på dem 
metoder de använder i verksamheten (Sandberg & Norling, 2009, s. 50). 
Om förskollärarna skulle få mer kompetens om barn i behov av särskilt stöd så skulle det 
öka både kvaliteten i förskolan samt att barnen skulle få större möjlighet till rätt stöd. 
Författarna påpekar att en kartläggning är nödvändig då en kan få fram vilken problematik 
barnet har (Sandberg & Norling, 2009, s. 51). Studien jämför vilket stöd flickor och pojkar 
får. Det lyfts fram att flickor som är i behov av särskilt stöd får mer metodiskt stöd kring tal-
språksvårigheter och pojkar i behov av särskilt stöd får mer metodiskt stöd i samband med 
socialt samspel med andra barn (Sandberg & Norling, 2009, s. 52).  

4.2 Studie 2: Inkludering i verksamheten 
Syftet med studien Individualizing interventions for young with children autism in preschool 
är att organisera och översätta forskningen i praktiken för de yngre barnen som har diagnosen 
autism i inkluderande miljöer.   

 
Forskningen Barton m.fl. har hittat visar på hur inkludering i verksamheten är viktig för 
yngre barn med autism. Inkludering i verksamheten och klassrum har visat att barns 
möjligheter till generalisering och upprätthållning av deras sociala och kommunikativa 
förmåga är goda om förskolläraren ger barnet med diagnosen autism individanpassat stöd.  
Barton m.fl. har kommit fram till att forskningen beskriver hur varje barn med diagnosen 
autism har olika behov, styrkor och svagheter och att de har kommit olika långt i sin 
utveckling. Därför är det viktigt att undervisningen är faktabaserad men Barton m.fl. betonar 
att den även ska vara individanpassad (2011, s. 1206). 

 
Det första steget i utformningen av ett utvecklingsprogram för yngre barn med diagnosen 
autism är att samla information från varierande källor, exempelvis intervjuer och läroplaner. 
Enligt Barton m.fl. lyfter Dawson och Osterling upp mål som yngre barn med autism bör 
fokusera på: a) förmågan att vara närvarande vid relevanta signaler i miljön, b) imitation av 
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vuxna och kompisar, c) förmågan att förstå språk och kommunikation, d) funktionell och 
låtsaslek med leksaker och e) social interaktion med kompisar och vuxna (2011, s. 1207).  

 
Vid övergången från förskola till förskoleklass ska förskollärarna överväga vilka förmågor 
och vilken utbildningsbredd barnet med autism behöver för att känna sig redo för generell 
undervisning i klassrummet. Samverkan med vårdnadshavare är betydande när 
förskollärarna individanpassar stödet för barnet med autism. Målet för varje barn ska baseras 
på informationen förskollärarna får från vårdnadshavare kring barnets dagliga behov, styrkor 
och behov. Barn med autism har ofta en försening i att förstå ett verbalt språk och att 
identifiera samt ta in intryck från omgivningen. Många barn med autism är mest 
framgångsrika i strukturerade och organiserade miljöer (Barton m.fl., 2011, s 1208). 

 
Visuellt stöd, exempelvis bildschema är ofta använt på förskolor för att organisera och 
strukturera dagen för barn med autism. Bildscheman har gett barnen mer självständighet att 
följa rutiner samt underlätta vid övergångar (Barton m.fl., 2011, s. 1208). Enligt Alberto och 
Troutman i artikeln Individualizing Interventions for Young Children with Autism in 
Preschool är förstärkning en bra metod för barnen med autism som följer ett 
utvecklingsprogram, konsekvenserna blir en ökad sannolikhet för att beteendet som 
förskollärarna förstärker kommer att fortsätta (Barton m.fl., 2011, s. 1209). Förstärkningen 
kan ske i olika former, bland annat påtaglig förstärkning där ett favoritobjekt, mat eller en 
aktivitet tilldelas. En annan form av förstärkning är naturlig förstärkning vilket innebär att 
barnet får något som det frågar om direkt, exempelvis en leksak eller en bok. Social 
förstärkning är att barnet får ett leende eller beröm (Barton m.fl., 2011, s. 1209). Förutom 
visuellt stöd och förstärkning tar Barton m.fl. upp bland annat åtta andra metoder: Priming, 
video modeling, antecedent-based interventions, system of least prompts, high probability 
procedures, naturalistic teaching strategies, generalization och peer-mediated strategies 
(2011, s. 1211–1215). 

 
Sammanfattningsvis är alla dessa metoder utformade för individanpassning till utveckling 
och lärande för barn med autism och med en faktabakgrund som Barton m.fl. hittat i sin 
forskning. Resultatet som Barton m.fl. har kommit fram till i sin studie är att det här endast 
är liten del av de faktabaserade strategierna för yngre barn med autism och ska inte ses som 
en omfattande lista. De summerar även att det är vanligare idag att barn med autism placeras 
i barngrupper där barn inte har autism eller annan funktionsnedsättning samt att det finns 
mer expanderad forskning och fakta om att yngre barn med autism ska gå i inkluderande 
klasser. Barton m.fl. betonar att denna studie ska ses som en startpunkt i arbetet för 
utveckling med yngre barn med autism, istället för att tänka att en metod fungerar på alla 
barn med autism. Effektiva metoder för barn med autism är faktabaserade och 
individualiserade (Barton m.fl., 2011, s. 1217).  
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4.3 Studie 3: Samarbete i förskolan 
Studien Pre-school teachers, other professionals and parental concerns on cooperation in 
pre-school – all around children in need of special support: the swedish perspective är en 
svensk vetenskaplig studie skriven av Sandberg och Ottosson och deras mål med studien var 
att utforska och beskriva föräldrars, förskollärares samt aktuella resursteams erfarenheter 
kring erfarenheter och tankar har föräldrar, förskollärare och andra aktuella resursteam om 
möjligheter och hinder kring samarbete (2010, s. 743). 
 
Metoden Sandberg och Ottosson använder sig av är en kvalitativ process med ett 
fenomenologiskt tillvägagångssätt. Tanken är att studera ett livs värde och deltagarens 
upplevelse av verkligheten. Två forskare utförde 20 intervjuer, alla föräldrar, förskollärare 
och andra professionella resursteam var svenskar, två av de åtta barnen gick på samma 
förskola och hade samma förskollärare, vilket innebär att färre förskollärare intervjuades. 
Forskarna utförde fem intervjuer med människor från andra professioner som 
specialpedagog, logoped, psykolog, tal & språkpatolog, en student i specialundervisning. 
Anledningen att människor från andra professionella yrkesgrupper blev färre än föräldrar 
och förskollärarna är för att många föräldrar namngav samma personer (2010, s. 743–744).  
 
Sandberg och Ottosson (2010, s. 744) använde sig av en kvalitativ intervju. Intervjuarens 
förmåga att aktivt lyssna är grundläggande när det kommer till ett fenomenologiskt 
tillvägagångssätt samt att kunna lyssna utan att ha fördomar är idealet. Intervjuerna var 
strukturerade så att frågorna hörde till syftet samt relevans till studiens frågor. Frågorna var 
dock strukturerade i den mening att motivera ett öppet svar. Denna metod tillåter deltagarna 
att utveckla sina tankar, då deras tankar bestämmer i vilken ordning frågorna ställs, speciellt 
när denna studie fokuserar på deltagarnas upplevelser. Varje intervju började med en kort 
beskrivning om studiens syfte för de deltagande och deras etiska rättigheter lästes upp. Efter 
varje intervju transkriberade dem och författarna delade upp intervjuerna i kategorier. De 
beskriver hur ambitionen med denna forskning har varit att studera personliga erfarenheter 
och tankar, för att medvetet lägga dem åt sidan och på ett opartiskt sätt ta fram deltagarnas 
beskrivna erfarenheter (2010, s. 745). 

 
Sandberg och Ottosson har delat in deras resultatdel i teman som handlar om erfarenheter 
kring samarbete, möjligheter till samarbete, hinder som kan uppstå när ett samarbete sker 
och faktorer kopplade till individen (2010, s. 746). 

 
Erfarenheter kring samarbete 
Här delar Sandberg och Ottosson in temat i fyra kategorier: konsensus, kommunikation, 
support och utbyte av kunskap. Alla tre deltagargrupper, det vill säga föräldrar, förskollärare 
och andra professionella yrkesgrupper beskriver hur konsensus är viktigt för samarbete. 
Erfarenhetsmässigt är kommunikation en stor del i sig själv men också som en nödvändig 
förutsättning för samarbete enligt föräldrar och förskollärare. Deltagargruppen anser också 
att kunskap är viktigt, dock anser förskollärare och de med andra professioner att utbyte av 
kunskap är en viktig del av samarbetet. Föräldrar poängterar ett behov av stöd både från 
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förskollärarna samt aktuella resursteam, dock har de påpekat att vissa beslut som tagits 
tillsammans inte följs som bestämt, något de upplevt både från förskollärare och andra 
professionella yrkesgrupper. De saknar delvis eller helt även viktig information kring stöd 
och rättigheter för barn med behov av särskilt stöd. Deras två forskningsfrågor är: hur 
upplever föräldrar, förskollärare och andra aktuella resursteam erfarenheter kring aktuella 
samarbeten mellan föräldrar och förskolan? (Sandberg & Ottosson, 2010, s 746–747). 

 
 
Möjligheter till samarbete 
Temat möjligheter till samarbete delar författarna in i sex olika kategorier. Dessa är: rutiner, 
tider, närmanden, stabilitet i arbetslaget, en kompetent ledning och tydliga roller. 
Resultatet visar att förskollärare här menar på att det är viktigt att få en stund att samtala med 
föräldrarna när de hämtar och lämnar barnen till och från förskolan. Både föräldrar och 
förskollärare anser att det är viktigt att resursteam ska vara lättillgängliga att nå. Föräldrarna 
beskriver också att en kompetent arbetsledning ger möjligheter till samarbete med 
motiveringen att det leder till en ökad förståelse och i vissa fall även möjlighet till extra 
resurser (Sandberg & Ottosson, 2010, s. 747–748). 

 
Hinder mot samarbete 
Detta tema fokuserar på hinder som kan uppstå när ett samarbete sker. Fem kategorier 
uppstår vid en organisationsnivå: för lite personal, tidsbrist, för stor barngrupp, brist på 
information och brist på rutiner. Alla deltagargrupper var ense om att tidsbrist är ett 
återkommande problem. Att ha personalbrist i en för stor barngrupp är ett problem i sig 
självt, men en för liten personalgrupp ger också lättare snabb frånvaro, oftast utan vikarie 
och om en i personalen är frånvarande under en längre tid och de har en vikarie så resulterar 
detta i en förändring i arbetslaget. Detta resulterar i en stor miss i kommunikation och 
information, enligt föräldrarna som har barn i behov av särskilt stöd (Sandberg & Ottosson, 
2010, s. 748–749). 

 
Faktorer kopplade till individen 
I denna kategori fokuserar deltagarna på problematisk attityd, ignorans, ovilja att driva fram 
problem, krav och föräldrars egna svårigheter. Att ha en problematisk inställning ses som en 
begränsande faktor, liksom okunnighet och ovilja att ta upp och driva fram problem. De med 
andra professioner, exempelvis specialpedagoger uttrycker att det ibland kan kännas 
obekvämt att dela ut extra arbete kopplat till barnet i behov av stöd, då det känns som att de 
utdelar mer till förskollärarna. Förskollärarna beskriver hur de ibland kan känna högt tryck 
från specialpedagogerna, exempelvis när de får extra träning kopplat till ett specifikt barn, 
vilket inte ingår i dagsrutinen på förskolan. De med andra professioner känner ibland att de 
får omöjliga krav från föräldrar, exempelvis önskemål som faller utanför deras 
arbetsuppgifter. Föräldrarnas egna svårigheter upplevs som krävande från förskolepersonal 
och de från andra professioner (Sandberg & Ottosson, 2010, s. 749–750). 
 
I resultatdelen anger förskollärarna även att de har väldigt lite eller ingen utbildning som 
handlar om samarbete. Konversationstekniker, attityd och krishantering, är andra ämnen 
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som kräver utbildning enligt förskollärarna och social kompetens betraktas som en uppenbart 
positiv egenskap. Alla deltagare är överens om att det är viktigt att veta hur man relaterar till 
och behandlar varandra i olika situationer i förskolan (Sandberg & Ottosson, 2010, s. 750).   

 
För att sammanfatta diskussionsdelen om studien som handlar om samarbete så upplever 
alla deltagargrupper att förskolans läroplan bidragit till mer kunskap kring innehållet i 
förskolans aktiviteter. Detta gör även att föräldrarna kan ställa högre krav på innehåll och 
förskollärare, samt att de vet vad de kan kräva, vilket upplevs som positivt (Sandberg & 
Ottosson, 2010, s. 750–751). Något som kan försvåra samarbetet är språkförståelse mellan 
de vuxna pga. kulturella skillnader eller tidsbristen som råder på förskolan. Andra 
erfarenheter och tankar som föräldrar haft är att tillgänglighet och information från andra 
resurser är basen för att de ska känna säkerhet och stöd. Detta gäller specifikt när föräldrar 
har ett barn i behov av stöd eftersom de då också har kontakt med aktuella resursteam. Hur 
väl förskollärare och resursteam lägger grunden för samarbete påverkas till stor del av hur 
mycket kunskap de har från sin utbildning samt de signaler de ger om värderingar och 
samarbete i sin professionella roll. I denna studie är det dock klarlagt att utbildning saknats 
gällande det beskrivna, men att det utvecklas arbete och frågor av värde som flera 
förskollärare beskriver pågår som kompenserar för detta (Sandberg & Ottosson, 2010, s. 
751). Resursteamet och andra professionella yrkesgrupper kände att kunskap om barns 
utveckling och pedagogisk kunskap varierade kraftigt från förskola till förskola. De menar 
att ansvaret för detta och utveckling av detta ligger på den förskolepersonal som är ansvarig 
för pedagogiken i verksamheten. Hur en förskollärare lär sig närma sig och relatera är en 
fråga om självinsikt och etiska frågor om värde för att kunna utveckla och förtydliga tankar 
om människosyn (Sandberg & Ottosson, 2010, s. 753). Sandberg och Ottosson avslutar med 
att resultatet av denna studie förhoppningsvis kan fungera som en grund för det fortsatta 
dagliga arbetet kring samarbete eftersom dessa tankar kan stå som utgångspunkt för fortsatta 
diskussioner inom området samt öppna upp för en allmän diskussion och debatt för en 
internationell publik (2010, s. 753). 
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5. Teoretiska utgångspunkter  

5.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet är baserat på Lev Vygotskijs teorier. Enligt det 
sociokulturella perspektivet så föds människan med en biologisk grund för lärande via 
hjärnan, nervsystemet och sina sinnen. Detta perspektiv menar även på att människans 
biologiska grund endast innebär en allmän förutsättning för deras lärande och att den inte är 
bunden till hur människan stärker sin världsbild eller hur en lär sig. Fokus bör istället vara 
riktat mellan människors sociokulturella samspel. Det är inom denna krets som individer 
tillägnar sig kunskap, färdigheter och utvecklar förståelse (Sträng & Persson, 2003, s. 19).  
 
Hwang och Nilsson skriver i boken Utvecklingspsykologi att Lev Vygotskij menade att 
 

Barnet utifrån sina erfarenheter aktivt bygger upp sin kunskap om världen, men vad han ville 
betona var att barnet även ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang (Hwang & Nilsson, 
2011, s. 66). 

 
Partanen lyfter upp Vygotskijs tänk kring att språket är tänkandets sociala verktyg. Med det 
menar Vygotskij att språket och tänkandet i utvecklingen i stor omfattning stärks i det sociala 
samspelet. Samspelet sker mellan föräldern och barnet och mellan kulturen, individen samt 
samhället. En hel del av vårt tänkande är inte endast individuellt utan det är även samhälleligt 
och kulturellt. Från vår uppväxt och uppfostran har människan internaliserat, tagit in samt 
införlivat tänkandet i diverse former. Därför kan en förutsätta att språket är tänkandets 
sociala verktyg (Partanen, 2008, s. 35). Partanen skriver vidare att tänkandet har ett socialt 
påbrå samt att det är intresseväckande att reflektera kring hur språk och tänkande bildades i 
vår utveckling (Partanen, 2008, s. 35). Partanen beskriver att Vygotskij var intresserad av 
processen som sker mellan en vuxen samt ett barn där ett språkligt samt ett socialt samspel 
blir till en central mental förmåga. Att tänka språkliga tankar var något Vygotskij var 
intresserad och nyfiken av. Vygotskij menar på att språkutvecklingen har en enormt stor roll 
för den psykiska utveckling samt utvecklingen för de högre mentala funktionalitet. Språkets 
intåg medförde att människan fick fler verktyg i sitt liv, ett språkligt verktyg för att kunna 
formulera sina tankar i ord, men även oss själva (Partanen, 2008, s. 36). Partanen skriver att  
 

Språket är ett verktyg för vårt tänkande, men det måste även vara funktionellt för den sociala 
situationen som det ska verka i. Det sociala sammanhanget där vi talar reglerar också språkets 
funktion. Faktum är att det sociala sammanhanget dessutom även reglerar vårt tänkande, vi 
påverkas av det sociala sammanhang vi befinner oss i (2008, s. 39).  

 
Det finns en hel del sociala experiment där man har konstaterat hur människor varierar i sitt 
handlande samt tänkande bestämt på vilka förhoppningar de möter, socialt förmedlade 
förhoppningar samt roller (Partanen, 2008, s. 39). Säljö lyfter upp att en utgångspunkt i det 
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sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling handlar om ett kulturellt samt ett 
praktiskt samband där ett direkt och ett indirekt samspel med andra sker (2000, s. 104).  

5.1.1 Den proximala utvecklingszonen 
Begreppet proximala utvecklingszonen är ett begrepp Vygotskij använder sig av. Partanen 
skriver att ”utgångspunkten för begreppet är att vid varje tidpunkt har en elev en förmåga att 
lösa uppgifter av en viss svårighetsgrad när eleven arbetar självständigt” (2008, s. 51). För 
att associera detta med språk och tänkande så förekommer det självständiga arbetet med 
hjälp av det inre språkliga tänkandet (Partanen, 2008, s. 51). Partanen lyfter upp att Vygotskij 
iakttog att barnen alltid har ett område ovanpå den självständiga kompetensen och att dem 
kan lyckas lösa en uppgift som är svår med hjälp av en kamrat eller vuxen. Vygotskij kallar 
detta utrymme för den proximala utvecklingszonen (Partanen, 2008, s. 52). Partanen skriver 
sedan att ”det är en färdighet som är på gång, som är i vardande” (2008, s. 52). Detta kan 
ske när barnet reflekterar om uppgiften, däremot uppfylls den i diskussionen mellan barnet 
och den som instruerar barnet. Det handledande pedagogiska stödet från en kamrat eller 
vuxen blir en språklig och social kommunikation som barnet tids nog kan internalisera samt 
integrera (Partanen, 2008, s. 53). Partanen förklarar att om barnet endast får arbeta i det 
området som denne redan bemästrar, blir inte utvecklingen densamma för att det blir en 
repetition för barnet och slutligen även tråkigt. Men skulle barnet få jobba över sin 
självständiga kompetens samt över sitt utvecklingsområde medför det att barnet exponeras 
för överkrav (Partanen, 2008, s. 53).  

5.1.2 Artefakter  
Artefakter är redskap som är skapta för att underlätta för människan i vissa situationer. 
Vygotskij talar om yttre och inre verktyg. Läromedlen som används i förskola och skola 
exempelvis, bildstöd, penna och papper är de yttre verktygen. De inre verktygen som är våra 
mentala och psykiska verktyg innehåller vårt språk, logiskt tänkande och minne. De inre 
verktygen utvecklas med hjälp av de yttre verktygen. Används inte de yttre verktygen så 
menar Vygotskij att det blir ett tomt lärande (Partanen, 2007, s. 30–32). 
 

5.1.3 Inkludering 
Dillner och Löfgren lyfter att personal som är verksamma i både skola och förskola verkar 
ha ett gemensamt tankesätt kring att om barnen klarar av att vara i verksamheten kommer de 
bli inkluderade (2013, s. 141). Dillner och Löfgren skriver vidare att det finns mycket känslor 
samt åsikter samt en hel del barns, pedagogers samt föräldrars erfarenheter att ta hänsyn till 
när det omfattar inkludering (2013, s. 141). 
 
Vad menas då med inkludering? Språkliga begrepp är alltid under utveckling samt att en del 
begrepp kan många gånger vara svåra att förklara på ett sätt. Begreppet integrering 
uppfattades som radikalt i slutet på 60-talet. Integreringstanken stod fast vid sin kritik mot 
den föregående institutionaliseringen av skiljaktiga personer med bland annat psykiskt sjuka 
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och funktionshindrade och nu skulle dessa personer integreras in i samhället fast på ett 
annorlunda sätt. Inkluderingsbegreppet slog igenom tillsammans med 
Salamancadeklarationen (UNESCO 1994). Nödvändigheten av ett nytt begrepp uppkom på 
grund av att deklarationen argumenterade för särlösningar (Dillner & Löfgren, 2013, s. 141). 
Författarna Dillner och Löfgren beskriver skillnaderna mellan dessa två begrepp såhär: 
 

Väldigt förenklat kan man beskriva integrering som en lösning där elever ska passa in i en 
verksamhet som redan finns, medan inkludering innebär att verksamheten ska anpassas efter 
elevernas olika behov (2013, s. 142).  

 
Begreppet inkludering handlar om att barn har rätt till att gå i förskola och skola och att 
personalen i verksamheterna ska rätta sig efter barnets behov och inte motsatsen. Skolan 
samt förskolan behöver arbeta inkluderande, inte endast för en enskild människa utan för 
alla samt att olikheter är normen. För att kunna skapa och ha en inkluderad verksamhet finns 
det olika faktorer som spelar en stor roll, exempelvis en uppmärksam chef. En chef har 
förståelse för att de barn som är avvikande inte bara är en kostnadsfråga utan att även de har 
något att förse med. Chefen har en skyldighet att personalen får rätt utbildning samt 
handledning för att kunna utföra ett bra arbete men även att personalen anser att det är en 
intressant utmaning att arbeta med barn som är avvikande. Personalen behöver då utbildning 
men även en ständig kompetenshöjning. För att inkludering ska fungera krävs det också att 
personalen lockas av att arbeta i team tillsammans med föräldrarna men även med varandra 
(Dillner & Löfgren, 2013, s. 142–144).  
 
Dillner och Löfgren lyfter upp att för att inkludering ska fungera för ett barn som har ett 
autismspektrumtillstånd behövs det många gånger en “tolk”, med det menar de på en tolk 
till bakomliggande intentioner och meningar till sina egna samt andras känslor men även för 
kommunikation, en tolk för de sociala koderna och en tolk för de andra barnens skull (2013, 
s. 145). För att barnen ska ha möjlighet till tolken är det nödvändigt att pedagogerna är 
närvarande och ska vara trygga men även agera lekmodeller. Sammanfattningsvis beskriver 
Dillner och Löfgren att inkludering ska utgå från barnens perspektiv och i vilka situationer, 
med vilka personer eller vilken person känner barnen sig högsta grad inkluderade? 
Inkludering betyder inte att alla barn alltid måste vara med på alla aktiviteter. Vissa 
avvikande barn uttrycker sig förvånansvärt tydligt (2013, s. 146). 
 

5.2 Behaviorismen 
Behaviorismen är det synsättet på lärande som speglar en empirisk idé-tradition. Det yttre 
beteendet som bedöms som verkligt, konkret samt reellt är det behaviorismen tyder på. 
Kunskap kännetecknas i termer av en utveckling av det yttre samt det observerbara 
beteendet. Att kunskapssynen är empiristisk betyder att lärandet ses som en bas i de fysiska 
erfarenheterna en människa begår (Säljö, 2018, s. 51). Säljö lyfter upp Skinners utgångs 
observation som handlar om att förstärka eller belöna en människas beteende när en uppfattar 
ett positivt resultat. Förstärkningsprincipen funkar på så sätt att man uppmuntrar ett beteende 
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som till exempelvis ett barn gör, genom att förstärka ett beteende så kommer detta bli 
vanligare på längre sikt (Säljö, 2018, s. 52).   
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6. Metod  

För att undersöka hur förskollärare arbetar med barn med en autismdiagnos med stöd från 
en specialpedagog bestämde vi oss för att utföra intervjuer. Vissa av dessa intervjuer var 
telefonintervjuer. Metoden för datainsamling vi har använt oss av är en kvalitativ metod då 
vi har utfört intervjuer/telefonintervjuer med förskollärare, specialpedagoger och ett par 
vårdnadshavare.  Hallin och Helin beskriver att en kvalitativ metod är en metod som samlar 
in empiriskt material i form av ord (2018, s. 27). När vi bestämt oss för att vi skulle utföra 
intervjuer började vi diskutera vem och vilka vi ville intervjua. Vi bestämde oss för 
förskollärare och specialpedagoger och ett par vårdnadshavare, då det bland annat är dem 
yrkeskategorierna som arbetar med dessa barn i förskolan samt att specialpedagoger har mer 
kompetens om barn med olika diagnoser och kan ge handledning till förskollärarna som 
arbetar mer närvarande i verksamheten varje dag. Hallin och Helin lyfter upp att om man i 
förväg gör sig beredd inför en intervju blir det bättre kvalité på studien. Till förberedelserna 
menar de på det som tillhör är att bestämma sig för vem som ska intervjuas, förbereda 
intervjufrågor, hur dokumentationen av intervjun ska ske samt de etiska frågeställningarna 
(2018, s. 31).  

6.1 Urval och avgränsningar 
Vår datainsamling kommer från intervjuer från förskollärare, specialpedagoger och ett par 
vårdnadshavare som har ett barn med diagnosen autism. Urvalet baserades endast på 
förskollärare som har god erfarenhet med barn med en autismdiagnos, detta var ett medvetet 
och strategiskt val för att få ett sanningsenligt resultat. Vårdnadshavare samarbetar med 
förskollärare och specialpedagoger i förskolan, speciellt om de har ett barn i något behov av 
stöd, så valde vi att intervjua ett par vårdnadshavare till ett barn med diagnosen autism. För 
att vår studie ska vara didaktisk och trovärdig så har vi dock begränsat vårdnadshavarnas 
erfarenheter, eftersom det kan finnas risk att de talar utifrån personliga känslor och förhållit 
oss mest till förskollärares och specialpedagogers erfarenheter, där de har mer akademiska 
svar. Vi har totalt valt att intervjua sex förskollärare, tre specialpedagoger och ett par 
vårdnadshavare.  

6.2 Etiska hänsynstaganden  
När vi kontaktade personerna vi skulle intervjua så ringde vi dem och informerade om vår 
studie och vi var noga med att tala om att de fick vara anonyma. Sedan var vi noga med att 
informera att vi skulle göra en ljudupptagning för att kunna arbeta med materialet under 
studiens gång. Vi hade även informerat våra intervjupersoner att de får avbryta intervjun när 
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de vill. De etiska hänsynstagande vi har tagit går i enlighet med vetenskapsrådets 
forskningsetiska, de fyra huvudkrav de har är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2020-03-06). Hallin och Helin 
beskriver kortfattat att informationskravet innebär att människorna som ska bli intervjuade 
måste få information kring studiens syfte. Samtyckeskravet handlar om att 
intervjupersonerna behöver vara med på att bli studerade i det syfte som uppgetts. 
Innebörden av konfidentialitetskravet är att materialet som samlas in inte får delas hur som, 
det är viktigt att se till att det inte går att identifiera vem det är som blir intervjuad och ett 
sätt att göra det på är exempelvis att anonymisera personen. Nyttjandekravet betyder att 
materialet som har samlats in bara får användas till det som har informerats om, alltså det 
studien handlar om och det får inte användas i någon annan studie (2018, s. 48). 

6.3 Reflektion över metoden 
Vi anser att vår datainsamlingsmetod har fungerat bra, att göra en ljudupptagning är smidigt 
för att vi kan gå tillbaka och lyssna på intervjuerna flera gånger. Vi känner också att detta 
var en bra metod då 4 av 10 intervjuer skedde fysiskt, vilket också gav oss en säker inblick 
både på de som blev intervjuade men även att vi fick se verksamheten och material de 
använde sig av.  

6.4 Databearbetning och analysmetod 
När vi analyserade materialet så utgick vi från de intervjufrågor som var mest relevanta till 
forskningsfrågorna. Vi lyssnade igenom våra ljudupptagningar och gick igenom en fråga i 
taget från varje intervju med förskollärare och jämförde svaren med varandra. Vi gjorde 
likadant med intervjuerna vi hade med specialpedagogerna. Utifrån svaren vi fick på varje 
fråga så skrev vi ned ord som vi upplevde var viktiga för studiens resultat samt uttryckte en 
gemensam nämnare (Hallin & Helin, 2018, s. 76). Vi använde oss av våra valda teorier i 
analysen genom att lyssna på intervjuerna och därmed dra paralleller från det 
informanterna beskrivit och kopplat detta till behaviorismen och det sociokulturella 
perspektivet samt dess begrepp genom att referera till relevant och vald litteratur. 

6.5 Reliabilitet och Validitet 
Hallin och Helin förklarar att reliabilitet handlar om att det som undersöks samt studeras 
sker på rätt sätt och validitet handlar om att det som är tänkt att undersökas och studeras 
görs. Om intervjustudien ska anses vara valid behöver det empiriska materialet reflektera det 
fenomen som studien eftersträvar till att stärka kunskapen om. De personerna som valts ut 
för sin studie behöver representera den grupp som studeras eller vara pålitliga talespersoner. 
Det är inte för ens då en generell summering kan ske baserat på studien (2018, s. 88). 
Reliabilitet däremot når man upp till om studien har fullföljts på ett korrekt vis. Med det 
betyder det att alla intervjuer i studien har utförts på samma sätt så att exempelvis 
kringliggande faktorer inte har haft inflytande på intervjupersonernas svar samt att vi som 
håller i intervjun försöker vara neutrala. Detta går att eftersträva genom att hålla en distans 
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till vad intervjupersonerna har sagt innan, under samt efter att intervjuerna har genomförts. 
Datainsamlingen som har kommit fram från intervjustudien ska ha blivit densamma fastän 
någon annan hade varit där istället och utfört intervjun istället, eller om intervjun skulle 
fullföljas igen (Hallin & Helin, 2018, s. 88). Vi anser att reliabiliteten och validiteten håller 
i vår intervjustudie på grund av att vi haft frågor som är till för alla förskollärare, andra frågor 
till specialpedagogerna och till vårdnadshavare. Under intervjuernas gång har vi gjort en 
ljudupptagning, ställt frågorna och varit neutrala.  
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7. Resultat & Analys delstudie 1  

I denna delstudie kommer resultat och analyser från intervjuer att presenteras. Det är sex 
förskollärare som arbetar på olika förskolor. Resultatet som presenteras är utifrån våra tre 
forskningsfrågor och förskollärarna kommer vara anonyma. Jag kommer referera till dem 
som F1, F2, F3, F4, F5, F6. Förskollärare 1 och 3 arbetar på en specialavdelning för barn 
med autismdiagnos och där är det endast 4–5 barn på avdelningen, medan F2, F4 och F6 är 
en traditionell förskola. F5 är en fristående förskola. 

7.1 Förskollärares arbete med barn med autismdiagnos 
 
Alla sex förskollärare som vi har intervjuat berättar om att de arbetar med scheman, bildstöd 
och TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Samtliga sex 
förskollärare lyfter upp förstärkning och att det ger god effekt på barn med autism och att 
det är något de använder sig av. Dem förstärker med något ätbart, en leksak eller det barnet 
är intresserat av. F1 och F3 använder sig även av PECS som är en pärm med bilder och det 
är ett kommunikationsstöd. F4 och F5 beskriver liknande att de arbetar i mindre grupper. F4 
förklarar att dem arbetar så för att kunna observera vad barnen tycker är roligt eller behöver 
stöttning i samt att alla barn med autism är olika. Har de dock fått material från utomstående 
ser de till att arbeta med det materialet med det barnet under dagen. 
 
F5 beskriver att redan på morgonen delar dem in sig i mindre barngrupper samt att de arbetar 
med ett dagsschema, de har samling i deras delade barngrupper och använder bildstöd och 
förstärker språket med TAKK. Dem är noga med att börja varje morgon med tydlig struktur. 
F3 lyfter fram att de arbetar med tydliggörande pedagogik och att varje barn har ett 
individuellt dagsschema med bilder. Samarbete med resursteam ser lite annorlunda ut, vissa 
har ett samarbete med resursteam och andra har inte det. F3 svarar att de inte har ett 
samarbete med resursteam då det är lite speciellt på förskolan hen jobbar i, den har funnits i 
20 år och att de är självgående. Det finns mycket kompetens där, så de har inget samarbete 
med resursteam. F5 berättar att 
 

Vi är en fristående förskola, ett personalkooperativ, så vi har inget samarbete med ett 
resursteam så som det ser ut på en kommunal verksamhet. Vi har en specialpedagog som 
arbetar 40 % på plats och en rektor som har stor kunskap om barn med autismdiagnos, så vi 
får stöttning och hjälp ifrån dem (Förskollärare 5, 2020). 
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Resterande förskollärare får handledning från specialpedagoger från kommunen och 
autismcenter. Alla sex förskollärare beskriver att de har ett nära samarbete med 
vårdnadshavare, däremot ser det olika ut med alla. Vissa vårdnadshavare måste 
förskolläraren pusha och andra är mer pålästa och söker hjälp. När jag frågade förskollärarna 
vad de gjorde under dagen för att underlätta för dem barnen med autismdiagnos beskrev alla 
sex liknande, att de förbereder barnen i god tid, att ligga steget före, att vara närvarande och 
lyhörd. Förskollärarna lyfter fram att genom att använda olika verktyg underlättas dagen för 
barn med autismdiagnos men att det även är gynnsamt för barn som inte har någon diagnos. 
För att dem barnen med en autismdiagnos inte ska hamna utanför barngruppen betonar F2 
att dem jobbar i mindre grupper för att inkludera barnet men även att prata i stor barngrupp 
om att alla är olika och att det är okej. F4 beskriver att hen arbetar projekterat och sätter ihop 
grupperna utifrån kompetens, om två barn har roligt ihop eller om två kompisar inte har 
upptäckt hur roligt de kan ha ihop. Detta gör hen för att se till att inget barn hamnar utanför 
barngruppen. Barnen delas in med barn som upptäcker barnet med autismdiagnos och vad 
de är bra på, sedan visar förskolläraren upp dokumentation i den stora barngruppen och lyfter 
upp barnet med autisms förmågor och det dem har gjort. På fråga vad som är svårast i arbetet 
med barn med en autismdiagnos fick jag lite olika svar. F1, F2, och F4 svarade att 
vårdnadshavare är det svåraste i arbetet. F1 säger att förskollärare är vårdnadshavarnas hopp, 
och dem ibland kan ha förväntningar på förskollärarna som inte kanske uppnås i den takt 
som vårdnadshavarna hoppats på. F5 berättar att hen anpassar grupper efter barnets behov 
och förutsättningar, hen beskriver även att hen kan inkludera barnen mer i gruppen om man 
utgår från vad barnet med autismdiagnos tycker är intressant och tycker om, då kan hen lyfta 
fram det barnets förmågor och färdigheter för de andra barnen och lyfta fram barnets positiva 
sidor.  
 
Analys  
Alla sex förskollärare som har deltagit i intervjustudien arbetar med visuellt och 
kommunikativt stöd. Alla sex använder sig av TAKK och olika former av scheman. F1 och 
F3 använder sig av kommunikations stödet PECS. Dessa pedagogiska hjälpmedel är enligt 
det sociokulturella perspektivet artefakter. Förskollärarna använder sig av artefakter för att 
barnen med autismdiagnos ska samla kunskap och erfarenheter för att kunna använda dem 
för att kunna kommunicera sina syften (Säljö, 2018, s. 30). Om en förskollärare lägger fram 
ett bildstöd med förslag på aktiviteter så pekar barnet troligtvis på en aktivitet som barnet 
vill göra. På sådant sätt kan förskolläraren se hur barnets tänkande utövas med hjälp av 
artefakter. Barnets inre verktyg utvecklas med de yttre verktygen, det vill säga det visuella 
och kommunikativa stödet förskollärarna använder sig av.   
 
F2, F4 & F5 förklarar i intervjun att de arbetar i mindre grupper för att barnen med 
autismdiagnos inte ska hamna utanför barngruppen. F4 beskriver att hen själv delar in 
barngrupperna utifrån bland annat kompetens. Detta gör hen för att de andra barnen ska 
upptäcka barn med en autismdiagnos förmågor och vad de är bra på. Som F5 nämner utgår 
hen ifrån vad barnet med autismdiagnos är intresserad av på det sättet fångar hen in de andra 
barnen i detta och de får ta del av och barnet med autisms kunnande. På det sättet lär de 
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andra barnen sig detta, lärandet blir då kollektivt. Barnet med autism har tidigare erfarenheter 
och intressen som denne sedan bidrar med i det kollektiva samspelet med de andra barnen.  

7.2 Strategier och hjälpmedel förskolläraren använder sig av i arbetet med 
barn med autismdiagnos 
 
Stödet barnen med autism får beskriver förskollärarna lite olika. F1 beskriver att  
 

En stödinsats är att denna verksamhet finns, att vi är många vuxna, en annan stödinsats är att 
vi gör mycket anpassningar, vi har extra mycket samtal med oss pedagoger, mer 
föräldrasamtal, vi erbjuder kontakt med familjebehandlare för att få stöd i sitt föräldraskap, 
men även att vi erbjuder träningen ett mångsidigt program (Förskollärare 1, 2020). 
 

F3 beskriver att en stödinsats är att det är en pedagog per barn samt att dem följer dessa barn 
hela dagen. Hen berättar vidare att mellan klockan 9–15 har de alla möjliga 
träningssituationer. Exempelvis har de språkträning, språkpåsar, sångsamling, av och 
påklädning, äta med bestick och att gå och kolla på schemat. Hen säger att hela dagen är en 
träning för många av de här barnen. F5 lyfter upp att specialpedagogen som arbetar på 
förskolan arbetar en gång i veckan med de äldsta barnen som är 4–6 år i en mindre grupp 
och specialpedagogens fokus är lekträning samt socialt samspel. F5 betonar att när de arbetar 
i mindre grupper skapar de förutsättningar till att arbeta närmare barnen och det menar hen 
på är en stödinsats. När jag ställer frågan hur miljön anpassas för barn med autismdiagnos 
svarar F1 att de har backar där dem har sorterat allt material. Detta har de gjort för att barnen 
ska kunna begära vad dem vill ha, därför har dem inte allt material framme. F2 beskriver att 
miljön ska vara tydlig. Det ska vara tydligt vart materialet ska vara, hen menar på att det blir 
mindre konflikter för att barnen med autism då vet vart materialet är. Hen lyfter även upp att 
förskollärarna kan visa bilder på vart materialet finns genom att sätta upp bilder på objektet 
på olika platser och föremål. F3 besvarar den frågan med  
 

Vi har inte många saker framme, det är en väldigt steril miljö och kan nog se väldigt tråkig ut 
när man ser avdelningen. Allt material finns i ett förråd, vi tränar på att barnen får PECSA vad 
de vill ha, vi har inte mycket intryck framme (Förskollärare 3, 2020). 
  

F6 säger att det är svårt att anpassa miljön på grund av stora barngrupper, men att det är 
viktigt att dem alltid ser till att barnet har sin egen plats vid olika situationer som exempelvis 
vid mat och vilan. F5 förklarar liknande, att barnet får sitta på samma platser i olika 
situationer för att det inte ska vara rörigt. Hen berättar att de har bildstöd i miljön på 
exempelvis hur man ska klä på sig och i vilka steg samtidigt som de använder TAKK. 
Mycket i miljön visar hur rutinsituationer ska gå till för att underlätta för barn med 
autismdiagnos. Resterande förskollärare lyfter upp i studien hur viktigt det är att det finns en 
tydlighet och struktur då barnen blir oroliga när dem inte förstår vad nästa steg är. På fråga 
vad som är viktigt att tänka på som förskollärare när man arbetar med barn med 
autismdiagnos är alla sex förskollärare eniga om att det är viktigt med tydlighet och att det 
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inte går att bli arg eller irriterad på barnet. F1 betonar samverkan som något som är viktigt 
att tänka på samt att det finns en välvilja att inkludera alla barn. F3 förklarar att det är viktigt 
att ge tid till att bli klar med något då många barn med autism har en fördröjning, och att 
förskollärarna tänker på att inte prata för mycket. F3 säger också att man inte beskriver saker 
på samma satt för barn med autismdiagnos som för normalfungerande barn. Viktigt att tänka 
på är korta instruktioner, korta kommandon och att det är viktigt att miljön är lugn då det 
blir för rörigt i miljön stänger barnen in sig i deras bubbla.  
 
F4 anser att man inte ska vara rädd för att tänka utanför ramarna, samt att göra 
handledningsplaner och följa upp dem. Hen lägger till att det är viktigt att ha en god 
föräldrakontakt. F5 berättar  
 

Det grundläggande är att jag som förskollärare har kunskaper om autism, på så sätt kan jag 
skapa förståelse för barnets agerande och beteenden. Har ej pedagogen kunskaper går det inte 
att stötta barnet utifrån barnets behov och förutsättningar (Förskollärare 5, 2020). 
 

Hen lyfter upp även att det är viktigt att arbeta med ett lågaffektivt bemötande. Att bemöta 
barnet med ett lugn samt att det är viktigt med tålamod och att våga prova nya strategier och 
lösningar. 
 
Analys  
En gemensam faktor som har kommit fram från resultatet är att förskollärarna nämner miljön 
och att miljön behöver vara tydlig och strukturerad. Detta för att barnen med autismdiagnos 
blir oroliga om de inte vet vad nästa steg är, samt att det blir mindre konflikter när miljön är 
anpassad/städad och organiserad. Förskollärarnas svar om miljön kopplas till behaviorismen 
och deras tänk om att människor är styrda av miljön. Hwang och Nilsson skriver att  
 

När inlärningspsykologer söker förklaringen till ett visst beteende tittar de främst på de 
omedelbara orsakerna till detta beteende, på vilka konsekvenser det får och på vilka faktorer i 
miljön som fungerar förstärkande på just detta beteende (Hwang & Nilsson, 2011, s. 39). 
 

Därför anpassar förskollärarna miljön för att det ska fungera förstärkande för barnet med 
autismdiagnos samt för undvika konflikter men även för att barnet ska känna sig trygg i 
verksamheten. Miljön är även anpassad för tydlighetens skull för att barnen enkelt ska kunna 
hitta det dem vill använda sig av eller leka med.  
 
F3 lyfter fram att hen arbetar med att utveckla barnens språk genom olika språkträningar och 
språklekar. Vygotskij menar att barns utveckling är ett resultat av deras sociala samspel med 
exempelvis lärare och kamrater. Barnen utvecklar främst språket för att lära sig tolka 
omgivningen och problem som de kan tänkas mötas. Språket möjliggör det för barnet att 
medverka i sociala samspel både konkret i samtal och med inre dialoger, det vill säga 
kapacitet att resonera med sig själv. Därav är det nödvändigt hur en lärare ter sig till barnets 
utveckling och inlärning (Hwang & Nilsson, 2011, s. 67). 
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7.3 Förändringen för barnet med autismdiagnos efter extra stöd från 
förskollärare 
 
Samtliga förskollärare beskriver att det har skett en förändring för barnet efter att denne fått 
extra stöd från förskollärare och specialpedagoger. F1 beskriver att alla barn har utvecklats 
mycket på avdelningen, och hen ser utveckling hos alla barn på olika sätt. F1 ser att barnen 
utvecklat sina sociala förmågor, från att ha haft svårt att delta i en lek till att nu vara en 
självklar del i leken. Ett annat barn hade svårt att vara i ett rum med mycket folk och kan nu 
vara med på en samling och önska sånger. Hen beskriver att många barn har utvecklat det 
kognitiva och kommunikativa. F1 och vårdnadshavare har sett stora framsteg i det 
kommunikativa. F3 förklarar  
 

Ja, jag har sett mycket förändringar, speciellt när föräldrar säger efter 2 veckor att det har hänt 
så mycket, det är så lugnt på avdelningen och barnen brukar få blomma ut här, den lugna 
miljön är den största faktorn. Barnen är gladare, börjar äta, sover bättre och man har mer 
kontakt och möten med dem. De kommer ut från sin bubbla, nästan alla föräldrar säger att de 
ser förändringar när barnen börjar här på vår avdelning och det är för att det är en annan miljö 
(Förskollärare 3, 2020). 

 
F4 beskriver att handledningen de har fått från specialpedagoger har gjort susen samt att de 
har fått nya infallsvinklar, hen betonar att det som gör skillnad är att de ändrar sitt 
förhållningssätt. F5 förklarar att hen sett stor förändring när de kommer till det sociala 
samspelet, samspelet i lek samt initiativ till lek och detta är för att de använder sig av TAKK 
och bildstöd då barnet kan göra sig förstådd med hjälp av dessa verktyg. Resterande 
förskollärare beskriver liknande saker, hur en förändring sker hos barnet efter att man arbetat 
mycket med material och tränat på det dem har behov av. På fråga om förskollärarna känner 
att de har fått ökad kompetens från specialpedagoger om hur de ska arbeta med barn som 
har en autismdiagnos svarar en majoritet ja förutom F3 på grund av att de inte har ett 
samarbete med ett resursteam. Det de resterande förskollärarna lyfter upp är att 
handledningen de har fått från specialpedagoger verkligen har hjälpt i arbetet, men även 
kurser och utbildningar de har fått från kommunen, rektorer och autismcenter. 
 
Analys    
Förskollärarna som fått handledning berättar att detta förstärkt deras kunnande och 
erfarenhet kring diagnosen autism. Enligt Vygotskij så är mer erfarna och kunniga lärare 
viktiga för barnets sociala och kulturella utveckling.  
Hwang och Nilsson skriver om utvecklingspsykologen Barbara Rogoff och hur hon 
intresserades för hur barns färdigheter och tänkande utvecklas genom att samspela med 
kunniga och erfarna människor, exempelvis lärare (2011, s. 68). Även om det bara är 5 av 6 
förskollärare som nämner att de fått handledning från specialpedagoger uttrycker alla 
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förskollärare att det extra stödet som barn med en autismdiagnos fått har resulterat i att 
barnets sociala och kommunikativa färdigheter utvecklats.  
 
8. Resultat & Analys delstudie 2 

I denna delstudie presenteras resultat och analyser från specialpedagogernas intervjuer. Det 
är en specialpedagog som arbetar på autismcenter för små barn samt två specialpedagoger 
som arbetar heltid i verksamheten på förskola. Resultatet skrivs utifrån våra forskningsfrågor 
och håller sig tätt till syftet av denna studie. Specialpedagogerna kommer presenteras som 
S1, S2 och S3 när de citeras. 

8.1 Specialpedagogers arbete med barn som fått diagnosen autism 
 
S1 arbetar på autismcenter och blir tilldelad en familj som sökt sig dit av sin chef. Barnet 
har alltså redan en diagnos när hen har första kontakten med vårdnadshavare samt barn. 
Vårdnadshavarna går på ett första informationsmöte efter inskrivningen eller på ett möte 
med kurator. De får sedan gå en grundkurs och efter detta frivilliga kurser som kan vara bra 
för barnets individuella behov. S1 börjar arbetet med ett kartläggande samtal endast med 
vuxna där en helhetsbild skapas av barnet och dennes behov. S1 beskriver även hur de arbetar 
med PROMPT, som betyder Prompts for restructuring oral muscular phonetic targets, där 
man konkret vägleder barnet. Hen arbetar nästan aldrig i förskolan utan endast i 
undantagsfall. På autismcenter arbetar psykologer, logopeder och specialpedagoger, hen 
beskriver dock att de arbetar med samma uppgifter. De arbetar inte så individanpassat utan 
har ett generellt mål som de strävar efter för varje barn med en autismdiagnos. 
 

Vi är generalister, så vi gör alla samma jobb med barnen inom ramen för dessa insatser. Vi 
arbetar utifrån samma metod så vi arbetar med alla områden (Specialpedagog 1, 2020). 

 
Specialpedagogerna som arbetar på förskolan har ett liknande arbetssätt och förhållningssätt. 
De arbetar lågaffektivt, för socialt samspel och i små barngrupper redan innan barnen fått 
diagnosen autism. De barnen som inte är utåtagerande arbetar de inte lika lågaffektivt med 
utan de arbetar för att få in barnet i sociala sammanhang samt i grupp. S2 arbetar inte efter 
en specifik metod utan betonar att alla med autismdiagnos är unika. S3 arbetar med socialt 
samspel i en grupp om 3 barn där de sjunger björnen sover eller leker hunden och benet, 
detta för att barnet med diagnosen autism ska få träna på socialt samspel och ska ta med sig 
detta i den stora gruppen. Specialpedagogerna samarbetar med logopeder och andra 
specialpedagoger. S2 är med i föreningar där hen träffar andra som arbetar med liknande 
professioner och S3 samverkar mest med rektorn, PRIMA- barn och vuxenpsykiatri men 
framförallt vårdnadshavare. 
 
Analys 



31 
 

S1 lyfter upp att de använder sig av PROMPT. Detta gör de för att kunna styra 
inlärningssituationerna genom en “felfri inlärning” och att man konkret vägleder barnet. 
Detta görs exempelvis via en gest, en fysisk hjälp eller verbal uppmaning och syftet är att 
barnet ska lyckas själv i den aktuella situationen samt skapa en förstärkning hos barnet med 
autismdiagnos. PROMPT ska alltid avvecklas så att barnet blir självständigt och detta sker 
gradvis i den mån barnet behöver, det kan exempelvis vara efter några träningstillfällen eller 
efter många träningstillfällen. S1 har uttryckt att de arbetar utifrån ett behavioristiskt 
perspektiv, beskrivningen hen har gett av PROMPT kan kopplas till inlärningsteorin som 
finns i behaviorismen. Inlärningsteorin går ut på lagar för vissa beteenden, exempelvis 
upprepning och förstärkning med förhoppningen att ett visst beteende ska läras in. Om en 
styrning från en pedagog ska ge någon verkan behöver pedagogen förklara för barnet vad 
denne belönas och varför. Att förklara för barnet varför denne blir belönad leder till en 
förståelse hos barnet kring sambandet mellan sitt beteende och dess följder, som i sin tur 
underlättar barnets egenkontroll (Hwang & Nilsson, 2011, s. 39 och 280).  
 
Den sociala förmågan är något vi människor föds med och börjar utveckla tidigt vid 
spädbarnsålder. S3 pratar om språklekar och sånger i arbetet om socialt samspel och att hen 
arbetar med detta för att utveckla barnens sociala och kommunikativa förmåga, vilket enligt 
det sociokulturella perspektivet innebär tänkande. Det sociokulturella perspektivet innefattar 
lärande genom lek. I leken så sker lärande och utveckling och den kan bedömas som en 
social praktik, barnen lär sig även om sociala samspel (Sträng & Persson, 2003, s. 40). 

8.2 Strategier och hjälpmedel specialpedagoger använder i arbetet med barn 
som fått diagnosen autism 
 
Stödinsatserna autismcenter erbjuder är kurser i exempelvis grundläggande kommunikation, 
problembeteenden, måltidssvårigheter och lekutveckling, för att nämna några. Dessa riktar 
sig till vårdnadshavare och förskolepersonal. Även riktade och individuella insatser erbjuds 
där specialpedagogen tillsammans med vårdnadshavarna beslutar vilket område som är 
viktigast att arbeta med just nu kring barnet. De erbjuder även ett mångsidigt intensivt 
träningsprogram som bygger på minst 15 timmar träning i förskolan i veckan samt 5 timmars 
träning i veckan hemma, där tränas många områden. S1 på autismcenter berättar att deras 
metod bygger på inlärningspsykologi och behaviorism. I samband med behaviorism tar S1 
upp hur de lär in nya beteenden med hjälp av förstärkning, exempelvis föremål, aktiviteter, 
ätbara saker eller social förstärkning som beröm eller en high five. Barnet får en positiv 
konsekvens av det den gör, vilket förhoppningsvis ska hålla på längre sikt. 
 

Det är så att många av de barn som kommer hit som har ett underskott av funktionella 
beteenden, och det är en viktig uppgift att försöka ge dem verktyg för att klara av vardagen 
och livet på ett bättre sätt. Uppgifterna vi ger är ganska exakta, alltså vi är ganska 
manualstyrda, sen individanpassas det alltid men vi jobbar mycket steg för steg för att barnen 
ska lyckas. Vi betonar också hur viktigt det är att barn får precis lagom och rätt hjälp för att 
lyckas (Specialpedagog 1, 2020). 
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S1 tar också upp motivation i samband med förstärkning. Hen menar att barn med 
autismdiagnos inte alltid har samma motivation eller lika stark motivation och att 
förstärkning då kan underlätta vid ett träningsprogram. 
 
Vidare ser vi ett tydligt gemensamt mönster hos alla specialpedagoger vi intervjuat kring 
strategier och hjälpmedel de använder med barn som har diagnosen autism. Bildscheman 
och bildstöd används av alla specialpedagoger. Även situationskartor, exempelvis vid 
måltiden, där det är bra att inte endast ha substantiv utan bilder på saker man utför, som att 
äta och dricka. Det är även bra med symboler för mer mat eller att det är dags att gå från 
bordet. 
 
Både S2 och S3 använder sig av tydliggörande pedagogik i verksamheten. Det är viktigt att 
berätta vad som ska ske och vad de ska göra, med tydlig struktur och med hjälp av bildstöd. 
S2 betonar att tydliggörande är avgörande för en funktionell vardag på förskolan för barn 
med diagnosen autism. Alla tre specialpedagoger tog även upp timstock, där barnet enklare 
kan se tiden ticka ned med hjälp av röda lampor som slocknar efter en viss förinställd tid. 
TAKK, är något som också används i verksamheterna. Specialpedagogerna berättar att 
TAKK används i alla situationer med alla barn, även de som inte har någon 
funktionsnedsättning. 
 
 
Analys 
S1 pratar om förstärkning i intervjun och hen kopplar detta till behaviorismen. 
Behaviorismen lyfter upp förstärkningsprincipen vilket innebär att ett positivt beteende 
belönas eller förstärks i syfte till att barnet ska lära sig ett beteende och sedan upprätthålla 
det utan en förstärkning. Som S1 nämnde förstärker hen ett beteende med exempelvis verbalt 
beröm, ett fysiskt agerande exempelvis en high five eller en kram och eller någonting ätbart 
som barnet tycker om. När beteendet väl är inlärt är förhoppningen att barnet kommer 
fortsätta med det beteendet, även om belöningen ges ibland. Om barnet aldrig får en belöning 
kan det inlärda beteende försvinna, detta kallas för utsläckning enligt Skinner (Hwang & 
Nilsson, 2011, s. 43).  
 
En tydliggörande pedagogik är något som beskrivits av specialpedagogerna i denna del, i 
form av bildstöd, scheman, TAKK, och timstock. Utöver visuellt tydliggörande som bildstöd 
och scheman är det även viktigt att verbalt berätta vad som ska ske. Som specialpedagogerna 
i intervjun berättat är det viktigt för barnets struktur att förklara vad de ska göra och vad som 
kommer ske, med hjälp av bildstöd visa hur en dag kommer att se ut, samt att besvara barnens 
frågor som kan uppstå. Som tidigare nämnts i den förra delstudien så används fysiska 
redskap inom det sociokulturella perspektivet.  
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8.3 Förändringen för barnet med en autismdiagnos efter extra stöd från 
specialpedagog 
 
Det svåra enligt S1 är att man inte alltid förstår vad som motiverar barn med diagnosen 
autism, exempelvis vid förstärkning. Ena veckan gillar barnet pussel och andra veckan inte, 
då kan det vara svårt att veta vad nästa motivation är samt att hitta rätt kommunikationssätt. 
S2 förklarar hur det svåraste är att ibland läsa av barnet med en autismdiagnos och att vi inte 
alltid vet hur barnet tänker. 
 

Dessa barn kan ju tänka på ett annorlunda sätt, eller på ett annat sätt än vad vi kanske tror att 
de ska tänka eller tror att de ska reagera på. Ibland uppstår det situationer där man är såhär det 
där kunde vi aldrig förutsatt! Det är kanske det svåraste tycker jag, att kunna hantera de där 
situationerna. Det kan vara vad som helst, något ämne jag tar upp och så blir barnet jätteoroligt 
pga. det fastän vi aldrig kunnat förutse att barnet ska bli orolig för att vi tar upp det ämnet, 
men just det ämnet skapar en oro hos dem. Det tycker jag nog är allra svårast. Annars kan man 
ju bara förbereda och förbereda, men det kan man inte alltid (Specialpedagog 2, 2020). 

 
S3 tar upp theory of mind, att det är svårt när de ibland inte kan förstå varandras känslor, 
barnet med autismdiagnos och hen. Hen beskriver också att det ibland är svårt när det 
kommer till andra barns förståelse för barn med autism, exempelvis när ett barn skriker samt 
att det då blir ett avbrott i undervisningen för de andra barnen. 
 
För att barn med diagnosen autism inte ska stanna upp i utvecklingen arbetar de tre 
intervjuade specialpedagogerna med utvärdering. S1 förklarar att de innan gör en 
grundläggande kartläggning, insats och sedan utvärderar varje insats. De tittar på vad dem 
lyckats med och vad dem kan tänka på till nästa gång. Även S2 berättar att det är jätteviktigt 
att ha tydliga mål att jobba mot, där dem är noga med att utvärdera och utvärdera ofta. S3 
berättar att de även får fortbildning för att barn med autism inte ska stanna upp i 
utvecklingen. 
 
S1 på autismcenter säger att hen oftast ser förändringar eftersom de tror på metoderna de 
använder, åtminstone är de till stor hjälp för att skapa struktur i vardagen. S2 ser hur barn 
som tidigare varit utåtagerande inte längre är det när det är tydligt och strukturerat i 
verksamheten. S3 betonar på hur barnen blivit mer sociala, vill försöka vara med i lek och 
med kompisar, dock inte i långa perioder. Vårdnadshavare kommer till förskolan och 
berättar om förändringar hemma, exempelvis vid matbordet. Ökad självkänsla och att barnen 
känner sig lyckade som individer när de blir inkluderade är också förändringar S3 sett. S3 
vill avslutningsvis dela med sig av en stor förändring hen var med om 
 

Det här är verkligen helt fantastiskt, när han började prata lite så sa jag till honom ”kan du 
förklara för mig hur tänker du nu då?” Och då säger han till mig såhär: ”I mitt huvud det 
kommer bilder, det kommer bilder, en gubbe som sätter upp olika bilder. Men ibland blir det 
fel på bilderna då blir regndropparna coca-cola burkar”. Det var enda gången jag kom in i hans 
hjärna och hur han tänkte, det var så han förklarade. Då fattar man ju när det blir fel, att han 
ser regn som sedan blir coca-cola burkar, då blir det ju inte som han tänker och blir helt 
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frustrerad. Det skulle ju vi också bli om det började ramla coca-cola burkar ned från himlen 
liksom. Jag var så fascinerad, och då vet man hur det är att arbeta med barn som har autism 
och hur viktigt det är med det visuella (Specialpedagog 3, 2020). 

 
 
 
Analys 
Resultatdelen påbörjas och avslutas med en förklaring från två av specialpedagogerna om 
att det svåra ibland är att och inte veta hur barnet med autismdiagnos tänker, eftersom deras 
sociala förmåga är begränsad. Som tidigare angett så tog S3 upp begreppet theory of mind. 
Theory of mind, uppfattningen om hur andra tänker, är en social förmåga eller kunskap som 
de flesta människor besitter. När en människa har theory of mind förmågan så kan den sätta 
sig in i hur andra tänker, upplever och känner utifrån deras perspektiv (Hwang & Nilsson, 
2011, s. 211–212). Socialt samspel försvåras markant då barn med autism saknar stora delar 
av förmågan, eller att den utvecklas mer långsamt (Hwang & Nilsson, 2011, s. 212). 
 
Ett gemensamt arbete hos specialpedagogerna är arbetet med utvärdering. Den beskrivs som 
avgörande för fortsatt förändring hos barnet samt att det ska förhindra barnet från att stanna 
upp i utvecklingen. Som specialpedagogerna beskrivit hjälper detta för att kunna se vad som 
bör förändras till nästa gång, ifall en metod inte fungerar, så att de inte fastnar i en metod 
och barnets utveckling hämmas. Utvärderingen blir alltså som ett förebyggande mot att 
stanna upp i utvecklingen. Att utvärdera metoder och verksamheter går i enlighet med 
läroplanen som genomsyras av det sociokulturella perspektivet. Barnet ska inte anpassas 
efter verksamheten, utan det är verksamheten som ska anpassas efter varje barns behov.  

8.4 Vårdnadshavares erfarenheter och tankar kring arbetet i förskolan 
Eftersom denna studie strävar efter att vara didaktisk och trovärdig har vi valt att inte 
intervjua så många vårdnadshavare om deras erfarenheter och åsikter kring arbetet i 
förskolan. Dock anser vi att eftersom förskolan samverkar mycket med vårdnadshavare  
valde vi att intervjua ett par föräldrar som har ett barn med diagnosen autism. Vi väljer att 
generellt beskriva deras erfarenheter med både förskollärare och specialpedagoger kring 
arbetet på förskolan men även lite på autismcenter. Vi utförde en telefonintervju med 
vårdnadshavarna till pojken E, som har en autismdiagnos. De satt tillsammans under 
intervjun och svarade på frågorna, då de reflekterat kring frågorna tillsammans innan vi 
ringde upp dem. 
 
Vårdnadshavarna har fått stöd från autismcenter efter att E fått sin diagnos. De har varit där 
på flera besök, och haft besök på förskolan från logopeder som jobbar på autismcenter. E 
har gått på en privat barnomsorg och föräldrarna beskriver det som bra då det vart mer intimt 
och att förskolläraren som arbetar där har närmare föräldrakontakt. Förskolläraren som 
arbetar där har även varit med på autismcenter och gått på handledning där för att få tips på 
hur arbetet kan gå till i förskolan. Vårdnadshavarna beskriver detta som det bästa i form av 
stöd, då E fick väldigt mycket träning på förskolan samtidigt som de andra barnen tränade 
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på samma saker. E har nu gått vidare till skolan där han går i en vanlig klass, vilket gör att 
utvecklingen avstannat lite då han inte får samma träning som på förskolan, och specifikt 
inte tillsammans med de andra barnen. Det mindre positiva de upplevt är att de haft kontakter 
med logopeder under åren, och att en tog upp förslaget om språkutredning först efter ett långt 
tag, vilket vårdnadshavarna menar hör ihop med diagnosen autism i sig. 
 
Något de beskriver som negativt från autismcenter var att de fick frågan om vad E behöver 
träna på utifrån vad som är svårt just nu. De berättar att ingen tog upp något om vad han 
behöver träna på utifrån vad han ska behöva kunna sedan när han blir äldre, vilket de hade 
önskat. Frågorna riktades istället mot vad vårdnadshavarna upplevde var jobbigt just för 
stunden och vad de behövde träning på just då. Detta kan kopplas till S1:s beskrivning om 
kartläggning kring barnets behov just då, samt att de som arbetar där är generalister och 
arbetar utifrån samma metod med alla barn som kommer till autismcenter. Detta blir inte 
individanpassad och långsiktigt. 
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10. Diskussion och konklusion 

10.1 Diskussion  
Vår studies syfte är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger i förskolan arbetar 
med barn som har fått diagnosen autism och vilket stöd förskollärare får av specialpedagoger 
och vi har kontinuerligt utgått från frågeställningarna; Hur arbetar förskollärare och 
specialpedagoger med barn som har fått diagnosen autism? Vilka strategier och hjälpmedel 
använder förskollärare och specialpedagoger i arbetet med barn som fått diagnosen autism? 
Samt hur har det extra stödet från förskollärare och specialpedagoger påverkat barnet med 
autismdiagnos? Begreppen vi kommer använda oss av är artefakter, proximala 
utvecklingszonen och inkludering. 
 
Av det som framkommit i vår studie anser vi att de intervjuade förskollärare och 
specialpedagogerna arbetar i enighet med det sociokulturella perspektivet och 
behaviorismen. Vi ser en tydlig koppling mellan förskollärare och specialpedagoger att de 
har ett liknande arbetssätt exempelvis förstärkning, artefakter samt socialt samspel. Det som 
genomsyrat vår studie är TAKK, bildstöd och förstärkning. Detta är något som nämnts i alla 
intervjuer av samtliga deltagare. TAKK, bildstöd och förstärkning kopplas till det vi skrivit 
tidigare om artefakter. Barnen bygger upp en förmåga genom att använda sig av dessa 
artefakter för att få fram sina syften och vad de vill göra (Säljö, 2018, s. 29–30). 
 
Utifrån Vygotskijs syn på lärande och utveckling ska pedagoger inte fokusera och utgå från 
vad barnen kan och inte kan på grund av att barnen har en diagnos. Specialpedagogerna och 
förskollärarna ska istället samlas kring frågan om hur barnet ska utvecklas i framtiden. 
Partanen lyfter upp tre frågor, dessa är: Hur kan vi förstå barnets individuella särdrag, hur 
det utvecklas i samspelet med omgivningen? Hur kan barnets utveckling stimuleras 
framledes- vilka utmaningar, med vilka verktyg och med vilket förhållningssätt och lärande 
samspel kan barnets tänkande och lärande utvecklas? Hur skulle detta kunna se ut i skolan, 
klassrummet och lärandemiljöerna? (2007, s. 137). Utifrån resultatet i den här studien så 
framkommer det att alla specialpedagoger gör en kartläggning av barnet. I studien kommer 
det fram att inga förskollärare personligen skriver kartläggningar. Vi anser dock att 
förskollärare ska börja med kartläggning för att underlätta i verksamheten, göra förändringar 
i verksamheten och utvärdera metoder.  
 
Av förskollärarnas beskrivning om förändring och utveckling hos barnen med autismdiagnos 
anser vi att det går i linje med den proximala utvecklingszonen. Eftersom Vygotskij 
definierar den proximala utvecklingszonen som gapet mellan vad ett barn kan göra ensam 
och utan stöd, exempelvis gå och sätta sig vid matbordet till vad ett barn kan göra med hjälp 
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av ledning från en pedagog eller en kamrat, exempelvis få berättat vad de ska äta och skära 
sin mat (Säljö, 2018, s. 120).  
 
Barton m.fl. skriver om vikten av att inkludera yngre barn med autism i verksamheten (2011, 
s. 1206). Vi anser att förskollärarna arbetar inkluderande för att de anpassar verksamheten 
utifrån barnets behov, exempelvis de arbetar i mindre barngrupper, de utgår från barnets 
intresse när de planerar aktiviteter och de anpassar miljön efter barnet. Med koppling till 
resultatet visar det sig att barnen med autismdiagnos på förskolan har utvecklat sina sociala 
och kommunikativa förmågor, detta anser vi är för att förskollärare och specialpedagoger 
arbetar utifrån dessa metoder och förhållningsätt men även den tydliga pedagogiken.  
 
Vi anser att resultatet som framkommit i vår studie stämmer överens med studierna vi 
hänvisat till i forskningsöversikten. Exempelvis tar Sandberg och Norling upp begreppet 
indirekt stöd, vilket förskollärarna vi intervjuat också tagit upp då de beskriver att de 
medvetet har placerat barn på vissa ställen i vissa situationer för att underlätta för de barnen. 
Vidare ser vi likheter mellan studierna och vårt resultat, exempelvis visuellt stöd, samarbete 
och ett individanpassat stöd.  
 

10.2 Konklusion  
 
Vi ser en kompetens om diagnosen autism hos samtliga förskollärare, dock ser 
förutsättningarna olika ut på grund av storlek på barngruppen, fördelning av resurser och 
tidsbrist. Att arbeta med barn med en autismdiagnos är ett ständigt arbete som inte kan få 
nog med handledning, fortbildning och utvärdering. Alla barn med autism är olika och har 
olika behov och förutsättningar därav bör stödet vara individanpassat och detta är något 
förskollärare och specialpedagoger har talat om i intervjuerna. Vi känner att svaren på 
frågorna vi hade i inledningen har besvarats under studiens förlopp. Utifrån vårt syfte om 
vilket stöd förskollärare får från specialpedagoger ser vi att 5 av 6 förskollärare får stöd från 
specialpedagoger, vi ser att detta resulterar i ökad kompetens, arbetsstrategier och tips i 
förskolan. Ett möjligt fortsatt arbete är det vi har lyft fram tidigare: att de förskollärare som 
inte kartlägger i förskolan ska börja med detta, de förskolor som inte har en tät kontakt med 
en specialpedagog eller habilitering bör ha detta. Det viktigaste enligt oss är att alla barn 
med diagnoser ska ha samma förutsättningar till stöd oavsett vilken avdelning på vilken 
förskola de går på, då vi har sett att det kan skilja sig i kvaliteten och tiden som ges till 
träning med barnet med diagnos.  
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12. Bilagor 

12.1 Intervjufrågor förskollärare 
1. Hur ser samarbetet med resursteamet ut?  
2. Hur samarbetar ni med vårdnadshavare som har barn med diagnosen autism? 
3. Hur arbetar ni med barn som har diagnosen autism?  
4. Vad gör ni under dagen för att underlätta för de barnen?  
5. Hur anpassar ni miljön för barn med autismdiagnos?  
6. Känner ni att ni har fått ökad kompetens från specialpedagoger om hur ni ska arbeta med 
barn som har en autismdiagnos? I sådana fall vad för kompetenser. 
7. Vad gör ni för att barnen med autismdiagnos inte hamnar utanför barngruppen? 
8. Vad är viktigt att tänka på som förskollärare när man arbetar med barn med 
autismdiagnos? 
9. Vad upplever du är det svåraste med arbetet med barn med autism? 
10. Vilka stödinsatser får barn med autism?  
11. Har ni sett någon förändring kring barnet med autismdiagnos efter att denne fått stöd 
från er och en specialpedagog? 
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12.2 Intervjufrågor specialpedagoger 
 
 
1. Hur arbetar ni med barn som är avvikande och kan uppfattas som undvikande och 
ointresserade av andra barn?  
2. Hur arbetar ni med barn som fått diagnosen autism?  
3. Vilka samverkar ni med? 
4. Vilka stödinsatser erbjuder ni? 
5. Vilka metoder använder ni er av? 
6. Vad erbjuds för hjälpmedel till barn med diagnosen autism? Ser ni förändringar i barnets 
beteende och utvecklig efter de fått hjälpmedel? I sådana fall vilka?  
7. Vad är det svåra när man arbetar med barn med autism? 
8. Hur arbetar ni för att barnen med autism inte stannar upp i utvecklingen?   
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12.3 Intervjufrågor vårdnadshavare 
 
1. Vad för stöd har ni blivit erbjudna efter att ert barn har fått diagnosen autism? 
2. Vilka resurser har ni haft kontakt med under tiden ert barn gick på förskola och 
förskoleklass? 
3. Hur har ni upplevt samarbetet med aktuella resursteam? 
4. Hur har ni upplevt samarbetet med förskollärare och specialpedagog? 
5. Har ni sett förändringar hos ert barn efter aktuell resursinsats, och i sådana fall vilka 
förändringar? 
6. Vad har varit bästa med att få rätt stöd? 
7. Finns det något ni önskar kunde förbättras? I sådana fall vadå? 
8. Har ni fått göra anpassningar hemma för att underlätta för ert barn? I sådana fall vilka? 
9. Vad har ni fått för ökad kunskap om autism? 
10. Är det något ni vill tillägga som ni anser är viktigt att tänka på? 
 
 
 
 
 
 


