
 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Grundlärarprogrammet F-3 

 

 

 

Barn med autism 
- Kommunikation och lärande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:     Handledare: 

Nermina Jusufovic    Kristina Andersson 

     Examinator: 

     Namn 

 

Uppsats på grundnivå inom självständigt arbete 1, 15 hp 

http://www.uu.se/


 

 

 

Sammanfattning 

 

Enligt befintlig lagstiftning och riktlinjer har skolan och lärare ett särskilt ansvar för barn med 

olika svårigheter. De har en skyldighet att anpassa sin undervisning på ett sätt som 

tillgodoser den enskilde elevens behov. Barn med autism har särskilda behov som skolan och 

lärare behöver ta i beaktande när de undervisar dessa barn. 

Syftet med förevarande uppsats är att undersöka hur lärare arbetar med barn med autism 

för att maximera deras inlärning.  

I uppsatsen redogörs för begreppet kommunikation och två olika arbetsmetoder som kan 

användas för barn med autism. Vidare har två pedagoger intervjuats så att uppsatsens 

resultat även får en praktisk aspekt och därmed blir verklighetsförankrat. Allt underlag 

analyseras därefter med avsikt att resultera i en slutsats där uppsatsens frågeställningar 

besvaras.  

Ett av resultaten från intervjuerna från pedagogerna som deltog var att utgå ifrån den 

enskilde individen. Enligt litteraturen och pedagogerna som deltog i studien är bilder och 

bildkommunikation en bra kommunikationsmetod för barn med autism. Genom bilder och 

bildschema får eleven en visuell förstärkning som klargör dagen och rutinerna på ett tydligt 

sätt. Ytterligare en viktig aspekt enligt pedagogerna är miljön. De var överens om att 

arbetsmiljön och andra yttre förhållanden måste anpassas efter eleven för att förhindra 

störmoment. Pedagogerna menade även att etablerad kontakt och erfarenhetsbyte mellan 

skolan och föräldrarna också är en bidragande faktor till en positiv utveckling för den 

enskilde eleven.  
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1. Inledning 

 
Enligt Lgr11 (2011, Skolverket) har skolan ett särskilt ansvar för elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Skolverket (2005) menar att barn i 

behov av särskilt stöd har rätt till extra resurser i skolan oberoende om barnet har blivit 

diagnostiserad.  I 9 § i Skollagen kan det utläsas att barn som av fysiska, psykiska eller andra 

skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

Enligt läroplanen ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

vilket innebär att läraren ska individanpassa lektionerna för att varje elev ska gynnas och 

uppnå målen. I Lgr11 kan även utläsas att läraren särskilt måste uppmärksamma elever i 

behov av särskilt stöd.  

Autism är en sjukdom som blir allt vanligare i vårt svenska samhälle vilket innebär att antalet 

elever med autism kommer att öka (Nylander 2001). Dessa har särskilda behov och vilka de 

är varierar från barn till barn. Om lärare ska kunna hantera barn med autism i enlighet med 

befintlig lagstiftning och riktlinjer är det nödvändigt att de får ökad kunskap om sjukdomen 

och vad den innebär.  

Det hittills framförda ställer höga krav på lärare/pedagoger när de ska undervisa elever med 

autism. För att kunna ge barnen en så bra utbildning som möjligt är det av stor vikt att 

pedagogen når ut till barnen, förutom förförståelse för sjukdomen är det även viktigt att 

kommunikationen mellan lärare och elev fungerar. 

1.1 Syfte 

 

Syftet med förevarande uppsats är att undersöka hur lärare kan arbeta med barn med 

autism för att maximera deras inlärning.   

1.2 Frågeställningar 

 

För att uppnå uppsatsens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

Vad ska man som pedagog tänka på i sin kommunikation med barn som har autism? 

Vilka faktorer kan påverka och underlätta inlärningen för barn med autism? 

  



2. Autism 
 

Autism är en medfödd sjukdom som inte kan upptäckas med exempelvis blodprov eller 

liknande utan den är beteendedefinierad. Många föräldrar till barn med autism märker i tidig 

ålder avvikande beteende. Oftast visar barnet detta genom antingen deras sociala beteende 

eller att deras språkutveckling. Barnets språkutveckling kan minska gradvis, utvecklas 

långsammare eller blir avvikande. Dagens forskning visar att tecken på autism visar sig i tidig 

ålder. Upptäcks det tidigt kan symptomen minimeras och i vissa fall även förhindra att 

beteendeproblem uppstår (Smedler 1999).  

Det finns olika symptom för autism men gemensamt för nästan alla barn är att de besitter en 

bristande förmåga att dela uppmärksamhet med andra människor (Smedler 1999). Redan i 

tidig ålder visas detta då barnet tar få eller inga initiativ till samspel och har även svårt att 

dela känslor med andra. Oftast härmar barn utan autism andras beteende, men barn med 

autism gör det väldigt sällan eller inte alls. En del är som mest tillfreds när de är för sig själva. 

Lorna Wing menar att personer med diagnosen autism kan delas in i fyra grupper utifrån de 

olika sociala stilarna: 

1.      Den avskärmade gruppen: personer som inte deltar i sociala sammanhang utan trivs 

bäst på egen hand. Denna bild, som många har av autism, stämmer egentligen endast in på 

ett fåtal. 

2.      Den passiva gruppen: personer som kan medverka i sociala sammanhang så länge 

kraven är anpassade till dem och inget oförutsett händer. De blir oftast beroende av en 

person som leder och tillrättavisar dem. 

3.      Den aktiva men udda gruppen: personer som söker kontakt med omgivningen och vill 

delta i sociala sammanhang förutsatt att det sker på egna villkor. De flesta har svårt för 

ömsesidighet och sociala signaler och kan därför uppfattas som klumpiga, naiva och udda i 

sitt sätt att vara. 

4.      Den överformella, rigida gruppen: dessa personer är som barn; lillgamla och 

professorska. De uppträder alltför vuxet för sin ålder. (Smedler 1999, s 11) 

Personer med diagnosen autism måste inte kategoriseras utifrån en specifik grupp utan en 

person kan likväl tillhöra två eller fler grupper (Smedler 1999). 



 

 

 

 

 

2.1 Forskning om autism 

 

Sedan början av 1970-talet så har uppfattningen om autism varit att den till 80-90 procent 

orsakas av ärftliga faktorer. I en ny forskning där data har inhämtats om alla svenskar födda 

mellan 1982 och 2006 har 14 616 fått diagnosen autismspektrumstörningar (Nylander 2001). 

I hälften av dessa fall har forskare kommit fram till att miljöfaktorer har varit en bidragande 

orsak till autism. Då syftas det inte på det yttre sociala förhållandena eller uppfostran som 

formar barnet på ett sätt som gör det autistiskt på utan snarare att det ligger i exempelvis 

komplikationer vid förlossning, infektioner under fostertiden eller vilken medicinering 

mamman fått under graviditeten (Nylander 2001). Även Smedler (1999) skriver att 

miljöfaktorerna kan bestå av skadlig inverkan på hjärnan före, under eller strax efter födseln.  

2.2 Diagnos 

 

Idag upptäcks att ett barn har autism i tidig ålder i större utsträckning än förut. Ett tidigt 

fastställande av diagnosen hjälper både barn och föräldrar att hitta rätt insatser för att 

främja utvecklingen (Smedler 1999). Vid en utredning huruvida ett barn har autism finns det 

två internationella manualer till hjälp; DSM-V-TR (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) som ges ut av amerikanska psykiatrisällskapet och ICD-10 (International 

Classification of Diseases) som ges ut av Världshälsoorganisationen.  Dessa innehåller de 

kriterier som ska vara uppfyllda för att ett barn ska diagnostiseras med autism 

(http://www.psychiatry.org/practice/dsm). För att få diagnosen autism är det ett antal 

kriterier som ska uppfyllas. Personen som diagnostiseras måste uppfylla minst sex kriterier. 

Minst två av kriterierna ska vara från symptomgrupp (1) och minst vars en från 

symtomgrupp (2) och (3) 

1. ”Kvalitativt nedsatt förmåga att integrera socialt, vilket tar sig minst två av följande 

uttryck: 

a. Påtagliga bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 

interaktionen. 

b. Oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån. 

c. Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med (t.ex. visar inte, tar inte 

med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse). 

d. Brist på sociala eller emotionell ömsesidighet. 

http://www.psychiatry.org/practice/dsm


2. Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

a. Försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att kompensera för detta via 

andra kommunikationssätt, t.ex. gester). 

b. Hos personer med adekvat utvecklad talförmåga en påtagligt nedsatt förmåga att inleda 

eller upprätthålla samtal med andra. 

c. Stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språkmissbruk. 

d. Brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som är adekvat för 

utvecklingsnivån. 

3. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket 

tar sig minst ett av följande uttryck: 

a. Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering. 

b. Oflexibel fixering vid specifika oändamålsenliga rutiner eller ritualer. 

c. Stereotypa och upprepande motoriska manér (t.ex. vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen). 

d. Enträgen fascination inför delar av saker (svårigheter att se helhet)” (Smedler 1999, s.10-

11). 

  



3. Kommunikation 

 
Den första kommunikationen handlar om överförandet av känslor och vi människor påverkas 
av varandra ständigt. Hos ett barn sker detta stegvis, det första är att överföra känslan av det 
barnet vill förmedla till en vuxen, sedan övergår det till avsikter och senare förmedlar barnet 
kunskaper. Barn med diagnosen autism är lika känsliga som barn utan diagnos för den 
grundläggande sortens kommunikation, vilket innebär att hen känner av och reagerar på 
andra människors sinnesstämning och känslotillstånd.   

3.1 Om kommunikation 

 

Svårigheterna för barn med autism uppstår däremot med att förstå avsikter och att själv 

kommunicera avsiktligt på det sätt som vi är vana vid.  Ett barn med autism är ofta mer 

konkret i sitt agerande (Aspeflo, 2010). Därför är det viktigt att pedagoger är konkreta och 

tydliga i sitt arbetssätt med autistiska barn (Beckman, Kärnevik Måbrink och Schaumann 

,1994). Lika viktigt som det är att vara konkret och tydlig i sitt arbetssätt med autistiska barn 

är det även viktigt att miljön runt omkring har en struktur och funktion. Pedagoger måste 

planera väl och underlätta för det autistiska barnet så att hen får möjlighet att vistas på en 

plats med lugn och ro.  

Pedagogens upplägg ska ha som syfte att få barnet att använda sina starkaste sidor (De 

Clercq 2007). De Clercq ( 2007) menar att ett klassrum är en stor öppen yta som måste delas 

upp i ett antal mindre ytor med hänsyn tagen till barnets behov. Dessa mindre ytor kallas 

rumsfunktioner och varje rumsfunktion ska associeras med en viss aktivitet och ett visst 

beteende. Vid ny inlärning är det positivt för det autistiska barnet att pedagogen är 

densamma (Beckman m.fl. 1994). Uppgiften kan lätt förknippas med pedagogen och samma 

pedagog anses även underlätta inlärningen. I arbetsytan bör barnet ha sin egen bänk och 

pedagogen bör sitta mittemot för att bättre få ögonkontakt med hen. 

Pedagoger som arbetar med personer med autism behöver ha ett intresse av personen och 

inte bara av diagnosen (Aspeflo 2010). Alla människor är olika och detta gäller även personer 

med diagnoser. Behoven av insatser ser olika ut från person till person eftersom att de har 

olika svårigheter, styrkor, intressen och personligheter. För att pedagogerna ska arbeta på 

rätt sätt behöver de kartlägga personen framför sig.  Kartläggningen görs utifrån 

informationen pedagogen har om barnet. Ett sätt som pedagogen kan gå tillväga för att få 

information om barnet är att fråga föräldrar, personal som tidigare har jobbat med barnet 

eller i förekommande fall även barnet själv om samt barnets beteendemönster. 

Kartläggningen är till stor hjälp när pedagogen planerar undervisningen för barnet (Aspeflo 

2010). 



 

 

 

3.2 Arbetsmetoder 

 

Eftersom yngre barns hjärnor är mer formbara bör, enligt Odom (1986), insatser påbörjas i 

tidig ålder för att nå bästa resultat. Detta på grund av att ett barn inte har hunnit skapa 

många beteendemönster. Insatserna består av program och upplägg för barn med autism. 

Programmen är välplanerade och har en struktur som ska följas i flera år. Ännu saknas 

forskningsresultat på exakt hur mycket tid som bör spenderas för bästa effekt, men de 

program som finns idag är mellan 15 och 40 timmar i veckan (Odom 1986).1 Dessa ska främja 

barnens utveckling och anses vara det bästa sättet att träna språket och det sociala 

samspelet.  Odom lyfter även fram två program, det individuella programmet och det 

mångsidiga programmet, som viktiga och i hans arbete uppmuntrar han pedagoger att jobba 

efter dessa i skolor. 

Det individuella programmet hjälper barn med autism utifrån deras behov. Barnet är i 

centrum och pedagogen ska utgå ifrån vad barnet redan kan och vilken nivå utvecklingen 

gradvis kan ske på utan att eleven känner sig misslyckad eller frustrerad. Detta benämner 

Vygotski som scaffolding; nivån ska vara ett steg ifrån det barnet redan kan för att förhindra 

misslyckandet. De vuxna ska vägleda barnet till det rätta svaret med frågor och utan att säga 

svaret (Säljö 2000) Odom menar vidare på att om eleven inte tillämpar sitt språk verbalt är 

detta viktigt att tänka på. 

Det mångsidiga programmet  är mycket bredare än det individuella programmet. Det är 

organiserat inom ett ramverk och består av många individuella metoder som är organiserade 

på ett fastställt sätt. Mångsidiga programmen kan vara allt ifrån ett till tre år och är väldigt 

intensiva. Det mångsidiga programmet är ett helhets program som används för att uppnå de 

målen hos en individ som eftersträvas som t.ex. långsiktiga mål, självständighet osv. Det 

fungerar likt en karta där man kollar på vilka förmågor individen har och vad individen kan 

vara kapabel till att uppnå utan att det blir för svårt eller omöjligt. När denna bedömningen 

har gjorts träder det individuella programmet in. Det fungerar som ett hjälpmedel till det 

mångsidiga programmet. Med hjälp av det individuella programmet hittar man rätt metoder 

och redskap för att hjälpa individen att maximera sin inlärning och behärska kunskaperna.  

 

                                                           
1
 Referensen stämmer även i dagsläget. Odom har föreläsningar på youtube från 2014 där han tar upp 

programmen.  



 

3.2.1 TEACCH 

 

TEACCH är en förkortning av Treatment and Education of Autistic and related 

Communication handicapped children. TEACCH är ett habiliteringsprogram som riktar sig till 

personer med autism i delstaten North Carolina i USA. Bruno Bettelheim, som var 

psykologiprofessor under 1960-talet, tyckte att den bästa lösningen för de autistiska barnen 

var att separera dem från sina föräldrar.  Han misstänkte att det var föräldrarna som var 

orsaken till deras barns funktionshinder (Mesibov, 1993). Denna syn tog Eric Scholper 

avstånd från. Det var år 1996 som TEEACH programmet uppstod då blev Eric Schopler 

(Mesibov, Shea & Schopler, 2005) intresserad av Bruno Bettelheims arbete. Utav de 

praktiska erfarenheter som Schopler hade av att arbeta med autism tyckte han att 

Bettelheims idéer och sätt hade en negativ påverkan på både barn och föräldrar. Schopler 

och hans kollega Robert Reichler gjorde undersökningar och observationen på grupper som 

bestod av autistiska barn. Tillsammans ställde Schopler och Reichler en hypotes om att 

autism orsakas av en icke identifierad organisk hjärnskada, och inte på grund av föräldrarnas 

beteende (Mesibov, Shea, Schopler, 2007). I hans vidare undersökningar  (Schopler, 1965, 

1966, Schopler & Reichler, 1971 i Mesibov, Shea & Schopler, 2007) fastställer han att 

autistiska barns föräldrar är lika som icke autistiskas och att barnet har ett stort behov av 

sina föräldrar för sin utveckling.  

Riksföreningen Autism har på sin hemsida (www.autism.se) redogjort för TEACCH metoden 

som innebär att pedagogiken är anpassad individuellt och utgår från en helhetssyn av 

människan.  Det optimala är att individen får livskvalité i form av trygghet, förutsägbarhet, 

delaktighet och högsta nivå av självständighet. Individen kartläggs utifrån hens intressen och 

svårigheter.  Detta blir personens egna individuella utvecklingsprogram eftersom att det inte 

finns allmänna träningsprogram inom TEEACH-modellen. Fokus ligger i att personen ska 

utveckla sina intressen och starka sidor för att förstärka självkänslan och därmed senare 

kunna introducera nya saker. Riksföreningen Autism (www.autism.se) skriver även hur 

TEEACH programmet hanterar negativa känslor hos barn och att de negativa känslorna 

förhindras genom att ordna och skapa positiva känslor i barnets miljö.   

Waclaw (1999) tar upp fyra grundläggande punkter som TEEACH jobbar efter: 

1. Samverkan - skolan ska ha kontakt och ett nära samarbete med föräldrarna.  

2. Långsiktiga mål – målen ska vara av sådan karaktär att de ska förbereda barnet inför 

vuxenlivet.  

3. Individualisering - varje individ är unik och har därmed olika mål som eftersträvas. Ett 

individuellt program som uppfyller barnets egna behov, styrkor och intressen ska 

genomföras. 

4. Visuell pedagogik – den visuella pedagogiken är särskilt viktigt eftersom autistiska 

barn har svårigheter att behandla information som de hör. Genom visuell pedagogik 

skapar barnet ena preceptionella bilder som exempelvis kan klargöra 

händelseförloppet.  

 

http://www.autism.se/
http://www.autism.se/


Åkerman & Lijeroth (1998) tar upp resultat som har uppnåtts med hjälp av TEEACH- 

programmet. Dessa resultat är bl.a. att:  

 

 självständigheten ökar bland människor med autism 

 flertalet blir kapabla till att arbeta ute i samhället 

 beteendestörningar minskar och sociala förmågor utvecklas 

 vårdnadshavare till människor med autism mår psykiskt bättre efter att TEEACH börjat 

tillämpas och 

 en del samhällsekonomiska vinster har visats.  

 

3.2.2 PECS  

Psykologen Andy Bondy och logopeden Lori Frost utvecklade i mitten av 1980-talet 
kommunikationsverktyget Pictures Exchange Communication System, PECS. Bondy och Frost 
hade ett stort intresse av autistiska barn med kommunikationssvårigheter. De har även 
studerat och tillämpat redan befintliga metoder för tal- och språkutvecklingen. PECS är en 
inlärningsmetod som är baserad på att lära barn med autism att kommunicera på ett snabbt 
och funktionellt sätt. Pedagogen måste observera barnet för att veta vad barnet tycker om 
och vilka intressen barnet har (Bony och Frost, 2002). När pedagogen får mer kunskap om 
detta blir det lättare att introducera PECS. Eftersom att PECS är en metod där bilder är i 
fokus underlättar pedagogen för eleven om bilderna speglar barnets intresse. PECS metoden 
delas in i sex olika faser som ska leda till att barnet blir bättre på att kommunicera och ta 
egna initiativ.  

Fas 1 

Första fasen är hur eleven kommunicerar; pedagogen ger bilder som eleven ska ta emot och 
lämna tillbaka. I denna fas är det överföringen av bilder som spelar roll och eleven tränas på 
att närma sig pedagogen. 

Fas 2  

I den andra fasen ska bilderna som eleven överlämnar visa vad den vill ha. Målet är att 
barnet ska kunna göra detta även när bilden inte är nära till hands, den ska alltså kunna gå 
och hämta en bild för att visa vad den vill. På så sätt lär sig även eleven att ha tålamod.  

Fas 3  

I tredje fasen ska eleven lära sig innebörden av bilderna samt att urskilja deras betydelse så 
att eleven till slut ska kunna ge pedagogen rätt bild i rätt sammanhang. När barnet börjat 
behärska skillnaden på bilderna så ska pedagogen öka svårighetsgraden och genom att välja 
bilder med liknande innebörd.  

Fas 4  



I den fjärde fasen ska pedagogen introducera begreppet jag vill till barnet. Om man följer 
den typiska språkutvecklingen så kan barn som fortfarande inte lärt sig sätta ihop ord till 
meningar göra sig förstådda genom tonläge och gester. Ett barn som exempelvis är hungrigt 
och vill äta kan peka mot munnen och säga mat med ett frågande tonläge. De elever som 
saknar förmågan att tala verbalt kan inte använda sig av tonläge som ett verktyg för att få 
fram sitt budskap. Eleven får istället en ”jag vill”-bild som den kan fästa framför bilden på det 
den önskar sig ha.  

Fas 5  

Den femte fasen syftar till att lära eleven att svara på frågan ”vad vill du ha?”. Om eleven lär 
sig att besvara frågan har den därigenom har begärt en sak. Om pedagogen ger barnet det 
önskvärda objektet lär eleven sig att deras handling får en konsekvens. Konsekvensen av att 
svara på frågan ”vad vill du ha?” är exempelvis att barnet får ett önskat objekt. Vilket är 
motiverande för eleven.  

Fas 6  

I den sjätte och sista fasen ska eleven ha kommit så långt att hen använder PECS olika 
metoder i sina dagliga aktiviteter. Målet i den sjätte fasen är att eleven ska kunna 
kommentera. Inlärningssättet går till på ungefär samma sätt som de tidigare faserna med 
prompts och förstärkningar. Barnet ska lära sig att kommentera när den exempelvis ser, hör 
eller känner något. I denna fas ska barnet även lära sig att kunna använda sig av olika 
attribut. (Bondy och Frost 2002) 

Aspelo (2010) menar att detta är ett sätt att kartlägga språkförståelsen eftersom eleven har 
ett konkret föremål i form av en bild framför sig som hen kan använda för att kommunicera. 
Vidare menar hon att pedagogen kan underlätta för eleven genom att exempelvis sortera 
bilderna i olika korgar och visa eleven var korgarna finns att hitta. På så sätt hjälper 
pedagogen eleven att bli mer självständig. Ytterligare ett exempel som Aspelo (2010) tar upp 
är att pedagogen har en remsa som eleven kan bygga meningar på genom att klistra bilder.  

3.2.3 Jämförelse mellan TEACCH och PECS  

Inom TEACCH-programmet  arbetar man med långsiktiga mål, individualisering och visuell 
pedagogik för att få ett resultat som leder till ökad självständighet hos autistiska barn. Målet 
är även att minska beteendestörningar och öka sociala förmågor. Programmet utgörs utifrån 
en kartläggning av individens intressen och svårigheter. TEACCH-programmet  är ett mer 
övergripande program som grundar sig på flera faktorer än enbart den kommunikativa, 
såsom elevens miljö, positiva och negativa känslor hos eleven samt hur pedagogen bör 
hantera dessa. Samverkan mellan skolan och föräldrarna är också ett viktigt moment i 
programmet.  

PECS är en inlärningsmetod som är baserad på att lära barn med autism att kommunicera på 
ett snabbt och funktionellt sätt. Metoden utspelar sig i faser och strävar efter att eleven med 
hjälp av bilder ska bli bättre på att kommunicera och ta egna initiativ. Det som skiljer PECS 
från TEACCH är att TEACCH arbetar med långsiktiga mål.  



Min erfarenhet av metoderna TEACCH och PECS är att dem strävar  efter att eleven ska bli 
bättre på att kommunicera och ta egna initiativ. Inom båda metoderna görs detta med hjälp 
av bilder. Så när eleven tar sig genom de olika delmomenten leder det till att eleven blir 
bättre på att kommunicera. När detta sker börjar även eleven ta egna initiativ, vilket både 
TEACCH och PECS strävar efter. Utifrån forskarnas redovisning av metoderna anser jag att 
styrkorna hos båda tydliggör för barnet vad som ska göras, hur utförandet ska ske, när 
arbetet är slutfört och vad som sker efter. Detta bör ske på en nivå som barnet förstår; via 
bild, föremål eller färg. Då gäller det för pedagogen att förstå eleven och lyckas nå ut till 
denna.  

Jag har uppfattat att forskarna till båda programmen menar på att arbetet med båda 
programmen ger synliga resultat eftersom eleven följer anvisningar och regler. Utifrån att jag 
har läst om saknar jag forskning vad gäller programmens hantering av den spontana 
kommunikationen hos eleverna. Enligt min uppfattning och erfarenhet utav autistiska barn 
anser jag att  såsom människor utan något funktionshinder pratar spontant måste även 
personer med funktionshinder vilja göra, utan att ha allt förutbestämt och utan en massa 
förväntningar om vad de bör säga i olika sammanhang för att pedagogen ska bli nöjd. I 
programmen nämns det att personer som har autism  har anvisningar och regler att följa, 
men programmen nämner inte hur personer som jobbar med autistiska personer ska arbeta 
vidare om personen inte följer anvisningarna så som programmen förespråkar. Enligt min 
uppfattning av programmen tror jag att pedagogen kan känna besvikelse för att inte ha fått 
ett visst svar som hen har förväntat sig och att det i sin tur kan skapa en känsla av 
misslyckade eller dålig självkänsla hos eleven om eleven tror att hen har misslyckats. Därför 
anser jag att precis som pedagoger bör variera sin undervisning genom att använda olika 
arbetssätt bör även pedagoger som arbetar med autistiska barn göra samma sak. Jag 
instämmer i att det måste finnas rutiner och etablerade arbetssätt men anser det vara av 
särskild vikt att som pedagog variera sin arbetsmetod och inte bara använda sig utav en. 

4. Metod 

 

4.1 Val av metod 

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer med två specialpedagoger från södra 

Sverige. Den ena specialpedagogen arbetar på en grundskola upp till årskurs 3 och den andra 

på en grundsärskola. Eftersom mitt arbete går ut på att ta reda på hur lärare arbetar med 

autistiska barn för att maximera deras inlärning hjälper kvalitativa intervjuer mig att uppnå 

syftet med studien. Innan intervjuerna läste jag om olika metoder så att jag skulle veta en 

del om dem. Detta för att kunna ställa följdfrågor och få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna. Vidare ville jag använda intervjupersonernas tid på bästa möjliga sätt. 

4.2 Deltagare 

 

Jag har valt att intervjua specialpedagoger inom verksamheter där minst ett barn har 

diagnostiserats med autism. Vidare ville jag att de skulle ha arbetat minst fem år som 



specialpedagoger. Anledningen till det var att jag ville säkerställa att de hade tillräcklig 

praktisk erfarenhet. Jag kontaktade olika rektorer och fick till slut kontakt med en rektor som 

var beredd att låta två av sina anställda avsätta tid för en intervju. Jag var tvungen att göra 

en lämplighetsbedömning av de två intervjupersonerna.  Efter mejlkorrespondens kom jag 

fram till att båda specialpedagogerna uppfyllde de krav jag hade och var därmed lämpliga 

intervjupersoner. 

Efter att vi hade fastställt tiderna för intervjuerna skickade jag intervjufrågorna till dem (se 

bilaga 1). Detta för att de skulle hinna läsa igenom frågorna innan och därmed kunna 

förbereda sig. Jag upplevde detta som något positivt för såväl dem som för mig eftersom de 

kände sig trygga inför intervjun samt att vi utnyttjade tiden väl. 

Första intervjun genomförde jag med Carina2 som är specialpedagog på en grundskola upp 

till årskurs 3. Carina har tidigare jobbat som klasslärare i 13 år och vidareutbildade sig till 

specialpedagog, vilket hon har arbetat som i sju år. Carina har varit i kontakt med många 

autistiska barn. 

Den andra pedagogen heter Tina och även hon är utbildad specialpedagog. Hon har jobbat 

på en särskola i över 10 år och har erfarenhet av barn med autism. De senaste två åren har 

Tina jobbat med två autistiska barn, varav en av dem har grav autism och utvecklingsstörning 

och det andra barnet har en låg funktionsnedsättning samt autism. 

4.3 Genomförandet  

 

Vid genomförandet av intervjuerna använde jag mig utav en diktafon för att spela in 

samtalet. Vid första intervjun med Carina befann vi oss i ett lärarrum. Carina var väldigt 

påläst och hade skrivit stödord vid varje fråga. Hon var avslappnad, säker i sig själv och förde 

samtalet själv. Under samtalets gång frågade hon mig några gånger om det var något som 

var oklart för mig utifrån det som hon berättade eftersom hon ville säkerställa att jag 

uppfattade allt. Carina berättade hur skolan är uppbyggd och vilka mål de strävar efter. På 

skolan finns det en elev med diagnosen autism som Carina är specialpedagog för. Vår 

intervju varade i cirka 25 minuter varefter jag fick gå på en rundtur och besöka klassen där 

eleven med autism går. Där var jag i 40 minuter och observerade elevens beteende. Under 

den tiden la jag märke till vissa saker som Carina hade berättat om eleven under intervjun 

som vi hade, exempelvis att eleven har ett stort dagsschema fastklistrat på sin bänk. Eleven 

som går i klassen följer grundskolans läroplan och har även en resurs till sitt förfogande. 

Min andra intervju var med Tina, och genomfördes i hennes arbetsrum på skolan. Även Tina 

var påläst, väldigt utåt och försökte besvara mina frågor så gott hon kunde. Tina jobbar för 

tillfället på en särskola med två autistiska barn men intervjun handlade endast om den ena. 

Under intervjun påpekade Tina vid ett flertal tillfällen att hon inte tyckte att grundsärskola 

var rätt skolform för eleven och hon förklarade tydligt för mig varför hon tyckte så. Tina 

berättade att kontakten med föräldrarna är en viktig del i skolvärlden och att det är något 

som skolan alltid eftersträvar, men att det också kan uppstå dilemma mellan skolan och 

föräldrarna pga. deras olika syn gällande saker. Skolan som Tinar arbetar på anser att eleven 

                                                           
2
  Carina och Tina är anonymiserade personer.  



hade fått bättre resurser om eleven hade gått på träningskola.  Jag upplevde att hon hade 

mycket kunskap om autistiska elever och hur viktigt det var för henne att varje individ 

bemöts olika beroende på svårigheterna. Intervjun tog cirka 40 minuter. 

Båda tog upp mycket som de har stött på under sina arbetsår och erfarenheter som de har 

samlat på sig. Carina arbetar med eleven i klassen någon gång själv i veckan. Detta gör hon 

för att se elevens utveckling och även för att ta reda på vad assistens ska fokusera mer på för 

att utvecklingen ska ske i rätt riktning. Carina finns även där för assistenten som en 

handledare och träffar även hen regelbundet och tillsammans gör det upp nya planer inför 

kommande veckor. Carina har tidigare arbetat i en klass där en utav eleverna hade särskilda 

behov. På den tiden hade Carina inte specialpedagogutbildningen och kunde känna sig 

förvirrad emellan åt. Därför tycker hon att det är viktigt att specialpedagoger har möten med 

assistenter och klassläraren för att komma överrens om gemensamma mål för att förbättra 

elevens skolgång. Med hjälp av de erfarenheter som Carina har fått under sina arbetsår 

försöker hon hitta lösningar som hjälper eleven även om hon själv inte är i elevens närvaro 

varje lektion.  

Tina påpekade under flera tillfällen att hon inte tyckte att hennes elevs skolform inte var 

rätt. Det framkom tidigt att Tina alltid har haft ett bra samarbete med föräldrar under 

hennes arbetsår. Denna gången var det annorlunda då skolan och föräldrarna inte är 

överrens. Tina tycker att det är viktigt att ta upp sådana exempel där skolan och föräldrarna 

inte är överrens för att det är något annorlunda än idealet.  

4.4 Etiskt förhållningssätt 

 

Innan genomförandet av intervjun har jag informerat intervjupersonerna skriftligt i ett mail 

att det som samlas in endast kommer att används i uppsatsens syfte och i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Båda deltagarna informerades även om 

att allt som framkommer under intervjun kommer att behandlas med sekretess. Eftersom 

intervjupersonrna är frivilliga deltagare förklarade jag att dem har rätt att avbryta intervjun 

när de vill. Med anledning av det hittills anförda anser jag att jag har uppfyllt de 

forskningsetiska principer som berör information, samtycke och nyttjande. 

4.5 Metoddiskussion 

 

Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom jag anser att det är den bästa 

metoden för att besvara mina frågeställningar och därmed uppnå uppsatsen syfte. Genom 

kvalitativa intervjuer får man det djup i svaren och diskussionerna som erfordras. Min 

ursprungliga tanke var att jag skulle intervjua fyra pedagoger för att, förutom att få ett djup, 

även få en bredd i besvarandet av mina frågeställningar. Dessvärre kunde jag inte få tag i fler 

pedagoger som kunde ställa upp och tidsbrist var den vanligaste anledningen. Dock ansåg jag 

att det underlag jag fick av de två pedagoger som jag intervjuade var tillräckligt.  

Att jag valde att spela in samtalet med deltagarna var för att jag ville fokusera på vad de sa 

och inte behöva avbryta deltagarna eller att be dem prata långsammare. Istället kunde jag 

lyssna på samtalen igen i lugn och ro. Bell (2009) skriver att inspelning av intervjuer bidrar till 



att uppmärksamheten ägnas fullt till deltagarna och det säkerställs att ens egna 

anteckningar blir bättre. Enligt Bell är fördelen med intervjun att man kan ställa följdfrågor 

som man kommer på under samtalet och svaren kan både utvecklas och fördjupas. Detta 

utnyttjade jag under intervjutillfället och passade på att ställa relevanta följdfrågor, allt för 

att kunna besvara frågeställningarna på bästa möjliga sätt.  

Jag upplevde det som att pedagogerna oftast besvarade mina frågor och höll sig till ämnet. 

Dock kunde de emellanåt komma in på andra saker som inte var direkt användbara för mitt 

ämne. Detta var dock ingenting som hade en negativ påverkan.  

4.6 Databearbetning 
 

De utförda intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkriptionen blev nio sidor och 

analyserades tillsammans med inspelningen och intervjufrågorna. Inspelningen hjälpte mig 

när jag analyserade deltagarnas svar och skulle sammanställa svaren på intervjufrågorna i 

min löpande text.  Fördelen med att ha intervjuerna inspelade och transkriberade var att jag 

kunde gå tillbaka och lyssna och därmed säkerställa att jag inte missat någon viktig 

information.  

5.  Resultat 
 

Nedan sammanställs och redogörs det för resultatet som jag fått från intervjuer med 

pedagoger och kunskap som jag införskaffat via litteratur. Resultatet redovisas utifrån 

uppsatsens frågeställningar och presenteras under nedanstående fyra teman som 

pedagogerna lyfter fram som viktiga för att underlätta autistiska barns lärande. Utgå från det 

autistiska barnets behov; bilder och bildkommunikation, miljö samt pedagogernas kontakt 

med föräldrarna.  

5.1 Utgå från det autistiska barnets behov 

 

Både Carina och Tina betonar vikten av att bemöta barnen utifrån deras behov. Carina som 

har ett autistiskt barn hemma och ett i klassen konstaterar att behoven ser helt olika ut 

eftersom att det är två olika individer.  Därför, menar Carina, att det är av särskild vikt att 

utgå ifrån individen som pedagogerna har framför sig.  De flesta autistiska barn förknippas 

med att ha sociala svårigheter och svårt att leka med andra barn. ”Alla autistiska barn vill 

inte avstå ifrån sociala sammanhang”, säger Carina. Som pedagog går det inte att utgå ifrån 

att detta måste stämma in på samtliga utan pedagogernas uppgift är att analysera det 

specifika barn det har att ta hand om samt dennes specifika behov. Detta antingen genom 

att eleven själv berättat det eller genom att uppmärksamma och tolka barnets handlingar. 

Exempelvis har eleven som Carina har hand om inga sociala svårigheter men emellanåt kan 

hen komma gråtandes under rasttiden p.g.a. hen inte har förstått hur leken som de andra 

barnen leker går till eller inte riktigt har förstått att något av de andra barnen skojar eller att 

hen inte har fått bestämma, berättar Carina. Då finns vi pedagoger där och förklarar för hen 

och pratar i lugn och ro eller pratar med resten av de inblandade. Åtgärderna vi vidtar skiljer 



sig från gång till gång, fortsätter Carina.  Det är även viktigt att tänka på val av tonläge och 

kroppsspråk när man som pedagog samtalar med ett autistiskt barn.  

 

Tina instämmer i att kroppsspråk och tonläge är viktigt samt tillägger att det även är viktigt 

med förberedelser inför olika delmoment. Det förekommer sällan att Tina och hennes elev 

sätter igång ett arbete utan att hon stegvis har gått igenom hur det kommer att se ut. Tina 

förbereder eleven inför kommande händelser med hjälp av bilder, där hon till exempel 

börjar med att visa en bild på hennes elev där hen jobbar i matematikboken. Eleven ser då 

sig själv och vet vad som förväntas av hen och vad som ska göras den närmaste tiden. Inför 

varje händelse visar Tina eleven en bild på hen och pekar på bilden samt eleven. Innan 

måltider visar Tina återigen en bild samt gör rörelser med händerna som beskriver att nu ska 

vi äta. Bra förberedelser bidrar till att elever med autism medverkar eftersom de redan i 

förväg vet vad som ska ske. Tina och hennes elev har hittat ett arbetssystem som hjälper 

eleven att förstå vad som förväntas göras, hur mycket eleven ska göra, när det är färdigt och 

vad som kommer hända därefter.  Det är viktigt att ha i åtanke att barnet själv ska få välja 

när den vill avbryta aktiviteten. Tina ger ett exempel på eleven hon jobbar med; eleven 

klarar inte av att sitta länge tillsammans med resterande eleverna på morgonsamlingen och 

därför väljer Tina att gå iväg till deras egna klassrum istället så fort eleven blir rastlös. 

Pedagogerna försöker stimulera eleverna så gott det går och hitta andra vägar att gå dem 

tillmötes men saker blir inte alltid som vi har tänkt oss och ibland måste vi bortse från vår 

planering, säger Tina. 

5.2 Bilder och bildkommunikation 

 

Både Carina och Tina betonar vikten av bild och bildkommunikation. Detta är ett sätt som 

båda anser vara väldigt nyttigt för barn överlag men särskilt för barn som har diagnosen 

autism. Barnens skoldag förenklas på många sätt med hjälp av bilder. Bilderna gör så att 

eleven vet vad hen ska göra, rutiner byggs upp, övergångar förenklas och det autistiska 

barnets språkutveckling gynnas och blir mer konkret. 

Carina berättar att eleven som går i den vanliga klassen och följer grundskolans läroplan 

följer de muntliga instruktionerna väldigt bra och är inte beroende av att en bild visas på det 

som ska göras under lektionen. Däremot har eleven ett dagsschema fastklistrat på sin bänk 

för att eleven ska få en bild av det som sker under dagen. 

Tina som jobbar med elever som har grav autism är beroende av bilder och 

bildkommunikation är en stor del av hennes arbete. Detta är en metod som de övriga lärarna 

samt Tina jobbar med för att utveckla och förstå eleverna bättre. I grundsärskolan där Tina 

arbetar går det många elever som har brister i talspråket, därför börjar lärarna oftast dagen 

med ett bildschema för att eleverna ska veta vad som pågår och vad som kommer ske. Detta 

är ett sätt att påbörja dagen i lugn och ro och har även ett förebyggande syfte för att undvika 

att eleverna känner stress och oro i kroppen. Schemat blir därför en rutin som bygger upp en 

trygghet och skapar ett band mellan pedagogen och eleven. Tina betonar även att den 

visuella förstärkningen är viktig för elever med autism vare sig den sker i klassrummet eller 



utanför. Hon använder sig av den på olika sätt, antingen med hjälp av elevens Ipad eller 

bilder som hon visar upp. Tina har under tidigare tillfällen spelat in eleven under olika 

arbetsmoment. När eleven ska utföra saker som hen gjort tidigare visar Tina ett tidigare 

inspelningsmoment där eleven utför momentet, på det sättet förstärks förståelsen för vad 

som ska göras. Eftersom att eleverna vistas utanför klassrummet en stor del av tiden 

behöver de veta vad som ska ske vid en övergång, detta sker med hjälp av ett bildschema 

som också är en visuell förstärkning. Bilderna används i matsalen vid exempelvis påklädning. 

Tina berättar att när hon och eleven tillsammans kommer in i matsalen uppstår det inga 

större komplikationer när eleven tar av sig sina ytterkläder, men däremot behöver eleven 

hjälp med påklädning. Tina utför inte påklädningsmomentet åt eleven, men finns där som 

hjälp. Vid elevens plats i kapprummet finns det en remsa med bilder på jacka, skor, mössa 

och vantar. Remsan med bilderna finns p.g.a. att eleven oftast glömmer vad hen ska göra ute 

i kapprummet och för att undvika irritationsmoment hos eleven förstärker Tina handlingarna 

genom att peka på t.ex. jackan och då vet eleven att hen förväntas ta på sig jackan. Bilder 

finns även hängandes vid färgpennor, papper och på olika lådor där det ligger material som 

eleven använder dagligen. På lådor där det ligger exempelvis läseböcker finns det en stor 

bild på lådans framsida som hjälper eleven att tydligt se att det är i denna låda som böckerna 

ligger.  Enligt Tina underlättar detta för elever med autism genom att de blir mer självgående 

och självständiga eftersom de slipper att alltid be om ett föremål utan kan hämta det själva. 

5.3 Miljön 

 

Både Carina och Tina betonade vikten av miljön för de autistiska barnen. De delade samma 

åsikter vad gäller den bäst lämpade miljön för ett autistiskt barn, trots att de poängterade 

att det självklart var individuellt menade de att i stora drag jobbar många pedagoger på 

liknande sätt med autistiska barn för att undvika störningsmoment. En av de gemensamma 

slutsatserna för den ultimata undervisningen tyckte både Carina och Tina att det skulle vara 

fokus på ”här och nu”. Med detta menade de att pedagogen måste planera sin lektion väl för 

att underlätta och förhindra störningsmoment som skulle kunna fånga elevens 

uppmärksamhet. Dessa kan exempelvis vara att det finns många saker runt omkring och för 

många intryck som uppstår. Miljön måste vara avskärmad för den pågående aktiviteten. 

Carina berättar om den autistiska eleven som går i klassen bland 15 andra barn där hen inte 

har några större svårigheter att delta i genomgångar som läraren håller i eller gemensamma 

aktiviteter. Detta menar hon beror på att läraren är tydlig i sitt arbetssätt och förklarar 

instruktionerna väl. Lärarens tydlighet gynnar inte bara den autistiska eleven utan hela 

klassen. Svårigheterna som däremot uppstår ibland kan vara när eleven ska sätta igång med 

arbetet. Det är för många elever runt omkring och detta påverkar eleven, då stänger hen av 

allt och gör det hen är bäst på, att bygga med klossar eller börjar rita berättar Carina. För att 

eleven ska få en lugn arbetsmiljö tar assistenten ut hen till grupprummet, där sitter hon och 

finns till hands ifall hen behöver hjälp. Grupprummet är ett ställe som eleven får lugn och ro 

och associerar till en viss aktivitet, i detta fall att få arbeta med uppgiften som hen har blivit 

tilldelad. 



Tina förklarar hur de arbetar med eleverna. Att ”bänkjobba”, d.v.s. att arbeta med en elev i 

taget vid sin bänk, är något som de gör dagligen.  ”Genomgångar sker i början av dagen med 

hjälp av bildschemat, som jag tidigare har berättat om, men när vi börjar med 

undervisningen sker det enskilt med eleven. Jag och min elev bänkjobbar mycket ihop 

eftersom att eleven har en utvecklingstörning och autism går undervisningen ut på att vi 

övar oss på olika vardagssituationer” säger Tina. Då berättar hon att detta brukar ske i ett 

rum där de sitter mittemot varandra vid ett bord för att eleven ska känna en trygghet. 

Eleven har en så kallad rastbricka, som egentligen är rund puck, och genom att sträcka fram 

den till Tina kan eleven visa att hen börjar bli rastlös, behöver varva ner eller vill byta 

aktivitet. Bredvid bordet står en röd soffa placerad. I soffan kan eleven antingen spela på sin 

Ipad, titta i någon av de bildböckerna som finns eller bara sitta och koppla av tills hen känner 

sig redo för att fortsätta med undervisningen. 

Tina påpekar även att promenader är viktiga för elever med autism och det därför är något 

som hon dagligen gör med sin elev. Detta ger en positiv effekt eftersom eleven upplevs 

lugnare efteråt och orkar mer.  En annan sak som Tina tar upp är att hon en gång i veckan 

tillsammans med eleven åker till ett ställe där det finns ett snozelrum. Snozelrum är ett 

avslappningsrum där det finns det en stor vattensäng, lysrör som hänger från taket rakt ner 

mot vattensängens mitt, väggarna är vita och har en tjock rem som går längst väggens mitt 

som föreställer ett akvarium med fiskar inuti. Det finns dolda högtalare som spelar 

avslappnande musik. Tinas elev som i vanliga fall har svårt att uttrycka sina känslor får hjälp 

med det genom snozelrummet. ”Hen brukar göra ljud både i skolan och i snozelrummet, 

men dessa ljud skiljer sig. Hela hens ansiktsuttryck förändras när vi befinner oss i 

snozelmiljön. Jag ser verkligen hur den miljön får hen att slappna av, bara genom hens 

ansiktsuttryck och ljuden hen gör ifrån sig.” säger Tina. Tina har även pratat med föräldrarna 

angående ljuden eleven ger ifrån sig och visat en inspelning som hon har gjort och även de 

bekräftar att det är glädjeljud. ”När eleven ligger på vattensängen vill hen oftast att jag 

befinner mig i närheten, hen blundar oftast under vistelsen och ibland sträcker hen ut 

handen för att få kontakt med min hand. Då visar hen med hjälp av min hand att hen vill bli 

kliad på armen och så fort jag slutar upprepas händelseförloppet igen.” säger Tina. Eleven 

reagerar sällan på liknande sätt om Tina inte är i närheten och om dem inte befinner sig i 

snozelrummet. Berörningen får eleven att utveckla sin kreativitet.  

5.4 Pedagogernas kontakt med föräldrarna 

 

Carina och Tina har många års erfarenhet av att jobba med autistiska elever. En av de 

viktigaste sakerna under deras arbete har varit kontakten med barnens föräldrar. Carina 

menar på att det är viktigt att veta hur det går för barnet hemma och att pedagoger på 

skolan berättar för föräldrarna hur det går i skolan. Det gynnar båda partner och en god 

kommunikation kan förbättra elevens skolgång eftersom skolan får ökad kunskap om 

elevens behov och kan bemöta dessa i större utsträckning. Båda pedagogerna berättar att 

föräldrar till autistiska barn har möten oftare och är många gånger mer involverade i skolan 

än övriga elevers föräldrar. Elever som har diagnosen autism har oftast en handlingsplan 

som ska följas upp och som både pedagoger och föräldrar samverkar runt. Carina berättar 



att hennes elevs båda föräldrarna som är aktiva och har nästintill daglig mejlkontakt med 

klassläraren om hur skoldagen har gått. 

 Även Tina har kontakt med sin elevs föräldrar. Kontakten med dem har inte alltid varit 

optimal men har blivit bättre på senare tid. Föräldrarna och skolan hade delade åsikter om 

vad de tyckte var bäst för barnet när det gäller skolplacering. Skolan tyckte att eleven borde 

gå i träningsskolan medan föräldrarna tyckte att grundsärskolan var mer lämplig. Tina delade 

skolans åsikt om att träningsskolan är mer lämplig eftersom miljön där är betydligt lugnare 

och eleven hade stimulerats på ett annat sätt. Det är emellertid upp till föräldrarna att 

besluta vilken skolform som är bäst lämpad och de valde att sätta eleven i särskola.  

Skolan har uppmanat föräldrarna att fundera över om deras barn har rätt stöd och även 

rekommenderat träningsskolan för föräldrarna. Tina har aldrig under sina arbetsår stött på 

en liknande situation där föräldrarna och skolan har svårt att komma fram till ett gemensam 

beslut, därför berättar hon att det är viktigt att som lärare vara beredd på att även sådana 

saker kan uppstå. Eleven som Tina arbetar med går på grundsärskola, där de utgår från tolv 

kursplaner; bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, 

modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterade ämnen, slöjd, svenska 

och svenska som andraspråk. Grundsärskolan anser inte att eleven kommer att uppnå målen 

som förväntas i slutet av årskurs fem eftersom att eleven är i behov av särskilt stöd. Detta 

särskilda stöd går inte under grundsärskolans styrdokument och p.g.a. detta tycker skolan 

att träningskolan skulle passa eleven bättre eftersom att hen är i behov av särskild stöd som 

särskolan inte kan erbjuda på samma sätt. Anledningen till varför skola gjorde bedömningen 

att eleven inte kommer att uppnå målen är att hen inte har förmågan att förstå målen eller 

vad som ska göras i de olika ämnena. Tina berättar även att träningsskolan som elevens 

skola anser passar hen bättre har ett strävansmotiv för lärande som består av fem 

kursplaner: den estetiska verksamheten, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning. Skolan som Tina arbetar på menar även att träningsskolans kursplan 

hade gett mer utav det som skolan ansåg att hen behöver, exempelvis övning på 

vardagsmässiga situationer som hjälper hen i livet. Eftersom att det inte är skolans beslut de 

tycker att hen ska vara har de tillsammans med föräldrarna fått skapa bra förutsättningar för 

eleven, berättar Tina. Hon fortsätter berätta att föräldrarna har godkänt vissa ändringar och 

att skolan har fått tillåtelse att arbeta med eleven under vissa tillfällen med undervisningen 

baserad på vardagsmässiga saker. Ett exempel är att eleven ska kunna ge Tina femkronan 

som finns tillsammans med två andra mynt som ligger på bordet. Samarbetet har även 

försökt förbättras mellan parterna med hjälp av de digitala resurserna som har tillförts. Varje 

fredag tar eleven med sig sin Ipad hem så att föräldrarna ska kunna ta kort eller filma barnet 

när de utför aktiviteter tillsammans under helgen. Detta tittar Tina och eleven tillsammans 

på första skoldagen i veckan. Då får eleven även beskriva sina känslor om upplevelsen med 

hjälp av bilder som hen har på olika smileysar. 

 

  



6. Analys 
 

6.1 Utgå från det autistiska barnets behov 

 

De intervjuade pedagogerna anser att det vid arbete med autistiska barn är viktigt att utgå 

ifrån barnets behov. Beckman m.fl. (1994) skriver att, för att motivationen ska väckas, måste 

pedagogerna grundlägga sitt arbete utifrån de intressen som barnet har. När eleven deltar i 

undervisningen med intresse blir den mer meningsfull och lustfylld. Carina berättar om sin 

elev som deltar i sociala sammanhang med de övriga eleverna men blir ledsen när hen inte 

alltid förstår olika situationers betydelse. Wolfberg m.fl. (2012) tar upp betydelsen av att 

barn med autism ska integreras och få utvecklas genom lek med andra barn. Pedagogen ska 

vara till stöd i de fall eleven behöver det, något som Carina och de resterande på skolan 

arbetar efter. Beyer & Gammeltorf (2000) är av uppfattningen att bara för autistiska barn 

inte leker spontant får inte pedagogen ge upp leken med barn som har autism.  Tina berättar 

om svårigheterna som kan uppstå för hennes elev under morgonsamlingen, d.v.s. att eleven 

inte klarar av att sitta kvar lika länge som de övriga eleverna. Beckman (1998) skriver att 

arbetet ska utgå ifrån vad barnet vill och därmed låta barnet få välja, vilket Tina gjorde när 

hon tog med sig eleven till sitt arbetsrum.  

6.2 Bilder och bildkommunikation 

 

Tina och Carina har en lång erfarenhet av att använda bildschema i sitt arbetssätt. 

Pedagogerna upplever att dem lättare når ut till de autistiska barnen genom det visuella 

schemat.  Detta stärks av bland annat Beckman(1998) som menar att barn med autism har i 

många fall en stark visuell förmåga och med hjälp av den uppfattar de sin omvärld bättre och 

sparar händelser i minnet. Waclaw m.fl. (1999) menar även att autistiska barn har lättare att 

uppfatta visuell perception än auditiv. Förmågan att se och förstå är därmed starkare än 

bara att höra, och därmed är det viktigt att barnet får ett synligt dagsschema över vad som 

ska göras och vad hen förväntas göra (Aspeflo 2010). Aspeflo (2010)menar att bildschemat 

är ett hjälpmedel som måste anpassas och individualiseras för varje person, detta för att 

kunna göra en bedömning och ta reda på hur den specifika personen uppfattar, förstår och 

lär sig saker. Individualisering i skolan görs utifrån en mängd faktorer såsom elevens ålder, 

kognitiva nivån, bedömningen av den språkliga utvecklingen och familjens prioriteringar. 

Efter att pedagogen tillsammans med föräldrarna fastställt hur samarbetet mellan 

pedagogen och eleven ska ske, individualiserar pedagogen elevens skoldagar.  

Individualiseringen innebär att dagsschema, inlärningsstrategier och inlärningsmiljö anpassas 

efter eleven och dennes behov. Utifrån ovan nämnda faktorer sätter läraren och föräldrarna 

upp mål som eleven ska uppnå. Målen måste vara relevanta och rimliga, d.v.s. det ska vara 

möjligt för eleven att uppnå dem. Denna arbetsform används både till verbala och icke 

verbala elever med autism. De ickeverbala eleverna jobbar dessutom med bildschema. Enligt 

Gillberg (1991) är det viktigt att vid val av att jobba med bildschema, gradvis ändra schemat 

och låta barnet få en stegvis förändring, detta för att vidare utveckla kunskap. Gillberg 

menar även att denna förändring är viktig i undervisningen.   



Carina och Tina understryker att bilderna gör så att eleven vet vad hen ska göra, rutiner 

byggs upp och att övergångar förenklas. Gillberg (1991) betonar också att rutinerna är 

viktiga för barnets utveckling eftersom att de innehåller rytm, tajming och förväntan. Vidare 

menar Beckman (1998) att med hjälp av bildschemat blir tiden strukturerad för det autistiska 

barnet, som i många fall redan har svårt med det. Schemat utgör en ungefärlig bild på hur 

dagen ska se ut och när rutiner har skapats har barnet en igenkännande överblick vilket i sin 

tur skapar trygghet (Beckman 1998). När Tina och Carina beskrev sin arbetsmetod 

benämnde de den aldrig som PECS-metoden. På grund av att jag hade läst om den så visste 

jag att det var PECS de arbetade efter. När jag påpekade att de arbetades enligt PECS-

metoden svarade båda pedagogerna att de endast använde sig av vissa delar av metoden. 

Carina berättade även att TEEACH-programmet användes i större utsträckning tidigare men 

att det har minskat på senare tid. Detta menade hon berodde på att pedagogerna numera 

utgår ifrån individen och därmed använder sig av delar i en rad olika metoder som passar 

den enskilde eleven, de skapar alltså en ny individanpassad metod.  

6.3 Miljön 

 

Tina och Carina anser att miljön spelar stor roll vid undervisning av autistiska barn. Carina 

berättade att hennes elev ibland fick koncentrationssvårigheter när den var bland andra 

elever och fick därför gå in till ett grupprum tillsammans med sin assistent. Aspelo skriver att 

elever med autism som klarar av att gå i en vanlig klass ska vid behov få gå iväg till ett annat 

rum när de upplever att de inte kan koncentrera sig. Detta gynnar eleven eftersom de slipper 

störningsmoment och kan därmed lättare koncentrera sig.  

Tina berättade att hon och hennes elev har en tydlig struktur i arbetet. Tina varierar sin 

undervisning med eleven genom att utföra olika moment där hon bl.a. bänkjobbar, 

promenerar och går till ett snozelrum. Strukturen och funktionen är tydlig i arbetssättet, 

vilket enligt Beckman m.fl. (1994) är viktigt för elever med autism. De menar att pedagogens 

planering och möjligheten att vistats på en plats där det råder lugn och ro väldigt viktigt för 

autistiska elever. Tina har även valt att dela upp arbetsrummet i två delar, en yta för 

bänkträning och en för avkoppling i soffan.  Clercq (2007) styrker att detta är ett bra 

arbetssätt eftersom elever med autism associerar rumsfunktionerna till ett visst beteende, 

har en begriplig miljö. Som i Tinas fall vet eleven att vid bordet är det undervisning som 

gäller där eleven förväntas prestera och i soffan är det paus eller kravlösa aktiviteter.  

Aspelo (2009) skriver även att en begriplig miljö inte måste innebära att miljön ska vara ren 

och kall, exempelvis avsaknad av tavlor på väggar e.d., utan handlar snarare om att det ska 

tydliggöras för eleven vad som ska göras var. Enligt Clerq (2007) upplever ofta autistiska barn 

sin miljö som kaotisk och stressframkallande eftersom deras sinnen är över- eller 

understimulerade. Vidare skriver Clerq (2007) att i en autismvänlig miljö ska pedagogen 

försöka förhindra att oönskat beteende uppkommer genom att se efter personen, platsen 

och situationen.  

 

 



Clerq (2007) anser att pedagogen ska se till att eleven har rätt förutsättningar till att lyckas 

med kommande uppdrag.  Pedagogen ska även se till att omgivningen optimal och 

strukturerad på ett begripligt sätt.  Det är pedagogens uppgift att se till att hela situationen 

är anpassad efter elevens dagsform.  Om en lektion inte går att genomföra som pedagogen 

har tänkt sig måste hen bortse från detta och utgå efter vad eleven vill göra eller avbryta 

pågående undervisning. 

Även Tina utryckte detta när hon berättade om situationer med hennes elev. Tina påpekade 

att alla aktiviteter som hon och eleven ska göra inte alltid går att genomföra eftersom att 

eleven blir rastlös. Då måste Tina känna av situationen och i vissa fall avbryta den pågående 

aktiviteten. Eleven har även en rastbricka som hen kan använda när hen vill avbryta 

aktiviteten själv.  

6.4 Pedagogernas kontakt med föräldrarna 

 

Både Tina och Carina har betonat vikten av en god kontakt med elevens föräldrar. Det 

underlättar för båda parter och barnet om kommunikationen och rutinerna sker på liknande 

sätt.  Aspelo ser samarbete med föräldrar som en vinst eftersom det sker diskussioner och 

överenskommelser om den enskilde elevens mål (Aspelo 2010). Tina berättade att hon och 

övriga på skolan inte ansåg att hennes elev var rätt placerad. Ann-Charlotte Smedler (1999)  

menar att det är föräldrars rätt att själv välja den hjälp de anser sig behöva, vilket även 

intygas av Skolverket (2014) som menar att det är föräldrarna/vårdnadshavaren som 

bestämmer vilken skola barnet ska placeras i. Både Tina och Carina berättar att autistiska 

barns föräldrar är mer involverade i skolan än icke- autistiska barns föräldrar.  

Aspelo (2010) antyder att det inte bara är i skolan där föräldrarna har en stor roll utan även 

vid olika behandlingar som deras barn får genomföra. Enligt Skolverket har vårdnadshavaren 

rätt till inflytande och påverkan vad gäller deras barn. Carina berättar även att klassläraren 

för den autistiska eleven som går i klassen har en kontaktbok som både hon och föräldrarna 

skriver i dagligen. Enligt Beckman m.fl. (1994) och Holmqvist (1995)är en kontaktbok ett bra 

redskap att föra anteckningar i för att ha överblick på vad skett under dagen. Beckman m.fl. 

(1994) betonar även att det är bra för pedagogen att veta vad som har hänt i hemmet. I 

Tinas fall blir Ipaden en slags kontaktbok över helgen, där föräldrarna och skolan har kontakt 

via den med hjälp av bilder och video. 

Carina och Tina betonar vikten av god kontakt med föräldrarna, något som även Aspelo 

anser gynna samtliga parter. I Tinas fall har skolan och föräldrarna delade åsikter vad gäller 

val av skolform. Skolan där Tina arbetar tycker att eleven som i nuläget går på grundsärskola 

istället bör gå på en träningsskola eftersom hen hade stimulerats på ett bättre sätt där. 

Föräldrarna instämmer inte i skolans resonemang och eftersom att de enligt skollagen har 

rätt att bestämma var deras barn ska placeras kan inte skolan göra något åt saken. Att skolan 

och föräldrar inte alltid är överens om vad som är bäst för barnet i sådana här situationer 

torde inte vara ovanligt. Grundsärskolans och träningsskolans läroplan skiljer sig åt och 

lektionsmomenten ser olika ut. Tina har berättat att hon genom diskussioner med föräldrar 

lyckats få de att gå med på att genomföra olika moment som utförs i träningsskolan, t.ex. 

vardagsmässiga situationer där hon och eleven jobbar med inköp och pengar (igenkännande 



av mynt). Tina får även åka iväg till snozelrummet med eleven en gång i veckan. I övrigt vill 

föräldrarna att deras barn ska delta i de ämnen som finns i grundsärskolans läroplan. Deras 

skilda åsikter har lett till en sämre relation vilket har skapat en viss spänning mellan 

föräldrarna och pedagogerna som i sin tur påverkar eleven. Därmed förstår jag varför Aspelo 

betonar vikten av en god relation. 

7. Diskussionen 
 

Syftet med förevarande uppsats är att undersöka hur lärare arbetar med barn med autism 

för att maximera deras inlärning. Det är många faktorer som spelar roll och utifrån 

forskningen och de intervjuade pedagogerna har jag valt att lyfta fram de jag anser är 

viktigast. 

Pedagoger ska vara konkreta och tydliga i sitt arbetssätt med autistiska barn (Beckman, 

Kärnevik Måbrink och Schaumann, 1994). Pedagogerna måste även planera väl och 

upplägget på undervisningen ska ha som syfte att få barnet att använda sina starkaste sidor 

(De Clercq, 2007). Vid ny inlärning är det positivt för det autistiska barnet att pedagogen är 

densamma för att skapa en trygghet hos eleven (Beckman m.fl., 1994) . Pedagogerna i den 

här studien använder sig utav bildschema och anser att det är ett välfungerande sätt 

eftersom att de lättare når ut till de autistiska barnet genom ett visuellt schema.  Detta 

stärks av bland annat Beckman (1998) som menar att barn med autism i många fall har en 

stark visuell förmåga och med hjälp av den uppfattar de sin omvärld bättre och sparar 

händelserna i minnet. Även Aspelo (2010) menar att bildschemat är ett hjälpmedel som 

måste anpassas och individualiseras för varje person, detta för att kunna göra en bedömning 

och ta reda på hur den specifika personen uppfattar, förstår och lär sig saker.  

Att skapa en lugn miljö för autistiska elever är en viktigt för pedagogerna som jag 

intervjuade. Enligt Clerq (2007) upplever ofta autistiska barn sin miljö som kaotisk och 

stressframkallande eftersom deras sinnen är över- eller understimulerade. Därför ska dagen 

vara strukturerad och samma rutiner ska utföras dagligen, detta för att minska förvirringen 

hos eleven och skapa trygga ”jag kan”-självkänslor. Tina som deltog i studien försöker 

uppmärksamma sin elev och lyssna på de olika signaler hos eleven. Efter många års 

erfarenhet har Tina blivit bättre på att avgöra när eleven har svårt att hantera en viss 

situation och väljer då att avbryta denna. Eleven är även delaktig och kan avbryta en aktivitet 

på egen hand om hen upplever den kaotisk eller stressframkallande genom att sträcka fram 

sin rastbricka som hen alltid har i fickan. Detta anser jag är ett fungerande arbetsätt 

eftersom att eleven inte är beroende av att Tina ska avbryta en situation utan kan göra det 

själv.  Även för personer som inte har autism är rutiner viktiga och de formar hela vår 

vardag, de skapar trygghet hos människor och en mental förberedning inför kommande 

moment. Alla människor är olika och koncentrationsförmågan hos människor varierar. Vissa 

behöver en lugn miljö medan andra har förmågan att arbeta trots störningsmoment. 

Pedagoger måste testa sig fram till vilken miljö som passar den enskilde eleven bäst. 



Det är väldigt viktigt att skolan och föräldrarna till det autistiska barnet har en välfungerande 

relation.  Aspelo ser samarbetet med föräldrarna som en vinst och anser att skolan ska 

sträva efter att bygga upp en god relation med föräldrarna (Aspelo 2010). Om inte relationen 

byggs upp kan det resultera i att både skolan och föräldrarna känner sig frustrerade över 

situationen vilket eleven med stor sannolikhet känner av och därmed har en negativ 

påverkan på eleven. Under intervjuerna framkom det att skolan som Tina jobbar på och 

föräldrarna inte har den eftersträvade relationen. Även om det är viktigt, är det inte alltid så 

enkelt att åstadkomma detta. Föräldrarna i de här fallet blundar för barnets svårigheter och 

är inte överens med skolan om barnets kunskapsnivå. Jag anser att båda parter har en 

skyldighet att bidra till en god relation genom att vara lyhörda och framföra sina synpunkter 

på ett bra sätt. Vidare är det viktigt att de arbetar med det tillsammans och har barnets 

bästa i fokus. Exempelvis kan pedagogerna och föräldrarna gå på olika 

föreläsningar/utbildningar och därmed lära sig saker tillsammans. Genom ett sådant 

samarbete skapas ett band och därmed ökar tryggheten mellan parterna vilket i sin tur kan 

leda till att de är villiga att kompromissa och fatta gemensamma beslut.  

 

8. Slutsats 
 

Vad ska man som pedagog tänka på i sin kommunikation med barn som har autism? 

Vilka andra faktorer kan påverka och underlätta inlärningen för barn med autism? 

Pedagoger som jobbar med barn som har autism ska tänka på att vara tydliga i sin 

kommunikation. Under intervjuerna framkom det att pedagogerna tar hjälp av bilder för att 

förtydliga vad det de vill förmedla. Denna metod förespråkas av Aspelo, Gillberg och 

Beckman som menar att bilderna hjälper eleven att skapa struktur och ett igenkännande 

mönster. Pedagoger måste även tänka på sitt kroppsspråk och sitt val av tonläge. Om 

pedagoger använder sig av ett bildschema som kommunikationssätt ska detta enligt Aspelo 

(1999) anpassas individuellt efter elevens behov samt kunskapen som hen besitter. Vidare är 

det viktigt att eleven är delaktig i kommunikationen genom att den med hjälp av bilder eller 

andra kommunikationsredskap kan förmedla det som hen vill ha sagt. 

Genom mina två intervjuer tycker jag att jag har fått svar på mina frågeställningar.  För att 

underlätta inlärningen framkommer det under mina intervjuer att förutom 

kommunikationen måste man som pedagog tänka på att anpassa miljön, utgå från den 

enskilde eleven och identifiera vilken nivå eleven ligger på . De intervjuade pedagogerna 

anser även det är viktigt att ha en god föräldrakontakt.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vilka erfarenheter har du av barn med autism? 

2. Hur ser du på ditt uppdrag? Vad kan du tillföra dessa barn i ditt yrke? 

3. Vad anser du vara viktigast i arbetet med barn som autism? 

4. Hur planerar ni verksamheten för den speciella eleven och dennes behov? 

5. Använder ni teckenspråk? Vilka uttrycksmedel används? 

6. Varför har ni valt att använda de kommunikationshjälpmedel ni har? 

7. Hur stärker ni eleven i det sociala samspelet mellan pedagog/lärare och andra elever? 

8. Vad är att tänka på när man utformar en miljö för barn med autism? 

9. Hur arbetar ni utifrån läroplan för att stimulera och utveckla barn med autism? Styrs 

arbetet av andra styrdokument? 

10. Hur dokumenterar ni elevens utveckling? 

11. Hur stor påverkan har miljön på autistiska barn vid inlärningen? 

12. Vad är det de lär sig? Vad lägger läraren mest fokus på, siffror, tal eller bokstäver? 

13. Vilket arbetssätt använder sig skolan av? 

14. Vilken kompetens har lärarna på skolan för att kunna hjälpa autistiska barn att fungera 

och utvecklas så mycket som möjligt? 

15. Vilka didaktiska val står läraren inför? 

16. Vad finns det för framgångsrika faktorer som påverkar arbetet med eleverna? 

17. Negativa faktorer/hinder? 

18. Vad finns för avgörande faktorer för att eleven ska lyckas och utvecklas i skolan? 

19. Hur går ni vidare när ni ser framsteg på ett område? 

20. Hur lägger ni upp undervisningen för eleverna? 

21. Skillnad på inlärning hos elever med autism och de som inte har diagnosen? 

22. Hur använder ni visuella bilder för att tydliggöra kommunikation? 

 


