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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att nå kunskap om hur pedagoger arbetar med barn med autism i 

förskolan. Genom en kvalitativ studie, varav 3 intervjuer och 4 observationer, har jag 

undersökt hur pedagoger arbetar med barn med autism under uteaktiviteter och 

måltidssituationer samt hur de kommit fram till att använda sig av detta arbetssätt. Uppsatsen 

behandlar framförallt hur pedagogerna bemöter barn med autism, hur pedagogerna kan hjälpa 

barn med autism att samspela med andra barn samt hur viktig miljön är för dessa barn. 

Pedagogerna i studien ansåg att bemötandet av barn med autism är bland det viktigaste i 

förskolan och resultatet av studien har visat varför pedagogerna bör tänka på hur de bemöter 

dessa barn. Ur pedagogernas egen syn på deras möte med dessa barn var det barnets villkor 

och behov som styrde, sedan är tydlighet, närhet och trygghet samt rutiner något som var 

vanliga inslag i pedagogernas dagliga arbete med barn med autism.  

 Ämnesord: Autism, Bemötande, Förskola, pedagogiska insatser, integrering 
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1. Inledning 

Autism är ett medfött funktionshinder och ju tidigare diagnosen upptäcks desto mer gynnar 

det barnets utveckling. Med funktionshindret autism innebär det att individen har olika 

svårigheter i sin vardag till exempel att denne har svårt med social interaktion, begränsad och 

annorlunda fantasi, kommunikationssvårigheter och begränsad beteenderepertoar. När man 

pratar om den sociala interaktionen kan det handla om att människor med autism har svårt att 

använda ögonkontakt, använda och tolka gester, ansiktsuttryck och kroppshållning, individen 

kan också ha svårt att spontant dela upplevelser och aktiviteter med andra, likaså dela 

intressen och emotionell ömsesidighet (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

I Lpfö 98 (rev. 2010) står följande 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. /…/ Den pedagogiska 

verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar (Skolverket, 2011. 5).  

Anpassning och stöd har alla barn rätt till, inklusive barn med autism. Därför är det viktigt att 

pedagoger som arbetar med barn med autism har en grundläggande förståelse för 

funktionshindret och kan anpassa den omgivande miljön, detta för att alla barn ska kunna 

vistas i verksamheten samt lära och utvecklas. Det är också viktigt att pedagogen vet vad det 

enskilda barnet kan, förstår och behärskar. Redan under det första året kan barn med autism 

uppvisa sin första sociala avvikelse. Endast ett fåtal barn med autism uppvisar sin första 

sociala avvikelse vid ca 1,5-2 års ålder, fram till dess har de en relativt normal utveckling 

inom det sociala (Gillberg & Peeters, 2001). 

Detta examensarbete skrivs inom ämnet specialpedagogik och jag vill med denna studie 

undersöka hur pedagoger kan arbeta med barn med autism inom förskolan. Detta för att jag 

inte vet vad jag som pedagog kommer att möta ute i förskoleverksamheten och som pedagog 

kan det därför vara av betydelse om man har en grundlig kunskap om autism. Studien 

genomförs via intervjuer och observationer med pedagoger som aktivt arbetar med barn med 

autism i förskolan samt en litteraturstudie för att få en större förståelse om funktionshindret. 

Studien kommer att hjälpa mig i min kommande yrkesroll samt bidra med kunskap om detta 

ämne till intresserade läsare. Som pedagog är det väldigt viktigt att ha en förståelse hur olika 

störningar i olika kombinationer kan påverka ett barn med autism, exempelvis svårigheter 

med kommunikation, fantasi, föreställningsförmåga och social förståelse. Det är extra viktigt 

att utgå från autismen när den pedagogiska delen ska planeras i förskolan (Peeters, 1998). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur pedagoger kan arbeta med barn med autism 

i förskolan. 

- Vilka arbetssätt använder pedagogerna under uteaktiviteter och måltider med barn 

med autism i förskolan? 

- Varför har pedagogerna valt att arbeta på detta sätt med barn med autism i förskolan? 
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1.2 Bakgrund 

1943 blev autism ett känt funktionshinder, detta genom Leo Kanner som påstod att autism 

utvecklas om man är känslokall mot sitt barn och genom att separera barnet från föräldrarna 

skulle detta hjälpa barnet att bli normalt igen (Holmqvist, 2004). Idag vet vi att autism inte 

beror på föräldrarna utan är ett livslångt funktionshinder som inte går att bota. Forskare menar 

att autism har funnits sedan 1700-talet och att funktionshindret inte är något som vi människor 

själva skapat, det är ett existerande fenomen som har haft olika benämningar fram tills idag 

(Holmqvist, 2004). 1970 kom det ut en tidning som var väldigt betydande för autismen, till en 

början hette den The Journal of Autism and Childhood Schizophrenia men det ändrades sedan 

till Journal of Autism and Developmental Disorders (Tidskrift om autism och 

utvecklingsstörningar). I och med att denna tidning kom ut har forskare blivit övertygade om 

att autism och psykisk störning inte är samma sak och har istället valt att lägga fokus på 

forskningsjämförelser mellan autism och andra utvecklingsstörningar (Peeters, 1998). 

Idag anses det att barn med autism oftast utvecklas mer om man placerar dem i en förskola 

med andra barn som inte har ett funktionhinder, dock behövs en assistent eller någon pedagog 

som får rikligt med information, introduktion och handledning. Övriga i arbetslaget behöver 

också få bra med information om funktionshindret och hur de ska gå tillväga med det 

pedagogiska arbetet. Det är väldigt viktigt att pedagogerna har ett så bra samarbete som 

möjligt i arbetslaget för att barn med autism ska få en större utveckling (Waclaw, Alldenrud 

& Ilstedt, 1999). Därför har jag i denna studie valt att rikta in mig på hur man som pedagog 

arbetar med barn med autism under uteaktiviteter samt måltidssituationer. Detta för att jag 

tycker det är två väldigt viktiga och stora aktiviteter inom förskolan, fokus kommer därför att 

läggas på pedagogernas roll för att hjälpa och möta barnets behov och inte fokusera på det 

enskilda barnet.  

1.3 Avgränsningar 

Autism och autismliknande tillstånd är ett väldigt brett område, därför har jag valt att endast 

skriva om autism. Detta för att avgränsa studien så mycket som möjligt eftersom tid är en 

bristvara. Jag har även valt att lägga allt fokus på hur man som pedagog arbetar med barn med 

autism i förskolan.  

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av fem delar inklusive inledningen. Del två som är litteraturgenomgången 

inleds med 2.1 som handlar om autism och vilka symptom som kan uppkomma. Del 2.2. 

handlar om bemötande, särskilt hur pedagoger förhåller sig till bemötandet av barn med 

autism. Del 2.3 handlar om olika pedagogiska insatser och aktiviteter samt en lite beskrivning 

om miljö. I del 3 har jag beskrivit hur jag gått tillväga under studiens gång samt vilken metod 

jag har använt mig av. Studiens resultat redovisas i del 4 och avslutningsvis kommer del 5 

som är diskussion. I denna del finns sammanfattande slutsatser som diskuteras i relation till 

andra forskares slutsatser, mina egna åsikter och reflektioner. Här diskuteras också resultatens 

relevans för min kommande yrkesverksamhet. Uppsatsen avrundas med en avslutande 

metodreflektion. 
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2. Litteraturgenomgång 

I denna del på examensarbetet kommer jag att ta upp aspekter på pedagogers arbete med barn 

med autism i förskolan. Till en början kommer jag utifrån tidigare forskning beskriva vad 

funktionhindret autism är, vad som är viktigt att tänka på när vi bemöter barn med autism och 

hur bemötandet kan gå till. Jag kommer också att beskriva hur pedagoger kan agera vid olika 

aktiviteter, i detta fall måltidssituation och uteaktivitet.  

2.1 Om autism 

Autism är ett funktionshinder som karaktäriseras av allvarliga funktionsnedsättningar bland 

annat i social interaktion och begränsningar i beteenderepertoaren i såväl verbal som icke-

verbal kommunikation. Som tidigare nämnts i bakgrunden var det Kanner år 1943 som 

uppmärksammade barn med autism, detta genom en artikel om autism och 

utvecklingsstörningar (Gillberg, 1992; Peeters, 1998). Det Kanner menade var att autism 

utvecklats genom känslokalla föräldrar men idag har forskare konstaterat att så inte är fallet. 

Vad som är orsaken till funktionshindret är fortfarande svårt att bevisa, men mest troligt är det 

av neurologisk/biologisk grund (Gillberg, 1992).  

Diagnosen autism ställs via en diagnosmanual som kallas DSM-IV (Diagnostic Statistical 

Manual, 4e utgåvan, utarbetad av American Psychiatric association, APA, 1994). Inom DSM-

IV placeras människor med autism i ett fack som kallas genomgripande utvecklingsstörning. 

Detta fack placeras sedan mellan två andra fack, mental retardation (individens utveckling har 

saktat in) och specifika utvecklingsstörningar (försenad eller bristfällig utveckling hos 

individen) (Choen, 2000 ; Peeters, 1998).  

Idag uppskattas det att förekomsten av barn med autism är ca 1-2 av 1000. I dagsläget finns 

det ca 1500-3000 barn med autism i Sverige. Omkring 80% av de barn med autism har också 

någon form av begåvningshandikapp eller epilepsi (Västerbro, 2010). Västerbro (2010) 

beskriver att autism oftast diagnostiseras under 4-5 års ålder. Specialister inom området 

bedömer dock att diagnosen skulle kunna ställas redan vid 2-3 års ålder.  

Det är vanligare att pojkar får autism än flickor, uppskattningsvis går det fyra autistiska pojkar 

på en autistisk flicka. Flickorna uppvisar dock svårare symptom än pojkar, och det har allmänt 

sett en lägre intelligensnivå. I dagsläget finns det ingen förklaring till varför dessa skillnader 

uppstår, men forskare inom området tror att det är genetiskt (Choen, 2000).    

2.1.1 Symtom 

De vanligaste symtomen hos barn med autism är brister i kommunikationen, brister i det 

ömsesidiga samspelet med andra, begränsande beteenden och intressen. Dessa symtom visar 

sig i olika utlopp från individ till individ. Till exempel finns det barn med autism som har svår 

utvecklingsstörning till normal begåvningsnivå, och det finns vissa barn med autism som är 

hyperaktiva och de som är långsamma och passiva. Kommunikationssvårigheter kan också 

variera, i vissa fall finns det barn som har välutvecklat tal medan andra inte har något 

utvecklat språk alls (Smedler, 1999).  

Brister i det ömsesidiga samspelet med andra kan visa sig genom att barnet har svårt att 

kommunicera bland annat genom att inte visa något intresse av att ta kontakt med andra samt 
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att inte visa uttryck genom sitt ansikte eller via ögonkontakt. Brister i kommunikationen kan 

medföra ekolali, alltså att barnet härmar någon annan hela tiden, försenad talutveckling samt 

svårigheter att delta i en låtsaslek. Begränsade beteenden och intressen kan visas genom att 

barnet snöar in på ett intresse och sedan blir följden av detta intresse väldigt långt men också 

att snöa in på ett beteende, till exempel genom att gunga fram och tillbaka en lång tid (Peeters, 

1998).   

2.2 Bemötande 

Det kan vara svårt att vid ett första möte med ett barn med autism veta hur detta barn vill bli 

bemött. Alla barn är egna individer och har egna behov och när en kontakt skapas mellan ett 

nytt barn och en medmänniska kommer ett misslyckande att ske, genom ett misslyckande 

kommer ett lärande (Alin Åkerman & Liljeroth, 1999). 

Vid bemötandet av ett barn med autism är det viktigt att vara medveten om att barnets rutiner 

är viktiga för att dennes vardag ska fungera. Små förändringar i barnets rutiner kan förstöra en 

hel dag, det kan medföra raseriutbrott och oro. Oftast förstår barn med autism rutinerna bättre 

om de framställs visuellt, med detta menas att barnet får se bilder på den aktivitet som ska 

genomföras istället för att få aktiviteten beskriven i endast ord (Waclaw, Aldenrud, Ilstedt, 

1999).  

För de personer som möter barn med autism är det betydelsefullt att denne är medveten om 

vilka svårigheter som kan uppstå när det gäller för barnet att förstå och bli förstådd. Tolka och 

förmedla budskap är inte en självklarhet i deras värld liksom att ställa frågor och än mindre få 

svar på dessa (Alin Åkerman & Liljeroth, 1999). Att vara tydlig som medmänniska är en 

fördel när mötet sker med barn med autism. Att inte använda onödigt många ord eller 

meningar och att vara konkret när man kommunicerar med varandra är en fördel annars blir 

det lätt förvirrande för dessa barn. Barn med autism har svårt att förstå värderingar och 

artighetsfraser, därför är det betydelsefullt att betona vad det är du vill. Om tanken är att detta 

barn ska släcka en lampa är det för barnets bästa att var tydlig och säga släck lampan istället 

för att säga kan du släcka lampan. Om det formuleras som en fråga kan barnet svara ja men 

inget mer händer (Alin Åkerman & Liljeroth, 1999). 

2.2.1 Pedagogers bemötande 

Det första mötet mellan pedagog och barn med autism är av stor betydelse, bemötandet ger 

avtryck på barnets självbild och personlighet. För att pedagogen ska lyckas med sitt arbete är 

det av betydelse att denne har förståelse för funktionshindret samt att alla barn är egna 

individer och inte har samma behov. Som pedagog är det viktigt att förstå att barn med autism 

har svårt att tolka och förstå talat språk, de kan också ha svårigheter att tolka bilder samt att 

förstå händelseförlopp därför bör pedagogen vara tydlig, kortfattad och konkret i sitt arbete 

med barn med autism (Alin Åkerman & Liljeroth, 1999).  

Barn med autism är väldigt olika varandra, något som har fungerat jättebra med ett barn 

kanske inte alls fungerar med ett annat barn. Det är därför viktigt att pedagogen lär känna det 

berörda barnet ganska tidigt men också för att barnet ska få en trivsam vistelse i förskolan 

samt att pedagogen ska känna sig trygg med det berörda barnet och inte vara rädd för att göra 
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fel. Pedagogen bör vara lugn i sig själv, låta barnet göra saker i sin egen takt och låta saker se 

på barnets egna villkor (Gillberg, 1992).  

2.3 Pedagogiska aktiviteter och insatser 

I Lpfö 98 (reviderad 2010) står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” 

(Skolverket, 2011. 12). När det handlar om barn med autism i förskolan måste pedagogen 

tänka lite annorlunda när denne planerar den pedagogiska verksamheten. Att utgå från samma 

mål och svårighetsgrad som övriga förskolegruppen är inte ett sätt att hjälpa barn med autism, 

det kan leda till frustration och aggressioner. När en pedagogisk aktivitet planeras bör 

pedagogen tänka på vad det enskilda barnet klarar av här och nu samt vad som behöver tränas 

på (Gillberg & Peeters, 2001).  

I skollagen (2010:800) kan man läsa följande: 

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist, sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till en likvärdig utbildning inom skolväsendet. 

Hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov, och de ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt (Citat ur skollagen, 

Appelberg, 2011. 80).  

Barn med autism är idag i behov av extra hjälpinsatser, dessa insatser kan för vissa kvarstå 

hela livet medan andra inte behöver lika mycket hjälp. För barn med autism i förskolan är det 

vanligt att man idag lagt in extra personal, detta för att kunna erbjuda det berörda barnet den 

hjälp som behövs (Bholin. m.fl. 2004). Den viktigaste habiliteringsinsatsen för barn med 

autism är idag specialpedagogiken, där gäller det bland annat att förskoleverksamheten är 

anpassad till dessa barn (Smedler, 1999). Idag tar många förskolor hjälp av habiliteringen i sin 

kommun, därifrån kommer förslag på olika övningar som ska tränas under en lägre tid. 

Habiliteringen kommer med stöd och råd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) och habiliteringsrelaterade behov. Barn med autism följer samma 

inlärningsprinciper som andra barn, skillnaden är att barn med autism inte lär sig utav sin 

naturliga omgivning utan får hjälp genom individuell träning. Den individuella träningen 

innehåller olika program inom de flesta funktionsområden och programmen bör vara väldigt 

intensiva och långsiktiga (Bholin. m.fl. 2004).  

Att samspela med andra barn är något som barn med autism har väldigt svårt för. De har 

ingen förståelse för att andra barn har egna känslor, tankar och planer som avspeglas i deras 

handlingar. Pedagoger kan därför vara ett stöd genom att hjälpa barn med autism 

kommunicera med andra barn. Det uppstår mycket kaos inom barn med autism, genom att 

strukturera upp den pedagogiska vardagen och omgivningen kan det bli lättare för dem att 

vistas inom förskoleverksamheten (Gillberg & Peeters, 2001). 

2.3.1 Måltidssituation 

Rutiner är något extremt viktigt för barn med autism, under alla dagar, det är inget undantag 

vid måltidssituationer. Det är viktigt att låta barn med autism ha samma sittplats vid varje 

måltid, flyttar man detta barn kan det uppstå oroligheter och det blir då ett stressmoment för 
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barnet. Matplatsen får gärna vara en plats där barnet kan känna en fysisk gräns runt omkring 

sig (Holmqvist, 2004). Waclaw, Aldenrud & Ilstedt (1999) anser att lika viktigt som det är 

med en fast sittplats är det att barnet har sin egen mugg, tallrik, kniv och gaffel, orsaken till 

detta är att barnet kan känna sig mer trygg då. Ett stort orosmoment för dessa barn kan vara 

om maten är framdukad på bordet, det blir för mycket saker att hålla koll på och då blir barnet 

stressat istället för att koncentrera sig på måltiden. En fördel är också om alla barn och 

pedagoger sätter sig vid bordet samtidigt och inte springer runt i lokalen (Waclaw, Aldenrud, 

Ilstedt, 1999). 

2.3.2 Uteaktivitet 

Barn med autism har väldigt sällan stort intresse för det som händer runt omkring dem, detta 

gäller även under uteaktivitet. Pedagogen har därför en stor betydelse när denna är som stöd, 

pedagogen ska hjälpa det berörda barnet att ta kontakt och väcka intresse för olika saker men 

också försöka göra det roligt för detta barn. Viljan är något som är väldigt viktigt, vill inte 

barnet göra något så är det så. Som nämnts tidigare måste saker och ting ske på barnets egna 

villkor (Alin Åkerman & Liljeroth, 1998). 

Inre motivation är något som styr leken hos alla barn och det är själva upplevelsen som ger 

mening med leken. För att öka motivationen hos barn med autism behöver man använda sig 

av meningsfulla och användbara mål, detta kan man förstärka genom att använda sig av 

belöningar av olika slag. Att kombinera utelek med träning är något som forskare inom 

området sett fungera till viss del, men då är det extra viktigt att man kan bryta barnets mönster 

och föra in träningen (Peeters, 1998).  

2.3.3 Miljö 

I Lpfö 98 (reviderad 2010) står det att ” de behov och intressen som barnen själva på olika sätt 

ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den 

pedagogiska verksamheten” (Skolverket, 2011. 12). Ur ett miljöperspektiv gäller det för 

pedagogerna att kunna anpassa miljön efter alla barn i förskolan men extra viktigt är det om 

det finns barn med autism inom verksamheten. Miljön är väldigt betydelsefull för barn med 

autism, det är av betydelse om barnet kan sitta ostört någonstans i lokalerna men ändå på ett 

sådant ställe att pedagogerna lätt kan nås (Gillberg & Peeters, 2001).  

Utifrån två olika teoretiska perspektiv kan man se att miljön i barns vardag är av betydelse. 

Jag har valt att ta upp dessa teorier just för att visa hur stor betydelse miljön har för barn med 

autism men även för andra barn i förskolan. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Dysthe (2003) att lärandet inte bara handlar om det 

som sker i barnets huvud utan lärande och utveckling kommer genom samspel med andra och 

av den omgivande miljön. För att barnen ska lära sig och utvecklas måste de ha en 

strukturerad miljö och omgivning (Dysthe, 2003).  

Ur ett systemperspektiv och den ekologiska miljömodellen kan vi se att miljön är av väldig 

betydelse för alla individer. Bronfenbrenner menar att barn skapar sin verklighet i samspelet 

med miljön och därför är det viktigt att pedagogerna kan utforma miljön till fördel för alla 

barn och inte minst för barn med autism (Jakobsson & Nilsson, 2011). Denna miljömodell 
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består av fyra cirklar där barnet är i mitten. Den innersta cirkeln kallas för microsystemet, där 

finns de viktigaste personerna för barnet, de människor som barnet samspelar med varje dag i 

förskolan och i hemmet. Den andra cirkeln är mesosystemet, denna cirkel handlar om 

samspelet mellan de olika omgivningarna i microsystemet. Den tredje cirkeln är exosystemet, 

detta system beskriver hur barnet påverkas av de samspel som sker i deras närmiljö, även om 

barnet inte medverkar just då. Den fjärde och sista cirkeln är makrosystemet och innefattar 

den övriga påverkan från samhället men som inte påverkar barnet direkt (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). Överlag anser Bronfenbrenner att tiden är en väldigt viktig faktor när det 

gäller barn, tillexempel vilken tid i livet man får en diagnos, när hjälp ges och hur länge den 

finns där, om och när man får hjälp av en specialpedagog (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
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3. Metod 

I metoddelen på detta examensarbete beskriver jag hur jag har gått tillväga med 

undersökningen. Metoddelen börjar med en beskrivning av vilken metod som använts och 

varför, sedan fortsätter den med en beskrivning av det urval som gjorts samt hur studien 

genomförts. Fortsatt kommer en liten redogörelse om hur materialet, från de observationer 

och intervjuer som gjorts, har bearbetats och analyserats och slutligen kommer en beskrivning 

av hur forskningsetiska principer följts i undersökningen.  

3.1 Beskrivning av metod 

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig utav en 

kvalitativ metod. Dels för att det är en metod som passar när det handlar om att förstå eller 

hitta mönster i en undersökning, dels för att få ut mer under empiriinsamlingen (Trost, 2010). 

Om jag istället för observationer och intervjuer skulle använt mig av enkäter skulle nog inte 

informationen vara tillräcklig, detta för att jag inte haft möjlighet att ställa följdfrågor samt 

frågat hur informanterna menar om något svar var otydligt. Den kvalitativa metoden bygger 

på ord och inte på siffror samt att forskaren kan tolka den empiri som denne samlat in genom 

att ställa följdfrågor till informanten (Bryman, 2009). Empirin har samlats in genom 

observationer och intervjuer på en förskola i en mellanstor kommun i Sverige samt en 

förskola i en mindre kommun i Sverige.  

Intervjuerna i denna undersökning har varit semi-strukturerade (Bryman, 2009), Vilket 

innebär att jag har haft en förteckning på de teman och frågor som ska beröras. Informanten 

kan under dessa intervjuer svara på mina frågor ganska fritt, samtidigt som jag kan komma på 

nya frågor under intervjuns gång. Observationerna har varit ostrukturerade, vilket menas att 

jag kan dra slutsatser efter det jag har sett och utifrån egna erfarenheter. Under 

observationerna kan forskaren välja att vara iakttagande (informanten vet att denne blir 

observerad) eller deltagande (forskaren är med i gruppen utan att informanten är medveten om 

att denne blir observerad) (Dimenäs, 2008). Vid genomförandet av observationerna deltog jag 

i gruppen som iakttagande observatör samtidigt som jag skrev ner viktigt information med 

hjälp av löpande anteckningar. 

3.2 Urval 

Urvalet av informanter skedde redan innan studien satte igång och blir då ett 

bekvämlighetsurval (Trost, 2010). Detta eftersom jag sedan tidigare, genom utbildningen, haft 

kontakt med en förskola och frågat pedagoger om de skulle kunna tänka sig att bli intervjuad 

och observerad under några dagar (Trost, 2010). Under observationerna har jag observerat ett 

helt arbetslag men har valt att lägga extra fokus på två pedagoger, det var dessa två pedagoger 

som även blev intervjuade. Dels för att de två pedagogerna var de som var mest aktiva under 

dessa observationstillfällen, dels för att pedagog 2 var den som var mest omtyckt av det barn 

som har autism och spenderade mest tid med detta barn under dagarna. Pedagog 1 valde jag 

att lägga fokus på för att denne är relativt ny i arbetslaget, tidigare arbetade pedagog 1 på en 

annan avdelning på samma förskola men har nu jobbat ca två år på den nuvarande 

avdelningen. Jag tyckte att det kunde vara intressant att se om det var någon skillnad på hur 

de arbetade, beroende på hur länge de har varit aktiva inom arbetet med barn med autism i 

förskolan. Under bearbetningen av materialet (se 4.4) ansåg jag att det inte fanns tillräckligt 
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med material för att kunna besvara undersökningens syfte och därför tog jag kontakt med 

pedagog 3 som ställde upp på en intervju via mail. Pedagog 3 är sedan tidigare en bekant till 

mig och därför är det fortfarande ett bekvämlighetsurval. Nedan visar tabell 1 vid vilket 

tillfälle pedagogerna har blivit observerade samt var intervjuerna genomfördes och hur länge 

intervjuerna varade.  

Tabell 1. En tabell över observationer och intervjuer som gjorts under studiens gång 

 Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 

Observation 1  

Uteaktivitet 

 Tävling med skottkärror 

samt stöd vid samspelet 

mellan barn med autism och 

övriga barn från 

barngruppen 

 

Observation 2 

Måltidssituation 

Samspelet mellan pedagog 

och barn vid 

måltidssituation. 

  

Intervju  Skedde på pedagogens 

arbetsplats, i ett arbetsrum 

och tog ca.30 minuter 

 

Skedde på pedagogens 

arbetsplats, i ett arbetsrum 

och tog ca.30 minuter 

 

Intervju via mail  

Observation 3  

Uteaktivitet 

 Tävling med skottkärror 

samt stöd vid samspelet 

mellan barn med autism och 

övriga barn från 

barngruppen 

 

Observation 4 

Måltidssituation 

Samspelet mellan pedagog 

och barn vid 

måltidssituation.  

  

Informanterna har alla erfarenheter av att jobba med barn med autism i förskolan, några har 

jobbat längre än andra. Nedan följer en kort beskrivning av informanterna som det fokuserats 

mest på: 

Pedagog 1: Kvinna, barnskötare och har jobbat inom förskolan 23 år och med barn med 

autism i 2 år. Både observerad och intervjuad. 

Pedagog 2: Man, barnskötare och har jobbat inom förskolan 18 år och aktivt med barn med 

autism i 4 år. Har erfarenheter sedan tidigare arbete med barn inom autismspektrumet. Både 

observerad och intervjuad. 

Pedagog 3: Kvinna, förskollärare och har jobbat inom förskolan 23 år och aktivt med barn 

med autism i 2 år. Tillhör inte samma arbetslag som övriga pedagoger, inte heller från samma 

kommun. Endast intervjuad.  

3.3 Genomförande 

Det första som jag gjorde i forskningsprocessen var att leta passande litteratur som handlade 

om autism, lärande och undervisning för barn med autism och hur pedagoger kan tänka och 

förhålla sig vid arbetet med barn med autism i förskolan. Därefter tog jag kontakt med mina 

informanter via mail, där bifogade jag ett följebrev där det stod att deltagandet var anonymt 

och att man när som helst under studiens tid kunde välja att hoppa av undersökningen (se 

bilaga 2).  

Observationerna och två av intervjuerna är genomförda på samma förskola. Observationerna 

är genomförda över två dagar och är totalt fyra stycken, två av dem är gjorda vid uteaktivitet 
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och resterande två vid måltidssituation. Det som var lite problematiskt under observationerna 

var att jag kände barn och pedagoger från en annan avdelning och blev då avbruten. Barnen 

var väldigt intresserade av vad jag gjorde där och det ledde till att observationerna inte riktigt 

blev lika väl detaljerade som de kanske hade kunnat bli annars. Det var svårt att hinna 

anteckna, fånga det som var av betydelse i uteaktiviteten samtidigt som övriga barn ville leka 

och prata med mig.  

Två av intervjuerna genomfördes i informanternas arbetsrum och den tredje gjordes via mail, 

pga. att tiden inte riktigt fanns till en intervju öga mot öga. Informanterna har godkänt att bli 

inspelade via ljudupptagning under intervjuens gång. Jag har under intervjuerna försökt att 

inte lägga in egna åsikter för att informanterna ska få svara utifrån sina egna erfarenheter och 

åsikter. Alla informanter har varit väldig generösa med deras svar på intervjufrågorna samt att 

alla varit väldigt positiva med att ställa upp på denna studie.  

När intervjuerna och observationerna var gjorda började bearbetningen av material (se 3.4). 

Vidare började jag skriva ner resultatet och analysen, samt resultat-diskussion. Det sista som 

gjordes på detta exmensarbete var att skriva en sammanfattning och komma på en passande 

titel.  

3.4 Bearbetning och analys av material 

Enligt Trost (2010) kan det vara praktiskt att använda sig av tre olika steg när man bearbetar 

ett material. Första steget är att samla in empiri till studien, det andra steget är att analysera 

empirin som framkommit och till sist gäller det att tolka empirin (Trost, 2010).  

Bearbetningen av materialet började så snart intervjuerna och observationerna var gjorda. 

Bearbetningen av materialet från observationerna gjordes samma kväll som observationerna 

genomförts. Detta för att jag skulle ha en chans att komplettera med sådant som jag inte 

hunnit skriva ner under dagen samt för att hinna bearbeta de intryck jag fått under dagen. Jag 

väntade sedan några dagar med den fortsatta bearbetningen för att få lite distans till själva 

intervjuerna och observationerna, detta för att blanda in så lite egna åsikter och förutfattade 

meningar som möjligt i empirin.  

Bearbetningen fortsatte senare genom att lyssna på de inspelade intervjuerna för att sedan 

transkribera dessa.  Ljudupptagningen har spelats upp ett flertal gånger för att få med allt som 

sagts under intervjuerna, även pauser, skratt och tystnad har blivit nedskrivet. För att få en 

större förståelse och lättare kunna tolka en transkriberad intervju är det viktigt att alla ord och 

tystnader osv blir nedskrivet (Trost, 2010). Transkriberingen skrevs sedan ut, dels för att få en 

tydligare överblick över både intervjuer och observationer, dels för att sedan jämföra detta 

med materialet från observationerna. Transkriberingen har även skett för att det är mer 

hanterbart och enklare att analysera än om jag endast skulle analysera ljudupptagningen.  

I resultatet har jag valt att ange några citat som framkommit under det insamlade materialet. 

Jag anser att det blir intressantare och lättare att förstå för läsaren om denne får läsa något som 

sagts under empiriinsamlingen.  
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När jag analyserade det material som används i undersökningen började jag med att läsa 

igenom observationerna ett antal gånger och sedan lyssnade jag på intervjuerna samt läste 

igenom transkriberingen av dessa. Detta för att få en känsla för själva materialet och på så sätt 

minska risken för att lägga in egna åsikter och tolkningar. Därefter började jag lyfta ut det 

som är meningsbärande, det jag tror att informanten tycker är viktigt, alltså det som är 

väsentligt för att få svar på studiens syfte. Genom att jag noggrant har analyserat empirin som 

inkommit från de observationer och intervjuer som gjorts har jag fått fram ett antal kategorier 

som tydliggör hur resultatet redovisas. Till sist kontrollerades kategorierna mot studiens syfte 

och frågeställningar, detta för att se om kategorierna och resultatet skulle uppnå studiens 

syfte.  

3.5 Forskningsetiska principer 

Alla informanter som deltagit i studien har fått ett följebrev (se bilaga 2) där det står att all 

information kommer att behandlas anonymt samt att de när som helst under studiens gång kan 

välja att hoppa av undersökningen utan att få några negativa konsekvenser. Johansson & 

Svedner (2006) menar att ett examensarbete ska bygga på respekt för de som ingår i studien, 

samt att de ska veta i vilket syfte studien genomförs och att de ska få tid på sig att fundera 

över sin medverkan. De informanter som deltar i studien ska känna sig trygga med att deras 

identitet inte går att spåra (Johansson & Svedner, 2006).  

Ungefär tre veckor innan studien satte igång tog jag kontakt med berörda informanter och 

hörde mig för om de var av intresse att medverka i studien. De fick sedan tid på sig att 

fundera och ca en vecka innan observationerna och intervjuerna satte igång skickades ett mail 

ut tillsammans med ett följebrev. I mailet skrevs en ny förfrågan om de fortfarande var 

intresserade av att ställa upp på observationer och intervjuer. Jag har via mina informanter fått 

ett godkännande från föräldrar på förskolan att följa deras barn när observationerna av 

pedagogerna genomförts. Själv fick jag möjligheten att träffa en av de berörda föräldrarna 

under min första dag som observationerna skulle genomföras på förskolan och jag fick ett 

väldigt positivt bemötande. Under de två dagar jag befann mig på förskolan var jag tydlig 

med att allt var anonymt och informationen som jag fått ta del av endast skulle hanteras och 

bearbetas av mig.  
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4. Resultat 

I resultatdelen redovisas de intervjuer och observationer som genomförts under studiens gång. 

Jag har valt att dela upp det i tre huvudrubriker: bemötande, pedagogiska insatser och 

integrering. Detta för att det ska bli lättare för läsaren att följa med i texten. Rubriken 

bemötande handlar om hur pedagogerna upplever sitt bemötande med barn med autism men 

också hur jag under observationerna har tolkat deras bemötande. Under varje underrubrik 

inom bemötande kommer först ett resultat av intervjuerna och sedan kommer resultatet av 

observationerna. Rubriken pedagogiska insatser är resultatet av hur pedagoger har kommit 

fram till sitt sätt att arbeta med barn med autism i förskolan. Under rubriken integrering 

kommer studien ta upp hur pedagogerna ser på integrering av barn med autism i förskolan. 

Efter varje huvudrubrik har jag valt att ha en sammanfattande analys, dels för att det blir 

lättare att förstå slutsatser i varje del, dels för att det blir som en inledning till den avslutande 

diskussionen i studien.  

Som nämnts i metoddelen är informanterna anonyma och därför benämns de som pedagog 1, 

pedagog 2 och pedagog 3.  

4.1 Bemötande 

Samtliga informanter är eniga om hur bemötande med barn med autism i förskolan ska gå till, 

de anser också att det är mycket att tänka på när man möter barn med autism. Generellt finner 

de att bemötandet ska gå till lugnt och sansat. Barn med autism måste få visa vad de tycker är 

bra och vad som inte är bra. Uppstår konflikter kan det bidra till att det pedagogiska arbetet 

stannar upp en stund. 

4.1.1 På barns behov och villkor 

Som pedagog borde man tänka att barn med autism är som vilket annat barn som helst. 

De har också grundläggande behov och det gäller att acceptera deras svagheter och 

styrkor (Pedagog 2). 

Alla informanter är överens om att det pedagogiska arbetet alltid bör ske utifrån den egna 

individens villkor och behov. Genom att tvinga barn till något som de inte vill eller tycker är 

roligt kan medföra aggressioner hos barn med autism. Pedagog 1 och 2 tycker därför att det är 

bättre att locka barnet till att göra saker istället för att tvinga dem, till exempel via belöningar 

av olika slag.  

I arbetet med barn med autism finns inga givna regler därför måste vi från dag till dag 

försöka läsa av och känna efter vilka behov som finns hos det berörda barnet (pedagog 

1). 

Genom att lära känna barnet får pedagogerna en större kännedom om just det här barnets 

behov. Informanterna menar att det är viktigt att känna av vilken nivå barnet är på just här och 

nu. Barn med autism är som oss alla andra, även de har bra och dåliga dagar. 

I mina observationer kan jag också se att pedagogerna bemöter barnet på ett lugnt och sansat 

sätt samt att de känner av barnets sinnesstämning.  Härnäst följer en beskrivning av en 

aktivitet som jag observerat.  
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Klockan är 09.00 på måndagmorgon och det börjar bli dags för dagens första uteaktivitet. Utanför 

förskolan ligger närmast en asfalterad gångbana (se bilaga 3), den sträcker sig från ände till ände på 

förskolan. När pedagog 2 är påklädd och redo att gå ut har nästan alla barn redan sprungit ut för att 

sätta igång med någon slags lek eller aktivitet. Pedagog 2 är medveten om att han måste skynda sig ut 

för att låsa upp förråden. I ett av förråden finns nämligen de material som kommer att hålla igång 

pedagog 2 och det barn med autism under nästan hela uteaktiviteten, skottkärror. Skottkärrorna 

kommer fram och aktiviteten är i full gång, från ände till ände springer pedagog 2 efter barnet. 

Pedagog 2 ligger alltid lite efter, detta för att inte vinna. Pedagog 2 stannar upp för att förklara för mig 

vad som sker i leken och varför han alltid förlorar.  

Att vinna är det viktigaste i denna lek, barnet är blixten McQueen och i barnets värld 

vinner alltid blixten McQueen. Den aktivitet som görs ser nästan alltid lika ut från dag 

till dag, det är oftast något som setts på tv eller på en film. För att inte förstöra leken 

och göra barnet arg måste vi utgå från barnets villkor och det är att barnet alltid ska få 

vinna. Vårt mål i förskolan är att barnet ska trivas, ha roligt och utvecklas (pedagog 2). 

Tre barn vill vara med i leken och tävla, pedagog 2 avslutar samtalet och återgår till tävlingen. När 

reglerna är förklarade och alla barn som är med vet vad som gäller går starten. De hinner gå tre 

tävlingar och två av dessa har ett annat barn vunnit, vilket gör att barnet med autism blir lite arg. 

Pedagog 2 har efter övervägning med det berörda barnet bestämt att det är vätskepaus, övriga barn 

springer iväg och det blir en liten vila.  

Under leken med skotkärrorna som återges i texten ovan är det tydligt att pedagog 2 är mån 

om att barnet med autism ska trivas och tycka att det är roligt att samspela med andra barn. 

Pedagog 2 är också väldigt mån om att alla som vill får vara med i leken samtidigt som han är 

väldigt tydlig med vilka regler som gäller och på så sätt styr pedagog 2 det efter det barn med 

autisms behov och villkor.  

En stund senare när jag observerar har klockan blivit 09.40 och vätskepausen är över. Över förskole 

gården hörs en röst ropa: Megatron, Megatron! Nu är en ny lek igång och denna gång handlar den om 

transformers och roboten Megatron. Denna gång är det inte pedagog 2 som är i fokus hos det berörda 

barnet utan det är en pedagog som jobbar på en annan avdelning. Skratt och robotljud kommer från 

gräsmattan som ligger på inneplan vid den lilla sandlådan på förskole området (se bilaga 3), det brottas 

och krigas på för fullt.  

Det blir oftast en bättre övergång om barnet får gå in med pedagog 2, detta eftersom 

pedagog 2 är lite av en favorit och då har vi valt att göra det på det här sättet. Sedan 

byter vi av och pedagog 2 går då ut igen (pedagog 1).  

Pedagog 1 som ska ta över ansvaret klockan 10.00 står och väntar på att pedagog 2 ska gå in med 

barnet, klockan tickar på men de låter barnet leka färdigt och frågar sedan om det är dags att gå in och 

förbereda lunchen. Pedagog 2 går in med barnet medan pedagog 1 väntar fem minuter innan hon går 

in.  

Under transformersleken som återges i texten ovan kan man se att samtliga pedagoger utgår 

från barnets behov. Detta genom att leken baseras på barnets villkor samt att leken får 

avslutas när barnet känner att denne har lekt färdigt och tycker att det är dags att gå in. Genom 

att det berörda barnet får gå in med den pedagog som denne känner starkast band till är också 

ett sätt att utgå från barnets behov och villkor.  
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4.1.2 Trygghet och närhet 

Något som upprepas ett flertal gånger av pedagogen under empiriinsamlingen är hur viktigt 

det är att hela tiden vara nära barnet. ”Närhet är ett sätt att skapa trygghet” säger pedagog 2. 

Att hela tiden kunna erbjuda ett vuxenstöd, att det alltid ska finnas en pedagog runt det 

berörda barnet som kan hjälpa till om det behövs eller bara finnas där som stöd är samtliga 

informanter eniga om.  

Vår arbetsmetod är att vara nära, vara ett redskap som hjälper till med samspelet och 

kommunikationen kring andra barn (pedagog 2). 

Informanterna menar att om pedagogerna finns nära det berörda barnet skapas en trygghet, 

inte bara för dem barn med autism men också för övriga barngruppen. Genom att skapa en 

trygghet i hela barngruppen anses barn med autism få en större trygghet i 

förskoleverksamheten, vilket upprepas hos alla informanter. ”Som pedagog är det viktigt att 

visa att man är tillgänglig för barnen och villig att hjälpa till här och nu” säger pedagog 3. 

Härnäst följer en beskrivning från ett observationstillfälle när pedagog 1 ska ta över ansvaret 

från pedagog 2. Denna övergång sker inne på avdelningen där det berörda barnet sitter och 

tittar på en film på datorn.  

Klockan är 10.15 och pedagog 1 går in för att ta över efter pedagog 2. Det är dags att laga lunch, idag 

och som många andra dagar är det chicken nuggets på menyn. När pedagog 1 tagit av sig ytterkläderna 

slår hon igång ugnen. Övergången från pedagog 2 till pedagog 1 gick väldigt bra men när pedagog 1 

lämnar rummet för att duka fram i ett annat rum blir barnet oroligt och frågar direkt efter pedagog 1. 

Att tryggheten är viktig märks i denna situation när barnet inser att det inte finns någon 

pedagog i rummet. Det är av betydelse att det alltid finns någon pedagog inom synhåll för 

barnet. Den pedagog som har ansvaret för barnet är alltid nära, de är aldrig mer än någon 

meter från barnet.  

4.1.3 Rutiner 

En vanlig vardag för barn med autism består ofta av rutiner. Informanterna anser att genom 

rutiner vet barnet vad som kommer att ske under dagen, det är också ett sätt att förbereda 

pedagoger och övriga barngruppen.  

Rutiner är viktigt att ha både för att barnet ska trivas och må bra, men också för att vi 

som pedagoger ska veta hur och när vi ska göra vissa saker (pedagog 1). 

Pedagog 1 och 2 menar att det är viktigt att alla pedagoger får in rutinerna för att barnets 

vardag ska fungera. Ibland måste pedagoger och hela arbetslag tänka om, de menar att 

rutinerna kan behöva ändras och det är då viktigt att hela arbetslaget vet om dessa. Ändringar 

kan leda till att den pedagogiska planeringen kanske måste göras om, i annat fall kan det leda 

till att det berörda barnet blir orolig och osäker på vad som sker och det kan leda till 

aggressionsutbrott.   

Att rutiner är viktigt i barnets vardag kan man se under många olika aktiviteter och 

situationer. Nu närmast följer en beskrivning från en måltidssituation som jag har observerat. 
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Klockan är 10.25 och ungen är varm, pedagog 1 tar fram chicken nuggets ur frysen och vänder och 

vrider på varje bit. Hon lägger sex bitar i en ungsform och ställer in dem i ugnen.  

Det är väldigt noga att varje bit inte saknar någon panering och att bitarna har rätt 

krispighet annars äter inte barnet upp maten. Vi har flera påsar med chicken nuggets 

som inte kommer ätas upp (pedagog 1).  

Ungefär 15 minuter senare tar pedagog 1 ut maten från ugnen och lägger upp de sex bitarna på en 

tallrik. Barnet hittar en bit som saknar panering och väljer att kasta bort den. Pedagog 1 blandar saft i 

barnets vattenflaska och ställer den på bordet bredvid datorn där barnet sitter. Pedagog 1 går sedan 

tillbaka till köksdelen (se bilaga 4) och förbereder innan övriga barngruppen kommer in. Pedagog 1 

märker ganska snart att hon måste sätta sig bredvid barnet för att denne ska få lugn och ro och kunna 

koncentrera sig på att äta upp maten.  

Rutiner kan se olika ut från barn till barn. I denna situation ser man tydligt att pedagog 1 vet 

vilka rutiner som gäller och hon vet att om det fattas någon panering på en bit kommer den 

inte att ätas upp. Pedagog 1 vet också att det är saft som ska blandas och att hon måste sitta 

bredvid barnet så att denne får lugn och ro och kan äta upp maten.  

4.1.4 Vara tydlig 

Vid bemötandet av barn med autism är samtliga informanter eniga om att man bör vara tydlig. 

Pedagog 3 tycker att bilder och tecken som stöd är ett väldigt bra sätt att använda sig utav i 

den pedagogiska verksamheten, det blir som förstärkning till det verbala språket. Tydlighet 

bidrar till att vardagen blir lättare både för det berörda barnet men också för människorna som 

finns runt omkring. Informanterna menar att det är viktigt att vara tydlig med övriga 

barngruppen och inte bara med det berörda barnet. De menar att det till exempel är viktigt att 

få alla barnen att förstå att alla är vi olika och har olika behov, både barn och vuxna, detta 

genom att prata med barngruppen om hur ett bemötande kan gå till.  

För det berörda barnets bästa är vi väldigt tydliga med att visa vad som är okej att göra 

mot sina kompisar eller inte. Det gäller att vara tydlig med vad vi som pedagoger 

menar, men att göra det på ett bra sätt (pedagog 1). 

Nedan följer en beskrivning från en utelek som jag har observerat där tydlighet framkommer 

på olika sätt. 

Klockan är 08.50 på tisdagmorgon och det är dags för dagens första uteaktivitet. Likt dagen innan har 

majoriteten av barn hunnit springa ut innan pedagog 2 är påklädd, idag är det inte lika bråttom ut till 

förrådet. När pedagog 2 kommer ut är det Megatron som är i farten, leken utspelar sig bakom 

vagnsförrådet mellan en gunga och en bänk tillsammans med två andra barn. Det märks att alla tre har 

lekt den här leken tillsammans förr, alla vet vad de ska göra. Pedagog 2 ställer sig lutad mot staketet 

och observerar, någon gång kan han verbalt hjälpa till med samspelet och kommunikationen. Leken 

går ut på att ge energi till Megatron genom att lägga sand på bröstet. När sanden är placerad på bröstet 

springer två av barnen iväg och Megatron vaknar och jagar dem. När Megatron får slut på energi 

lägger sig barnet på bänken och inväntar mer energi. De två andra barnen är inte riktigt med på att 

lägga sand fler gånger utan övergår till att retas. Pedagog 2 stoppar barnen som retas genom att prata 

med barnen och berättar vad som gäller om man ska vara med och leka i annat fall får man leka någon 

annanstans. Pedagog 2 är också tydlig med att berätta hur leken ska gå till och vad som kan hända om 

man inte följer lekens regler.  
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Genom att pedagog 2 står på sidan om och observerar leken är han tydlig med att det som sker 

i leken är tillåtet. Att pedagog 2 sedan hjälper till med samspelet och kommunikationen är ett 

sätt att tydliggöra vad det barnet med autism menar och på så sätt förbättra leken. När två av 

barnen börjar retas stoppar pedagog 2 leken och är tydlig med vilka regler som gäller och 

följes inte reglerna får barnen leka något annat.  

4.1.5 Sammanfattande analys  

Att göra vardagen tydlig för barn med autism är något som bemötandet handlar om för 

samtliga informanter. Både barnet och vårdnadshavare ska känna att det är barnets villkor och 

behov som styr den pedagogiska verksamheten. Informanterna anser också att den enskilda 

individen bör stärkas genom bekräftelse från pedagoger på förskolan. Genom att skapa 

trygghet och rutiner för barn med autism bör bemötandet och vardagen bli bra både för det 

enskilda barnet men också för pedagoger och arbetslag. 

Under alla intervjuer och observationer som gjorts i studiens syfte kan man se att pedagogerna 

beskriver sitt arbete på ett sätt som överensstämmer med det sätt som de arbetade på när 

observationerna genomförts. Observationerna visar på att pedagogerna lyssnar på barnet och 

visar att de finns där för barnet men också att pedagogerna finns där i samspelet med andra 

barn. Att vara positiv och glad är något som genomsyrar pedagogernas vardag. Förskolan är 

en plats där barnet kan ha roligt och pedagogerna gör allt för att barnet ska trivas. Behoven 

som finns möts. Även pedagoger som inte har huvudansvaret just då möter det berörda barnet 

och de samspelar och kommunicerar med varandra.  

4.2 Pedagogiska insatser 

I samtliga pedagogers arbete med barn med autism har man använt sig utav dagsscheman och 

bildscheman för att på ett tydligt sätt visa för barnet vilken aktivitet eller situation som 

uppstår. Pedagog 1 och pedagog 2 menar att de har använt sig av dessa scheman under en 

längre period i arbetet med barn med autism. ”I dagsläget arbetar vi mer med det verbala och 

med hjälp av tecken så vi har plockat bort användningen av olika scheman” säger pedagog 1.  

Habiliteringen är något som samtliga informanter tagit hjälp av i arbetet med barn med 

autism. Där skrevs ett kontrakt som sträcker sig över tre år och därifrån får förskolan och 

vårdnadshavare tips på olika övningar som stärker och utvecklar det berörda barnet. Samtliga 

informanter anser att habiliteringen har varit ett bra stöd och pedagogerna har alltid kunna 

vända sig till habiliteringen om de haft några funderingar.  

Till en början träffades vi två gånger i månaden sedan blev det bara en gång i månaden 

och i dags läget träffas vi inte alls (pedagog 1). 

I mötet med barn med autism menar informanterna att de pedagogiska insatserna är av stor 

betydelse för att dessa barn ska utvecklas och bli egna individer. För att barn med autism ska 

utvecklas menar informanterna att träning är det som fungerar bäst. Under en vanlig vecka i 

förskolan tränade informanterna med barnet ungefär 20 timmar, 3 timmar om dagen samt 4 

gånger på en timme.  

De olika övningarna kunde bland annat vara säg så, peka på, gör så, vem är det, sätt 

lika, ge mig, bygg lika och kom, efter varje träningsdel belönas barnet. Till en början 
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använde vi oss av en belöningsstege med godis men i dag fungerar inte det så då får vi 

hitta på andra belöningar som kan fungera (pedagog 1).  

När informanterna pratar om måltidssituationer fick de tips från habiliteringen om att de barn 

med autism bör sitta i samma bord som övriga barn, på så sätt kommer det berörda barnet 

lockas att äta samma mat som övriga barn samt att denne får socialt samspel under måltiden. 

”Vi insåg ganska snart att det inte kommer att fungera, att äta lunch och mellanmål med 

övriga barngruppen fungerade inte alls. För att barnet skulle äta fick vi flytta om så att de barn 

med autism fick sitta i lugn och ro. Då fungerade det mycket bättre” säger pedagog 1. 

4.2.1 Sammanfattande analys 

Utifrån informanternas svar kan man se att habiliteringen är ett stort stöd för vårdnadshavare 

och pedagoger. Hur man bemöter barn med autism är inte självklart och informanterna menar 

att de innan kontakt med habiliteringen fått prova sig fram för att se vad som fungerar eller 

inte fungerar i arbetet med barn med autism. Att ha ett stöd utanför förskolan har varit av 

betydelse för hela arbetslaget. Informanterna menar att det alltid fanns någon att vända sig till 

när de stötte på problem. Informanterna är tydliga med att det inte alltid fungerar felfritt även 

om det är tips som kommer från habiliteringen, ibland får de pröva sig fram och ändra vissa 

metoder som de kommit överens om tillsammans.  

4.3 Integrering 

För barn med autism är det bra att vara tillsammans med andra barn, det blir social 

träning. Men det är också bra för andra barn att möta barn med handikapp (pedagog 3). 

Vid integrering av barn med autism i förskolan anser informanterna att det ska ske om det på 

något sätt gynnar det berörda barnet. Pedagog 1 menar att det kan hjälpa barn med autism 

genom att barnet får delta i det sociala samspelet med andra barn men samtidigt menar hon att 

om det finns syskon i hemmet så får barnet samspelet hemma.  

För det berörda barnet kanske det hade varit bättre om denne hade gått på en 

specialskola, där kanske alla barn haft varsin pedagog, men jag vet inte. Det fungerar 

jättebra här, i alla fall för det här barnet (pedagog 1).  

Om integrering av barn med autism ska fungera i en barngrupp menar pedagog 3 att barnet 

ska få tillfällen och möjlighet att få vara för sig själv. Pedagog 2 och pedagog 3 anser också 

att pedagogerna måste vara tydliga med andra barn och även respektera deras behov.  

Vissa barn är kanske rädda för de barn med autism, då måste vi finnas där för dessa 

barn och hjälpa dem. Som pedagog måste vi förklara hur de kan hantera vissa 

situationer och händelser (pedagog 2). 

4.3.1 Sammanfattande analys 

Informanterna är eniga om att integrering av barn med autism i en förskola bör ske om det 

gynnar barnet, integreringen bör då ske på barnets villkor och behov. Som pedagog måste 

man se till alla barns behov och på ett bra sätt få den pedagogiska vardagen att fungera. För 

att en integrering ska ske enligt informanterna bör en grundläggande kunskap om 
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funktionshindret finnas hos pedagogerna. Samtliga informanter anser att en integrering gynnar 

hela förskoleverksamheten, ”man lär sig alltid något nytt av varandra” säger pedagog 1.  

4.4 Slutsatser 

Slutsatserna av pedagogernas arbetssätt vid pedagogiska aktiviteter med barn med autism i 

förskolan bygger på hur bemötandet går till. För att den pedagogiska verksamheten ska 

fungera måste pedagogerna skapa trygghet för barnet, trygghet skapas genom att pedagogerna 

är nära barnet under hela dagarna men också genom att utgå från barnets behov och villkor. 

För att pedagogerna ska kunna tillgodose barnets behov behövs rutiner och tydlighet i 

vardagen, både för det berörda barnet men också för övriga barngruppen. Trots att 

informanterna har fått tips och förslag på olika metoder i det pedagogiska arbetet med barn 

med autism från habiliteringen fungerar det inte alltid som man hoppats. Om det uppstår 

situationer där barnet inte kan koncentrera sig på det som är huvudsyftet under en situation 

anser informanterna att man bör tänka över de metoder och arbetssätt som används.  

Informanterna anser att om barn med autism ska få ett bra bemötande i förskolan är det också 

viktigt att integreringen av dessa barn blir så bra som möjligt. Hur integreringen bör ske finns 

inget riktigt svar på men informanterna menar att det bör ske om det gynnar barnet på något 

vis, i det sociala samspelet och kommunicera med andra barn i förskolan. Informanterna 

tycker att en förskola ska vara till för alla barn, med eller utan funktionshinder eller andra 

svårigheter, bara det finns tillräckligt med personal. Detta för att barnets behov ska bli 

tillgodosedda. 

Slutligen har pedagogerna genom habiliteringen fått stort stöd i det pedagogiska arbetet med 

barn med autism. Till exempel via tips på övningar som bör tränas, att de bör använda sig av 

olika belöningar samt förslag på hur pedagogerna kan tänka vid bemötandet av dess barn. 

Enligt informanterna har det inte varit några problem att vända sig till habiliteringen om det 

varit något som inte fungerat eller om några frågor har uppstått under arbetets gång.  
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5. Analys och resultat diskussion 

I denna del på examensarbetet kommer jag att analysera studiens resultat vidare genom att 

sätta resultaten i relation till tidigare forskning samt diskutera delar av resultaten. Syftet med 

denna studie var att nå kunskap om hur pedagoger kan arbeta med barn med autism i 

förskolan. De frågeställningar som studien vill besvara är följande: vilka arbetssätt använder 

pedagogerna under uteaktiviteter och måltider med barn med autism i förskolan? samt varför 

har pedagogerna valt att arbeta på detta sätt med barn med autism i förskolan? För att göra det 

tydligare för läsaren har jag valt att strukturera upp detta avsnitt enligt samma rubriker som i 

resultatet. Till att börja med kommer en liten sammanfattning av de slutsatser som dragits i 

resultatet, därefter kommer tidigare forskning också att tas upp samt mina egna reflektioner 

och åsikter i ämnet. Avslutningsvis följer en metodreflektion.  

5.1 Sammanfattande slutsatser 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatserna att informanterna är väldigt måna om det barn 

som har autismdiagnos. Samtliga informanter är relativt eniga om hur de arbetar med barn 

med autism vid pedagogiska aktiviteter samt vilka pedagogiska metoder som bör användas. I 

det slutliga resultatet kan man också se att informanterna är eniga om att integrering bör ske 

om det är på barnets villkor och efter deras behov. Stödet och samarbetet med habiliteringen 

har varit av betydelse både för det berörda barnet men också för pedagogerna och hela 

arbetslaget. 

5.2 Bemötande 

I den pedagogiska verksamheten är det viktigt att alla barn får sina behov tillgodosedda och 

att deras villkor tas vara på allvar. Inte minst när det gäller barn med autism, då är det nästan 

ännu viktigare att man som pedagog accepterar att de pedagogiska aktiviteterna sker på 

barnets villkor. Alin Åkerman och Liljeroth (1998) menar att den problematik som kan uppstå 

i ett bemötande handlar om att bli förstådd både som pedagog och som barn. Fortsatt menar 

de att barn med autism har svårigheter att förstå budskap samtidigt som de har svårigheter att 

förmedla budskap. Därför är det extra viktigt att pedagogen är konkreta och tydliga i sitt 

arbete med barn med autism (Alin Åkerman & Liljeroth, 1998). Det som är av betydelse är att 

alla pedagoger som arbetar med barn med autism har förståelse för funktionshindret samt att 

alla pedagoger har en grundläggande kunskap som de kan stå på. Jag tycker också att det är 

viktigt att man inkluderar övriga barngruppen och även här försöker få fram kunskap om 

funktionshindret som är nyttigt för dessa barn att veta, men självklart bör det vara på den nivå 

barngruppen befinner sig på.  

Något som informanterna upprepade under intervjuerna var vikten av att alltid vara nära det 

berörda barnet, att vara tydlig i arbetet samt att ha rutiner för att få en fungerande vardag. 

Holmqvist (2004) anser att genom rutiner skapas en trygghet för barnet som sedan leder till att 

barnet självständigt kan utföra vissa uppgifter i förskolan. Även Gillberg och Peeters (2001) 

anser att i arbetet med barn med autism bör man ha fasta rutiner och vara tydlig, detta för att 

barnet ska kunna lära och utvecklas. Det jag kunde se under mina observationer och utifrån de 

intervjuer som genomförts var att rutiner är något som är återkommande under hela den 

pedagogiska vardagen. Under måltidssituationer, uteaktiviteter eller någon annan pedagogisk 
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aktivitet visste både pedagoger och det berörda barnet vilken aktivitet som ska genomföras 

samt hur den skulle gå till. Jag observerade också många olika rutiner som kan visas på olika 

sätt. Det fanns till exempel rutiner kring hur länge maten ska vara i ugnen, hur den ska se ut 

samt hur stor portionen ska vara. Vid uteaktiviteter kan man se rutiner genom att det oftast är 

samma lek som utspelar sig, samma material som ska användas samt att pedagogerna alltid 

bör vara med i aktiviteten.  

5.3 Pedagogiska insatser 
Gillberg och Peeters (2001) anser att det visuella kan bidra till att barn med autism utvecklar 

kommunikation och samspel med andra samt att det förtydligar vad som sker i rummet men 

också i tiden. Peeters (1998) menar att det är viktigt att använda sig av visuellt stöd, eftersom 

detta medför att det som är för abstrakt kan med hjälp av bilder göras konkret för barnet. 

Genom bilder kan barnen klara av en förändring och att det kan bidra till att de berörda barnen 

kan bli mer flexibla. Informanterna i denna studie använde sig dock mer av det verbala istället 

för det visuella, vilket förvånade mig. Barn med autism har svårigheter att lära och utvecklas, 

det är därför vi som pedagoger måste finnas där genom att hjälpa och stödja dessa barn. Om 

det då är bättre för barnet om vi använder oss utav bilder och tecken tycker jag absolut att det 

bör användas. Vi är inte där för vår egen skull, utan vi är där för att hjälpa andra att utvecklas.  

I studien kom det fram att habiliteringen har varit ett stort stöd för förskolan och hemmet, 

enligt informanterna har de fått ett bra stöd och tips på hur de kan underlätta vardagen för 

barn med autism. De ansåg också att det är betydelsefullt att hitta någon att vända sig till när 

det handlar om en annan individs utveckling och lärande, om man inte är kunnig själv kan det 

vara bra att få tips och stöttning från någon som kan. Garmy (2008) menar att habiliteringen 

kommer ut till förskolorna alltför sällan och tycker att förskolan borde få besök oftare. Om det 

är något som inte fungerar under de pedagogiska aktiviteterna anser Garmy (2008) att 

pedagogerna måste vänta tills nästa besök innan de kan ändra på sitt arbetssätt eller sina 

metoder. Jag tycker att det är konstigt att man måste vänta på habiliteringen innan man som 

pedagog får prova något nytt. Som pedagog borde man väl arbeta för att barnen ska trivas och 

må bra i förskolan och bör därför ändra på det som inte fungerar så snart som möjligt.  

Enligt Gillberg och Peeters (2001) har barn med autism svårt att ta kontakt med andra barn 

samt samspela med andra. Som pedagog gäller det att visa vad huvudsyftet med en aktivitet 

är, vad bör barnet lära sig och hur ska aktiviteten utformas för att barnet ska uppnå syftet 

(Gillberg & Peeters, 2001).  Barn med autism är väldigt begränsade på grund av deras 

funktionshinder, genom att barnen har svårigheter att förstå andra människors tänkande kan 

det bidra till att barnet känner sig otrygg i verksamheten (Walclaw, Aldenrud & Ilstedt, 1999). 

Genom att använda sig av många olika metoder och arbetssätt ser man tydligt vad sim 

fungerar och inte. Jag anser att vi som pedagoger bör ta den hjälp som habiliteringen ger oss, 

men samtidigt borde vi få stöd från andra håll också. Vi ska finnas där för barnet och dess 

vårdnadshavare för att ge dem en tryggare verksamhet att vistas i, alltså vi ska finnas där som 

stöd i för barnet i dess utveckling. 
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5.4 Integrering 
Garmy (2008) menar att barn med autism i förskolan ständigt är beroende av en assistent. Hon 

menar också att en vanlig förskola inte har samma utrymme som en specialförskola. Därför 

finns det heller inte tillräckligt med utrymme för dessa barn att enskilt kunna lära och 

utvecklas. Det finns heller inte tillräckligt med personal för detta (Garmy, 2008). Innan 

studien satte igång var jag väldigt tveksam när det gäller att integrera barn med autism i 

förskolan. Det kändes nästan som att de var placerade i en vanlig förskola för att 

vårdnadshavare inte ville inse att barnet har ett funktionshinder. Idag ser jag med helt andra 

ögon när det gäller integrering av barn med autism i förskolan. Alin Åkerman och Liljeroth 

(1998) menar att barn med autism sällan har ett behov att kommunicera och samspela med 

andra barn. Bronfenbrenners ekologiska miljömodell (Jakobsson & Nilsson, 2011) är väldigt 

intressant när man pratar om integrering av barn med autism i förskolan, detta eftersom 

barnets utveckling påverkas på många olika plan i den omgivande miljön. Bronfenbrenners 

ekologiska miljömodell går ut på att barn skapar sin verklighet i samspelet med miljön och 

barnets omgivning, därför är det viktigt att pedagogerna kan utforma miljön till fördel för 

dessa barn. Denna modell består av fyra cirklar med barnet i centrum, dessa är: 

microsystemet, mesosystemet, exosystemet och makrosystemet (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Trots det som Alin Åkerman och Liljeroth (1998) säger om integrering kunde jag se under 

mina observationer att genom integrering lär sig de barn som har autism mycket av sina 

kompisar och dess omgivning och med hjälp av pedagoger på förskolan kan barn med autism 

samspela och kommunicera med andra. Genom att barn med autism integreras med andra 

barn kan man utifrån Bronfenbrenners miljömodell se att barnen utvecklas på flera olika plan. 

Det kanske inte syns med engång men alla barn utvecklas utifrån sina egna behov och villkor 

men med hjälp av människor i sin omgivning.  

Informanterna anser att om integrering av barn med autism ska ske i förskolan bör det ske på 

barnets villkor och utifrån dennes behov samt att det måste gynna det berörda barnet att vara i 

förskolan tillsammans med andra barn. Jag anser att om inte det berörda barnet gynnas vid 

integrering i förskolan kanske man måste överväga att flytta barnet till en specialskola, men 

innan något beslut om förflyttning tas tycker jag att olika metoder och arbetssätt bör prövas. I 

egenskap av pedagoger ska vi finnas där för alla barn och försöka göra den pedagogiska 

verksamheten så trivsam som möjligt. ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

/…/ Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar” (Lpfö 98, rev.2010. Skolverket, 2011. 5). Som en av 

informanterna uttryckte sig ” i arbetet med barn med autism finns inga givna regler därför måste vi 

från dag till dag försöka läsa av och känna efter vilka behov som finns hos det berörda barnet” 

(pedagog 1). Genom att vi som pedagoger känner av vilka behov som finns här och nu kan vi 

också skapa nya metoder och arbetssätt som kan fungera bättre än tidigare.  

5.5 Relevans för min kommande yrkesverksamhet 
I min kommande yrkesverksamhet tycker jag att det är viktigt att ha en grund av kunskap att 

stå på, jag kan inte vara helt säker på att jag aldrig kommer att jobba med barn med autism 

eller barn med annan funktionsnedsättning. Att låta barn bara få vara barn oavsett kön, 
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funktionshinder, ålder osv. är något som är viktigt och att vi som pedagoger inte utesluter 

något barn i den pedagogiska verksamheten. Jag tror också att det är viktigt att vi är öppna 

mot varandra i arbetslaget om vad vi som pedagoger tycker och hur vi ska hjälpa barn i deras 

lärande. Snart är det dags för mig att gå ut i den pedagogiska verksamheten och verkligen få 

känna på hur det är att vara ute bland barnen, pedagogerna och föräldrarna. Detta arbete har 

gett mig nya perspektiv på lärande och bemötande mot alla barn. Innan jag började med denna 

studie hade jag ingen kunskap överhuvudtaget om barn med autism. Idag kan jag säga att jag 

har en väldigt bra grund att stå på eftersom jag har skaffat mig kunskap om diagnosen och de 

symptom som kan uppkomma samt hur pedagoger bör bemöta barn med autism, men 

fortfarande har jag mycket att lära om funktionshindret.  

5.6 Metodreflektion 
När jag började leta litteratur till studien fanns det väldigt många böcker att välja på inom 

området, däremot har det varit svårt för mig att hitta avhandlingar eller annan forskning som 

varit relevant för undersökningen. När jag har letat efter relevant forskning har jag sökt på 

olika databaser så som Diva, Google Scholar och PubMed, med sökord som bland annat barn 

med autism i förskolan, bemötande av barn med autism, autism i skolan. Där har jag funnit 

några avhandlingar om bland annat barn med autism i grundskolan, inkludera barn med 

autism under idrottslektioner osv. men den forskningen har inte passat in i denna studie.  

Detta har därför försvårat min analys och resultatdiskussion.  

Den kvalitativa metoden har fungerat bra i denna studie då undersökningens syfte och 

frågeställningar anses ha blivit besvarade. Något som skulle ha underlättat och kanske gett ett 

mer fylligt resultat hade varit om informanterna hade varit fler samt om observationerna 

genomförts på olika förskolor. I överlag tycker jag att genomförandet fungerat mycket bra, 

urvalet gick till på ett smidigt sätt och det var ingen informant som tackat nej till att delta. Det 

som var positivt var att vårdnadshavare godkänt att observationer fick göras kring deras barn, 

detta har underlättat i arbetet med studien.  

Intervjuerna har fungerat bra, en fundering var dock om intervjufrågorna skulle ha skickats till 

informanterna innan intervjun ägt rum. Detta för att få ett tydligare och utförligare svar av 

informantera. Jag tror att om informanterna fått intervjufrågorna innan intervjun ägde rum 

hade svaret blivit fylligare, detta för att informanterna fått en tid på sig att fundera igenom 

svaren samt hunnit funderat över sitt arbetssätt och sina metoder. Därav tror jag också att det 

hade blivit en längre intervju med mer följdfrågor. Transkriptionerna av intervjuerna tog lång 

tid att skriva ner, men har underlättat väldigt mycket under arbetets gång.  

Vad gäller de forskningsetiska principerna har informationsbiten fungerat väldigt bra, 

informanterna har hela tiden varit med på noterna och vet vad som gällde under studiens 

gång. De har också varit medvetna om att de när som helst kunde välja att hoppa av utan det 

får negativa konsekvenser.  

För att en studie ska vara trovärdig menar Trost (2010) att jag som forskare ska kunna 

redovisa det insamlade materialet på ett trovärdigt sätt, dvs att materialet anses som seriöst 

och relevant för studiens syfte och frågeställningar. Genom att jag har haft kontakt med 
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informanterna innan studien satte igång samt genom att blanda observationer och intervjuer 

anses studien vara trovärdig. Detta för att informationen som samlats in kunde kontrolleras av 

mig vid ett flertal gånger för att se att den är relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

Eftersom både observationer och intervjuer genomförts kunde jag i det insamlade materialet 

studera hur informanterna arbetade men också om de arbetade som de säger att de gör. Skulle 

jag någon gång i framtiden göra om en sådan här studie skulle jag självklart använda mig av 

samma metod, däremot skulle jag göra lite ändringar för att få ett bättre och fylligare resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

Referenser 

Alin Åkerman, Britta. & Liljeroth, Ingrid. (1998). Autism- möjligheter och hinder i ett 

undervisningsperspektiv. Umeå: SIH Läromedel 

Appelberg, Göte. (2011). Lärarens handbok. Lund: Studentlitteratur 

Bholin, Gunilla. M.fl. (2004). Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i 

förskoleåldern. Stockholm: Föreningen Sveriges Habiliteringschefer.  

http://www.autismforum.se/gn/export/download/Evidensbaserad_habilitering/Rapport_Evide

nsbaserad_habilitering.pdf (Hämtad 15-04-2014)  

Bryman, Alan. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Choen, Shirly.(2000). Fokus på autism- vad vi vet, vad vi inte vet och vad vi kan göra för att 

hjälpa barn med autism. Stockholm: Cura 

Dimenäs, Jörgen. (2008). Lära till lärare. Stockholm: Liber 

Dysthe, Olga (red). (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: studentlitteratur 

Garmy Pernilla.(2008). Den goda pedagogiken lockar fram mer av barnet bakom autismen- 

erfarenhet av en förskoleverksamhet för barn med autism. Barnbladet #6                      

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:706865/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 23-05-2014) 

Gillberg, Christopher.(1992). Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och 

vuxna. Stockholm: Natur & Kultur 

Gillberg, Christopher. & Peeters, Theo.(2001). Autism- medicinska och pedagogiska aspekter. 

Stockholm: Cura 

Holmqvist, Mona. (red.) (2004). En främmande värld- om lärande och autism. Lund: 

Studentlitteratur 

Jackobsson, Inga-Lill. & Nilsson, Inger.(2011). Specialpedagogik och funktionhinder- Att 

möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö. Stockholm: Natur 

& Kultur 

Johansson, Bo. & Svedner, Per Olov. (2006). Examensarbete i lärarutbildningen- 

undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget 

Peeters, Theo.(1998). Autism- från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik. Stockholm: 

Liber 

Skolverket.(2011). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (rev.2010). Stockholm: Skolverket 

Smedler, Ann-Charlotte.(1999). Autism och autismliknande tillstånd hos barn och ungdomar. 

Stockholm: Socialstyrelsen: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur  

http://www.autismforum.se/gn/export/download/Evidensbaserad_habilitering/Rapport_Evidensbaserad_habilitering.pdf
http://www.autismforum.se/gn/export/download/Evidensbaserad_habilitering/Rapport_Evidensbaserad_habilitering.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:706865/FULLTEXT01.pdf


 

 

29 

 

Västerbro, Nina.(2010). Autismforum- Autistiskt syndrom. 

http://autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/autisktiskt_syndrom/ (Hämtat 28-

4-2014) 

Waclaw, Wanda. Aldenrud, Ulla. & Ilstedt, Stefan. (1999). Barn med autism och asperger 

syndrom- praktiska erfarenheter från vardagsarbetet. Linköping: Futurum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/autisktiskt_syndrom/


 

 

30 

 

Intervjufrågor     Bilaga 1 

- Vilken utbildning har du? 

- Hur länge har du arbetat inom förskola? 

- Hur länge har du arbetat med barn med autism? 

 

- Berätta om hur ni arbetar med barn med autism i förskolan. 

- Vilket arbetsätt använder du vid en uteaktivitet när du arbetar med barn med autism i 

förskolan? 

- Vilket arbetssätt använder du vid en måltidssituation när du arbetar med barn med 

autism i förskolan? 

- Vad tänker du på när du bemöter ett barn med autism under 

uteaktivitet/måltidssituation i förskolan? 

- Hur har ni kommit fram till att använda er av detta arbetssätt när det gäller barn med 

autism i förskolan? 

- Hur tänker du kring integration av barn med autism i förskolan? 
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Följebrev      Bilaga 2 

Mitt namn är Lisa Degerbjörk och jag läser till förskollärare på Umeå universitet. Jag är nu 

inne på min sjunde och sista termin vilket innebär att jag ska skriva ett examensarbete på 

15hp. Jag har valt att göra en kvalitativ studie där jag undersöker hur man som pedagog 

arbetar med barn med autism i förskolan. Hur jag kommer att gå tillväga med den kvalitativa 

studien är att observera under två förmiddagar samt att intervjua dig som pedagog.  

Det är självklart frivilligt att delta i denna studie, ni kan när som helst hoppa av om ni känner 

att ni inte vill vara delaktig. Den information som jag får ta del av kommer att avidentifieras 

och behandlas konfidentiellt, alltså kommer ni att vara anonyma.  

Har ni några frågor angående studien är ni mer än välkommen att ta kontakt med mig! 

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Degerbjörk 

Lisad_@hotmail.com  

070-383 14 04 
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Skiss över utomhusmiljön                          Bilaga 3

 Ej skalenlig 
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Skiss över inomhusmiljön       Bilaga 4 

 

Ej skalenlig 


