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Abstract	
  
Play and social interaction is something that comes naturally to most people, but not usually
for children with autism. Autism is a disability caused due to abnormalities in the brain.
Children with autism have three areas where they show symptoms and these are called
symptom triad, which means they have difficulties with communication, social interaction and
imagination.
A large part of preschool is characterized by the play, that's why I wanted to explore how
educators in preschool look at the play and the social interaction of children with autism. My
questions were how educators look at the play and social interaction of children with autism
and how they encourage these children to play and socially interact with others.
My study is based on six interviews which I then connected with previous research in autism,
as well as play and social interaction of children with autism. It appears that all teachers think
the play is important for all children, even for children with autism. And they think it is
educators role to develop the children with autism, and try to get them to play and social
interaction as far as it is possible for these children. They also emphasized that every child
with autism is different, just as we all are different.
Keywords: autism, play, social interaction, preschool.
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Sammanfattning	
  
Lek och socialt samspel är något som kommer naturligt för de flesta, men oftast inte hos barn
med autism. Autism är en funktionsnedsättning, som beror på avvikelser i hjärnan. Barn med
autism har tre områden som de visar symtom i och detta brukar kallas symtomtriaden, vilket
betyder att de har svårigheter med kommunikation med andra, social interaktion och
föreställningsförmågan.
En stor del av förskolans verksamhet präglas av leken, därför ville jag undersöka hur
pedagoger i förskolans verksamhet ser på leken och det sociala samspelet hos barn med
autism. Mina frågeställningar var hur pedagoger ser på leken och det sociala samspelet hos
barn med autism samt hur pedagoger stimulerar dessa barn till lek och socialt samspel med
andra.
Min studie bygger på sex intervjuer som jag sedan kopplar ihop med tidigare forskning inom
ämnet autism, samt lek och socialt samspel hos barn med autism. Där framkommer det att alla
pedagoger tycker leken är viktig för alla barn, då även för barn med autism. Samt att de tycker
det är pedagogens roll att utveckla barnen, och försöka få dem till lek och socialt samspel så
långt som det är möjligt för barn med autism. De poängterade också att alla barn med autism
är olika, precis som vi alla andra är olika.
Nyckelord: autism, lek, socialt samspel, förskola.
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Förord	
  
Jag vill börja med att tacka alla pedagoger som har varit med och deltagit i min undersökning
som har gjort mitt examensarbete möjligt. Jag vill även ge ett stort tack för all hjälp och alla
råd jag fått av min handledare Susanne Hansson.
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1.	
  Inledning	
  
Beyer och Gammeltoft (2000) skriver att lek är glädje, att den är meningsfull och att man
utvecklar sin personlighet på olika plan när man leker. De menar att barn med autism kan få
ut mycket av att leka, och att de blivit förvånade över hur mycket social kompetens barnen
egentligen har bara de får chansen att vara med i lekens värld. Det viktiga menar de är att man
som pedagog utformar och arrangerar leken efter barnets specifika behov.
I den här uppsatsen kommer jag undersöka hur pedagoger i förskolans verksamhet ser på
leken och det sociala samspelet hos barn med autism. Varför jag valde att skriva om det här
ämnet var efter ett besök på en förskola som arbetar speciellt med barn i behov av särskilt
stöd, vilket gjorde mig intresserad att skriva om autism och lek.
I förskolans läroplan står det:
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje
barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.(Skolverket, 2010.s 6)

I läroplanen står det även att språk och utveckling hör samman och det gör även språk och
identitetsutveckling, samt att förskolan ska stimulera varje barns språkutveckling (Skolverket,
2010).
Jag vill undersöka pedagogers syn på leken och det sociala samspelet hos barn med autism för
att leken är en så viktig del inom förskolans verksamhet.
Lek och samspel har med kommunikation att göra, och kommunikation är mer än bara det
verbala språket. Kommunikation kan vara allt ifrån skrift, kroppsspråk och blickar till det
talade språket, det är när man utbyter information med andra människor. Barn med autism har
en nedsatt förmåga att förstå kommunikation med andra människor, de har svårt att tolka
andra människors avsikter, och hur andra människor tänker, känner och reagerar (Duvner,
1994).
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1.1	
  Syfte	
  
Syftet med den här studien är att undersöka pedagogers syn på lek och socialt samspel hos
barn med autism. Jag har valt att undersöka pedagoger i förskolans verksamhet i de äldre
åldrarna, det vill säga mellan 3 och 5 år eftersom tidigare studier beskriver att det är då de
autistiska dragen blir som mest tydliga.

1.2	
  Frågeställningar	
  
Hur ser pedagoger i förskolan på lek och det socialt samspel hos barn med autism?
Hur stimulerar pedagoger barn med autism till lek och socialt samspel med andra?

1.3	
  Disposition	
  
Studiens upplägg består av fem kapitel. Dessa är inledningen där man kan läsa om syftet och
frågeställningen i min studie. Sedan kommer tidigare forskning där jag tar upp tidigare
forskning och litteratur om autism och lek. Efter det kommer metoden där jag skrivit hur jag
gått till väga för att komma fram till mina resultat, och i resultatet så beskriver jag studiens
resultat. Till sist kommer diskussionen där jag diskuterar studiens resultat i relation till
tidigare forskning och vilka slutsatser man kan dra av studien.
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2.	
  Tidigare	
  forskning	
  
I det här kapitlet kommer jag använda mig av tidigare forskning för att förklara begreppet
autism. Jag kommer även att ta upp litteratur om lek hos barn med autism och andra aspekter
som jag ser viktiga att veta för min studie om lek och socialt samspel hos barn med autism.

2.1	
  Bakgrunden	
  till	
  autism	
  
Tidigare har man trott att barn med autism varit något övernaturligt eller att barnen hade
någon form av psykos men med tiden har man insett att det är en koppling mellan hjärnan och
beteendet. Leo Kanner var den första som forskade om autism, han kom ut med en artikel som
handlade om "tidig barndomsautism" år 1943. Det var en studie av de barn som hade kommit
till hans klinik och haft ett gemensamt beteendemönster, som han då kallade "tidig
barndomsautism". Han menade att detta var medfött eller att de dök upp under de första 30
månaderna i livet. Enligt Wing (1998) så trodde många efter att artikeln om "tidig
barndomsautism" att autism var en emotionell störning snarare än en fysisk störning, och att
det var föräldrarnas sätt att uppfostra sina barn som var det underliggande problemet och
ledde till autism. Det resulterade i katastrof då föräldrarna till barn med autism kände sig ännu
mer otillräckliga när det kom till att hjälpa sina barn (Wing, 1998).
Nya uppfattningar om autism kom 1960 då det klargjordes att anledningen till autism inte var
känslobaserade utan fysiska, då det visade sig vara att dessa barns beteende berodde på
utvecklingsstörningar som uppstår vid födseln eller tidigt i barndomen. 1944 kom Hans
Asperger fram till att det fanns barn med liknande problematik som barnen Kanner hade
skrivit om i sin artikel med "tidig barndomsautism". Wing (1998) menar att det som
kännetecknar barn med Aspergers syndrom, som är en typ av autism, är bland annat naivitet,
opassande sociala närmanden, mycket begränsade specialintressen, god grammatik och
vokabulär men monotont tal, dålig koordinationsförmåga, specifika inlärningssvårigheter och
brist på sunt förnuft.
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2.2	
  Autism	
  
Wing (1998) menar att autism visar sig någon gång mellan 2-5 års ålder medans Duvner
(1994) anser att den visar sig vanligtvis före 3 års ålder. Gillberg & Peeters (2001) skriver
däremot att alla barn med autism visar avvikande beteende under sitt första levnadsår. Vidare
menar Wing (1998) att exempel på detta kan vara att barn med autism inte är lika nyfikna som
de flesta andra barn de har exempelvis inget intresse att titta ut från barnvagnen för att titta på
omgivningen. Barn med autism har även nedsatt förmåga i att peka på saker de tycker är
intressant och skapa ögonkontakt.
Diagnosen autism är en neurologisk dysfunktion som beror på avvikelser i hjärnan. Autism
kan bero på flera olika orsaker, det kan vara genetiskt eller så kan man få det på grund av
specifika hjärnproblem som hör ihop med en annan sjukdom. Det kan även uppstå problem i
hjärnan under en graviditet vilket kan leda till autism (Gillberg & Peeters, 2001).
Autism är en genomgripande utvecklingsstörning vilket innebär ett allvarligt handikapp, men
utöver detta så har 80% av personer med autism även ett förståndshandikapp. Diagnosen
autism drabbar 7-8 personer per 10 000 födda per år och det är mestadels pojkar. Det är tre till
fyra gånger så många pojkar än flickor som får diagnosen autism (Duvner, 1994).
Symptomen som människor med autism har definieras i tre olika områden, dessa brukar kallas
symptomtriad. Symptomtriaden betyder av att personer med autism har svårigheter med social
interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga (Beyer & Gammeltoft, 2000).

2.3	
  Autism	
  &	
  språk	
  
Funktionsnedsättningarna hos personer med autism menar Duvner (1994) är kontakt, beteende
och kommunikation. Barn med autism har nedsatt intresse för andra människor, då de har en
nedsatt drivkraft att kontakta och relatera med dem. Barn med autism har heller inte något
intresse i att titta på andras ansikten, tolka dem eller imitera dem. Språkutvecklingen hos barn
med autism är ofta försenat, och hälften av barn med autism har inget verbalt språk alls.
Vidare menar Duvner att alla barn med autism har generellt nedsatt symboliseringsförmåga.
Duvner (1994) menar att oförmågan till ömsesidig lek blir tydligare med stigande ålder. Barn
med autism har svårt att sätta sig in i hur andra människor tänker, känner och reagerar. Många
personer med autism anser att kommunikation med andra människor är ointressant. Vidare
menar Duvner att barn med autism har ofta brist i allt kommunikativt beteende.
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Duvner (1994) menar också att personer med autism tolkar det de hör mycket konkret då den
abstrakta språkförståelsen är nedsatt. Barn med autism kan exempelvis ha svårt för bildlika
uttryckssätt och vitsar, då de tolkar detta mycket konkret.
Utholm (1998) menar att barn med autism har svårt att sätta sig in i hur andra känner och
tänker. De kan inte förstå att alla andra inte vet just vad de vet. De tolkar även allt de hör
väldigt konkret, till exempel om någon skulle fråga barnet med autism om han/hon skulle
kunna stänga fönstret så skulle svaret antagligen bli ett ja istället för att tolka det som att
personen i fråga vill att hon/han skulle stänga fönstret. Att personen med autism skulle stänga
fönstret var inte uttalat i frågan, utan frågan var om hon/han kunde stänga fönstret.
Gillberg & Peeters (2001) skriver att tal-och språkförmågan är nedsatt för personer med
autism, detta på grund av att de inte förstår sig på kommunikation. De menar att personer med
autism förstår oftast inte vitsen med att utbyta information, det vill säga utbyta känslor eller
kunskaper med en annan människa. Hos ungefär 20% av personer med autism så är
talförmågan nedsatt, men i de flesta fall så kan personer med autism tala men de förstår inte
syftet med kommunikation.
Trillingsgaard m fl. (1999) menar att barn med autism ofta är ouppmärksamma på andra
människor. De har svårt med ögonkontakt, antingen är den väldigt kortvarig, obefintlig eller
så kan de fastna med blicken på någon speciell detalj. De skriver även att barn med autism
använder andra människor som ting eller redskap då de exempelvis kan ta tag i handen på
någon utan någon som helst ögonkontakt och sedan leda personen till föremålet som barnet
vill ha.

2.4	
  Autism	
  &	
  lek	
  
Jean Piaget var en schweizisk psykolog och Lev Vygotskij var en rysk utvecklingspsykolog,
dessa två har haft en stor betydelse i skolans pedagogik. Både Vygotskij och Piaget hade en
konstruktionistisk syn på inlärning och utveckling, vilket betyder att barnens kunskap utgör en
aktiv process där det är barnen själva som skapar sin kunskap. Piaget ansåg att individens
samspel med ting och händelser i omgivningen var det viktiga för att skapa kunskap medans
Vygotskij menade att kunskap skapas socialt bland annat genom språket (Evenshaug &
Hallen, 2001).
Piaget ansåg att tänkandet kom före språket, och att språket inte hade någon större betydelse
för tänkandet. Vygotskij ansåg dock att språket är ett viktigt redskap för tänkandets
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utveckling. Enligt Vygotskij så sker utveckling från det sociala till det individuella. Barnen
kan själva utföra en handling bara om det ägt rum tillsammans med andra tidigare. Medans
Piaget ansåg att det nästan var en helt självstyrd process (Evenshaug & Hallen, 2001).
Beyer och Gammeltoft (2000) skriver att människor med autism har svårigheter med social
interaktion, kommunikation och föreställningsförmågan vilket de menar alla är viktiga delar i
leken. Fortsatt menar Beyer och Gammeltoft (2000) att när barn i allmänhet är små så är allt
runt omkring dem vad det utger sig för att vara då de lär sig hantera omgivningen väldigt
konkret. Detta genom sina sinnen, till exempel genom att känna och smaka på olika föremål.
Barn kan då inte förstå att det finns något annat än det de upplevt med sina sinnen. Denna
konkreta och bokstavliga upplevelse av världen verkar barn med autism hålla fast vid hela
livet.
Gillberg och Peeters (2001) skriver att det är under det andra och tredje levnadsåret som det
blir mest tydligt att barn med autism är avvikande i sin utveckling. De verkar ointresserade av
kontakten med människor men speciellt av andra barn, då de oftast undviker andra människor
eller är helt frånvarande. De menar att de kan ta kontakt men det är endast om det är något de
själva vill ha. Barnet med autism kan tycka om kroppskontakt men deltar inte i interaktioner
eller "ge-och-ta lekar".
Utholm (1998) menar att barn med autism saknar intresse och förmåga till kommunikation till
andra människor. Bristen på att förstå meningen med samspel, språk och kommunikation till
andra människor bidrar till att de får begränsade erfarenheter av samspel med andra
människor. Barnet med autism förstår inte eller har ingen glädje av andras försök till samspel.
Duvner påpekar också avsaknaden av kommunikation till andra barn.
Vid autism är drivkraften till att kontakta och kommunicera nedsatt och personen tycks mer eller
mindre omedveten om andras tänkande. Om man hindrar det autistiska barnet i dess lek,
försöker det bara att ta undan den hindrande handen. Barnet söker inte ögonkontakt med
personen som hindrar det för att markera någon undran: "Vad menar du med att göra så här?".
För det autistiska barnet med sina svårigheter att uppfatta komplexa sammanhang, blir ett
föremål mer begripligt och därmed intressantare än en människa. Föremålet ger ett bestämt
förutsägbart svar varje gång barnet påverkar det. (Duvner, 1994. s.36.)

Wing (1998) beskriver en egenskap som hon anser viktig i leken som kallas "Theory of
mind". Det är kunskapen om att andra människor har tankar och känslor, att andra inte tycker
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och tänker precis som jag. Denna kunskap är ofta nedsatt eller helt obefintlig hos barn med
autism.
Fantasi gör det möjligt att utöva alla typer av färdigheter. Framför allt ger den barnet möjlighet
att låtsas vara andra människor och spela deras roller under lek. Denna sorts lekar förutsätter att
barnet har utvecklat den inbyggda men gradvis framväxande kunskapen om att andra människor
har tankar och känslor den så kallade "Theory of Mind". Då detta har utvecklats hjälper
låtsaslekar till att förbättra den förmåga att förstå andra människor som är så nödvändig för
integrering i socialt liv. (Wing, 1998. s 26)

Gillberg och Peeters (2001) skriver att många barn med autism kan bli förvirrade av sällskap
med jämnåriga att de börjar skrika eller slå på sig själva och kräva att de ska få bli lämnade
ifred. En del kan gå undan och vända ryggen emot, men det är sällan det är så uppenbara
sociala avvikelser som visar sig utan det är bristen på ömsesidighet och oförmågan att leva sig
in i andras situation som är mest karaktäristiskt för barn med autism. Duvner (1994) skriver
att människor med autism ofta har avvikande reaktioner på sinnesintryck, de kan till exempel
vara överkänsliga mot ljud. Han menar att det kan vara en anledning till att barn med autism
skärmar av sin kontakt med omgivningen.
Gillberg och Peeters (2001) menar att det finns barn med autism som inte har problem att vara
omkring andra barn men utan att delta på riktigt i ett socialt lekande. Vissa närmar sig andra
barn endast för att få det de vill ha, det kan till exempel vara en speciell leksak.
Leken hos barn med autism ses ofta som mekanisk utan några försök till utforskanden menar
Beyer & Gammeltoft (2000). De skriver också att låtsaslek hos barn med autism är ovanligt
men det kan förekomma om det handlar om ett visst tema som ofta hör samman med ett
specialintresse, eller så kan det vara ett tv-program som barnet med autism är intresserat av
och imiterar.
Porter (2012) skriver att barn med autism som har ett specialintresse ofta har svårigheter med
sociala situationer. Det kan bero på att specialintresset står i vägen och begränsar barnet till att
lära sig och passa in med sina kamrater.
Utholm (1998) menar att barn med autism kan se vardagen som obegripligt, meningslöst och
oförutsägbar. Hon menar att denna meningslöshet gör att barn med autism flyr in i
tvångsmässigt och stelt beteende, då barnen kräver att allt ska vara så exakt som möjligt väljer
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oftast dessa barn stereotypa lekar. Dessa lekar kan till exempel bestå av att snurra på hjul eller
vid mildare autism bli fixerad vid lekar eller intressen.
Beyer och Gammeltoft (2000) skriver att det tidigare forskats inom leken hos barn med
autism; Leo Kanner beskrev 1943 den begränsade förmågan till lek som karaktäristiskt för
barn med autism. 1979 påvisade Lorna Wing tillsammans med Judith Gold att det var mycket
få barn med autism som egentligen lekte symbollek. De få barn som lekte på det viset lekte
stereotypt utan att låta sig påverkas utav andra barns agerande. 1985 undersökte Simon
Baron-Cohen, Alan Leslie och Uta Frith "theory of mind"-hypotesen. Stor del av hypotesen
bestod av kopplingen mellan barnets förmåga till låtsaslek och den senare förmågan att förstå
sina egna och andras handlingar. Det finns två hypoteser: motivationshypotesen som betyder
att barn inte leker låtsaslek på grund av bristande känslomässigt engagemang. Samt
kompetenshypotesen som betyder att de inte leker låtsaslek på grund av bristande
föreställningsförmåga. Beyer och Gammeltoft utgår från att det finns både kognitiva och
känslomässiga aspekter till varför barn med autism inte leker låtsaslek.

	
  
2.5	
  Arbetssätt	
  för	
  barn	
  med	
  autism	
  
Barn med autism behöver inte bara förenklad information för sig utan även särskilt
tydliggörande i pedagogiska situationer. De behöver ett understödjande och tillvägagångssätt
där man förklarar varför man ska agera som man gör i den situationen samt en
utbildningsform med mycket visuellt stöd, vilket betyder att man ska använda sig mycket av
till exempel bilder (Gillberg & Peeters, 2001).
Porter (2012) skriver att man kan använda ett barn med autisms specialintresse som redskap
för att utveckla deras sociala kunskaper och för att uppmuntra lämpligt beteende. Det finns en
strategi som kallas "Power Card Strategy" som kombinerar en historia om en social situation
tillsammans med en illustration om barnets specialintresse, detta för att lära barnet ett
specifikt beteende som man vill att barnet ska kunna.
Beyer och Gammaltoft (2000) menar att barn med autism behöver ofta se logiken i olika
saker, så i pedagogiska aktiviteter tar man ofta hänsyn till detta genom
"handikappkompenserande miljö" vilket betyder struktur, regler och förutsägbarhet
prioriteras. De använder sig även ofta av visualisering och konkritisering. Exempelvis så utgår
arbetssättet sociala berättelser från detta.
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Sociala berättelser är korta berättelser med bilder som visar en viss situation och de önskade
reaktionerna. Sociala berättelser kan vara något konkret för barnet att hålla sig till när de
kommer i den situationen. Här menar de att man kan lära barnen sociala regler som finns i
samhället, som ibland kallas oskrivna regler, och göra dem synliga för barnen med autism. De
sociala berättelserna kan användas som underlag vid lek (Beyer & Gammeltoft, 2000).
Vygotskij utvecklade begreppet den proximala utvecklingszonen. Det är något som ett barn
inte klarar på egen hand, utan det är när man lär sig något av någon som är mer erfaren. Detta
genom att den mer erfarne är ett stöd för barnet, de försöker vägleda och uppmuntra till
kunskapen. Detta menar Evenshaug och Hallen (2001) är ett viktigt pedagogiskt verktyg, för
att stimulera barnen till samarbete samtidigt som man ger dem stöd till att klara av nya
uppgifter.
Ögonkontakt är ett viktigt sätt att ge signaler och det måste man lära barn med autism. Man
får vara beredd på att barnen med autism förmodligen kommer tycka det är svårt. Det är
viktigt att börja på en grundläggande nivå, exempelvis att hålla ett föremål som man vet
barnet är intresserat av framför sina ögon tills barnet automatiskt tittar upp när de vill ha
något. Barnet ska tydligt berömmas när hon eller han tar ögonkontakt (Powell &
Jordan,1998).
Avslutningsvis kommer ett tänkvärt citat om hur många ser på barns lärande,
Vi låter oss imponeras av de färdigheter ett barn lär sig när det börjar skolan -läsa, skriva, räkna
osv. - men glömmer ofta att se det fantastiska i allt det barnet tillägnar sig i det tidiga samspelet,
och som det lär sig behärska långt innan det börjar skolan. (Beyer & Gammeltoft, 2000. s.12)

2.6	
  Sammanfattning	
  	
  
Autism är en funktionsnedsättning som beror på avvikelser i hjärnan. Barn med autism har
problematik inom områdena kommunikation, interaktion och föreställningsförmåga, som
brukar kallas symptomtriad. Ofta så förstår inte barn med autism syftet med kommunikation
och därför kan verbalt språk helt utebli. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen
autism.
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3.	
  Metod	
  
I det här kapitlet beskrivs studiens metod och genomförande samt hur processen i min
empiriska studie gått till väga.

3.1	
  Val	
  av	
  metod	
  
Med hänsyn till mina frågeställningar så ansåg jag att kvalitativa intervjuer var det bästa
alternativet. Kvalitativa intervjuer menar Patel och Davidson (2003) är intervjuer som ger
utrymme till att låta den som blir intervjuad berätta fritt om det ämne som tas upp.
Syftet med en kvalitativ intervju menar Patel och Davidson (2003) är att man ska få en inblick
i den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. De menar då att det aldrig
finns något rätt eller fel svar på en fråga.
Jag valde att göra intervjuer då jag ville undersöka hur pedagoger i förskolan ser på leken och
det sociala samspelet hos barn med autism. Jag ville få reda på hur de tänkte angående leken
och det sociala samspelet hos barn med autism samtidigt som jag ville höra om deras
erfarenheter. Kvale (1997) menar att enskilda intervjuer är det bästa alternativet om man vill
få fram åsikter eller livshistorier.

3.2	
  Urval	
  
Jag gjorde mina intervjuer i en liten stad i mellersta Sverige. Jag intervjuade sex pedagoger
från sex olika förskolor, med syftet att få en variation och bredd i min studie. Intervjuer med
pedagoger från samma förskola skulle kunna gett liknande svar eftersom de kanske arbetat
med samma barn. Jag valde att göra de flesta intervjuer hos pedagoger som arbetade på en
avdelning med barn i åldrarna 3-5 år eller en 1-5 års avdelning, och någon enstaka intervju på
en småbarnsavdelning. De flesta intervjuer gjordes på avdelningar med lite äldre barn därför
att man sällan sätter en diagnos innan 3 års ålder.
Alla mina intervjupersoner var utbildade förskollärare, men de hade utbildat sig olika länge.
Några av intervjupersonerna har även läst kurser inom specialpedagogik. Personerna jag
intervjuade var alla kvinnor och de var i åldrarna 36-60 år.
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3.3	
  Genomförande	
  
Enligt Patel och Davison (2003) så är förberedelserna vid intervjuer viktiga, man ska se till så
man med sina intervjufrågor täcker frågeställningarna man har i syftet. Samtidigt som alla
aspekter i frågeställningarna ska täckas ska man heller inte ha med för många frågor då den
intervjuade kan tröttna.
Jag började med att ringa och bestämma tid för intervjuerna, beskrev vad intervjun skulle
handla om och jag berättade samtidigt att de skulle få ta del av mitt arbete när det var klart.
Tre förskolor tackade nej till att medverka i min intervju på grund av att de inte tyckte de hade
tillräckligt med kunskap och erfarenhet av autism. Sex förskolor tackade ja, en del av dem var
osäkra om de hade tillräkligt med erfarenhet men valde ändå att medverka.
Jag skickade även ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till varje förskola, de flesta via mejl
men några få via vanlig post. I informationsbrevet beskrevs det att intervjuerna var frivilliga
och att intervju personerna när som helst kunde välja att dra sig ur. De fick även veta att jag
kommer använda fiktiva namn istället för deras riktiga namn samt att förskolans namn inte
heller kommer att avslöjas. Jag informerade även om att de kunde ta del av mitt arbete sedan
när det är färdigt. Samt att de fick mina kontaktuppgifter om de skulle ångra sig angående sin
medverkan eller undrade något inför intervjun.
Strukturen på min empiriska undersökning var att göra kvalitativa intervjuer med få och
öppna frågor som ger utrymme för den intervjuade att prata runt ämnet just för att få ett
utförligare svar, men jag hade även följdfrågor till mina huvudfrågor ifall jag inte skulle få ett
tillräkligt utförligt svar. Kvale (1997) skriver att genom öppna frågor så kan den som blir
intervjuad beskriva lite mer spontant, men det är bra om den som intervjuar följer upp svaret
och ber om detaljer.
Jag gjorde mina intervjuer på olika dagar för jag ville ha tid för reflektion efter varje
intervjutillfälle. De allra flesta intervjuer gjordes under förmiddagar och vi satte i de flesta fall
i ett enskilt rum för att kunna prata ostört. Jag spelade in mina intervjuer samtidigt som jag
antecknade. Intervjuerna blev mellan 26 och 53 minuter långa.
Intervjuerna var givande och jag fick utförliga svar. Jag ställde öppna frågor (se bilaga 2),
dessa hade intervju personerna fått i förväg, men jag hade även följdfrågor som de inte fått ta
del av tidigare som jag ställde. Många av pedagogerna hade liknande erfarenheter av leken
och det sociala samspelet hos barn med autism, även om alla barn med autism är olika.
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3.4	
  Databearbetning	
  	
  
I min databearbetning kom jag fram till att många tog upp att man kan använda barnens
specialintressen på olika sätt. Många tog också upp vikten av en bra miljö och närvarande
pedagoger.
Patel och Davidson (2003) skriver att det är viktigt att man efter varje intervju analyserar den.
Exempelvis om det skulle vara något man kunde ändra på tills nästa intervju, att en fråga var
oklar eller om man kom på en helt ny fråga utifrån svaren man fick på föregående intervju.
Något som jag inte hade med i mina frågor men som jag blev intresserad av, och som de allra
flesta tog upp var om specialintressen hos barn med autism. Därför blev det att jag frågade lite
runt det efter min första intervju som tog upp det ämnet.
Jag började med att transkribera mitt material, detta betyder att jag skrev ner intervjuerna som
jag hade spelat in på min mobiltelefon. Sedan bearbetade jag mina intervjuer genom att
använda mig av den information som var väsentlig för min studie. Kvale (1997) skriver att när
man tolkar sin analys så går det i tre steg, först så strukturerar man upp sin text, detta sker ofta
genom utskrift. Det andra steget är kartläggning av materialet, vilket betyder att man skär ner
på den information som inte är väsentlig för sin studie. Det sista steget är själva analysarbetet,
där utvecklas innebörder i intervjun samt ger forskaren nya perspektiv på fenomen. När jag
hade analyserat intervjuerna så insåg jag att många av pedagogerna hade liknande
erfarenheter av lek hos barn med autism trots att de arbetade på olika förskolor.

3.5	
  Tillförlitlighet	
  
För att stärka studiens tillförlitlighet så studerade jag litteratur kring de ämnen jag valt att
skriva om i min studie, vilket i stora drag är autism , lek och socialt samspel hos barn med
autism. Detta gjordes innan mina intervjufrågor skrevs, eftersom jag ville vara insatt i ämnet.
Jag diskuterade även mina intervjufrågor tillsammans med min handledare. Jag spelade in
mina intervjuer så jag kunde lyssna på dem i efterhand. Patel och Davidson (2003) menar att
om man "lagrar" verkligheten, då i form av ljud eller bild, kan man ta den i repris så många
gånger man vill så man kan försäkra sig om att man har förstått allt som sagts.
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3.6	
  Etiskt	
  förhållningssätt	
  
Jag utgick från Vetenskapsrådets (2002; 2011) och Kvales (1997) etiska riktlinjer när det kom
till min intervju. Jag förklarade varför jag skulle göra mitt arbete samt vad det skulle handla
om, samt mitt syfte med arbetet vilket gjorde att jag uppfyllde informationskravet.
Samtyckeskravet har uppnåtts genom att jag berättade att studien är frivillig att delta i, och att
de när som helst kunde välja att dra sig ur. Eftersom intervjupersonerna var införstådda i vad
de skulle delta i så uppnåddes även informerat samtycke. Sedan har konfidentialitetskravet
uppnåtts genom att jag använde fiktiva namn för att inte röja deras identiteter. Till sist har
även nyttjandekravet uppnåtts genom att min information endast användes till min studie,
samt att den förstördes efter studien var avslutad.
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4.	
  Resultat	
  
I det här kapitlet kommer jag presentera resultatet av min empiriska studie som bestod av
intervjuer. Jag intervjuade sex pedagoger som arbetar inom förskolans verksamhet för att
undersöka om deras synsätt och erfarenheter om lek och samspel hos barn med autism.
De jag intervjuade var kvinnor i åldrarna 36-60 år. De hade alla förskollärarutbildning men de
varierade lite i längd på utbildningen, samt hade en av pedagogerna utbildat sig utomlands.
Några av pedagogerna hade läst kurser inom specialpedagogik. De hade mellan 10-37 års
arbetserfarenhet inom förskolan. Tre av pedagogerna arbetar eller har arbetat speciellt med
barn i behov av särskilt stöd. De personerna jag intervjuat kommer jag att kalla Nina, Anna,
Maria, Lena, Louise och Stina. Nina, Anna och Stina har lite mer erfarenhet av att arbeta med
barn i behov av särskilt stöd.

4.1	
  Leken	
  viktig	
  för	
  alla	
  barn	
  
Resultatet av mina intervjuer visar på att man som pedagog ser på lekens betydelse för barn
med autism som viktig och betydelsefull, precis som med alla andra barn. Flera av
pedagogerna menar att alla barn har leken i sig, på ett eller annat sätt.
Alla barnen har leken inom sig någonstans och leken motiverar ju mycket till samtal, för det är
mycket samtal både verbalt och icke verbalt runt en lek. Så där finns det en stor
motivationskälla. I leken så kan man kommunicera på ett eller annat sätt med ord eller, så
mycket lek, lek och språk är väldig väldigt nära eller knyts väldigt nära för att leken är en
förutsättning för språket och språket för leken nästan, fast språket kan vara icke verbalt då också,
så jag tror det är en väldigt stor motivation där i leksituationerna att använda språket.-Anna.

Det som har varit gemensamt för de jag har intervjuat är att barnen ofta leker bredvidlek. De
kan sitta bredvid kompisen på golvet och leka, även om de inte leker tillsammans så sitter de
där tillsammans.
Men det var inte det här ”kom kom! Ska vi leka du och jag?” han kunde stänga dörren när han
hade någon därinne. Sedan tittade man in men nej, de leker inte ihop iallafall. Fast de var i
samma rum men ändå känslan att de var ihop, och då tyckte man att man uppnått mycket att han
kunde vara i samma rum några stycken med andra, och då hade man väl uppnått en viss sorts
social lek ändå, att de kände en samhörighet iallafall fast man då inte kommunicera med
varandra på samma sätt. –Sara.

20

Pedagogerna beskrev att ibland så kunde det vara så att barnens lekar möttes, men nästan
alltid skulle det då vara på det villkor som barnet med autism hade. Detta kunde ibland bli ett
problem, när den sociala leken alltid skulle vara på det villkor som barnet med autism
bestämde, för då tröttnade de andra barnen. De barn med autism som en del av pedagogerna
stött på kunde rikta in sig på en speciell leksak eller föremål som de ville ha, och fick de inte
den leksaken eller föremålet kunde barnen bli väldigt ledsna och frustrerade. Pedagogerna var
överens om att barnen med autism väldigt sällan tar kontakt med andra barn för att leka, men
de försök som pedagogerna oftast sett är fysiska, att de tar saker från andra barn eller att de
buttar och jagar de andra barnen.
Ofta leker barnen något de är intresserade av, och ändrar sällan sin lek. Det kan vara väldigt
stereotypa lekar, som att lägga upp tåg i rader eller stapla dem på varandra. Pedagogerna
tyckte det var bra att utgå från vad barnet själv är intresserat av, så det finns en nyfikenhet på
aktiviteten, men att man sedan utvecklar den så den inte blir för enformig.

4.2	
  Alla	
  barn	
  är	
  olika	
  
Alla de pedagoger som jag intervjuat har påpekat att alla barn är olika, och det gäller även
barn med autism. Därför är det individuellt hur man ska arbeta med dessa barn, hur de agerar
och vad deras problematik är, eftersom det är olika från person till person.
.. alla de barn jag har mött är olika, de utvecklas väldigt olika och de leker väldigt olika. Det
finns inte ETT barn som är på samma sätt. Ofta tänker man autism att det är enligt boken som de
har svårigheter med men det är väldigt sällan är det ju enbart så. Sen kan man ju se lite röd tråd i
det hela, men oftast är det väldigt olika. -Nina.

Pedagogerna är ju överens om att alla barn med autism är olika. En av pedagogerna säger att
autism är så stort och kan visa sig på så många olika sätt. Hon menar att det finns barn med
grav autism som bara vill sitta i ett hörn till de barn med autism som faktiskt vill vara med,
men som ändå har autism. Att variationen i diagnosen autism är så olika, precis som vi alla
andra människor är olika.
Många av pedagogerna trodde att barn med autism hade nytta av jämnåriga även om de är
yngre utvecklingsmässigt, för att de skulle ha andra barn att identifiera sig med samtidigt som
de kan ha dem som förebilder. De ansåg även att det var bra att barn med autism kunde få
leka med yngre, som är på samma mentala ålder, så de kunde leka samma lekar och tycka det
var roligt.

21

4.3	
  Bryta	
  ner	
  leken	
  i	
  små	
  delar	
  
De allra flesta pedagoger jag intervjuade var eniga om att alla barn vill leka. Även barn med
autism vill leka, men då kanske på sitt eget sätt. Ofta så leker de stereotypt och ensidigt om
man som pedagog inte kommer in och utvecklar leken.
Leken innehåller imitation, kommunikation, dialog, samspel, turtagande. Det är ju väldigt svårt
egentligen att leka, men om man bryter ner varje liten del enskilt som kanske inte är kopplat till
leken från början. -Anna

Flertalet av pedagogerna menade då att man ska börja väldigt enkelt och sedan arbeta sig
vidare. Anna menade exempelvis på när man ska lära ett barn att leka, kan man börja med
imitation eller turtagning. Detta anser hon är bäst att göra i en en-till-en situation med en
vuxen och ett barn. Hon menade också på att om man har en extra vuxen tillgänglig så är det
bra om den är med och hjälper barnet, som ett "hjälp-jag".
Flera pedagoger tog upp begreppet "hjälp-jag", och det var något som pedagogen får agera i
vissa situationer. Exempelvis när barnet vill leka med något så får pedagogen vara med att
benämna vad barnet ska göra, helst benämna det som barnet skulle sagt det själv "jag vill leka
med bilen", om barnet inte har något verbalt språk.
Ett arbetssätt man kan använda sig av när man vill lära barnet med autism något är att börja
enkelt och sedan avancera, men man ska inte ge sig in på saker som är för svårt. Hellre att gå
långsamt fram och lyckas än att skynda och misslyckas. Man kan börja med en-till-en
situation med ett barn och en vuxen, så småning om kan man avancera till en vuxen och två
barn, sen kan man förhoppningsvis låta barnen leka själva fast med vuxna närvarande.
Många av pedagogerna tog även upp vad viktigt det är att kunna ta kontakt med andra
människor, och kom då in på ämnet ögonkontakt. Många av de jag intervjuade hade
erfarenheter av att barn med autism har mycket svårt med ögonkontakten. De ansåg att
ögonkontakten också var viktig att träna upp, så man kan ta kontakt och kanske göra sig
förstådd på det sättet.
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4.4	
  Miljön	
  
Alla pedagoger tog upp att det var bättre för barn med autism att vara i mindre grupper, då det
kan bli för mycket intryck för barnet. Många barn med autism vill vara för sig själva och då
kan det bli svårt när man har en stor barngrupp. Anna var extra tydlig med att hon tyckte
integrering av barn med autism var bra. Hon menade att barnet med autism kanske behövde
lära sig vissa saker tillsammans med en vuxen, eller i liten grupp innan barnet kunde lära sig
vara i en vanlig barngrupp men att målet var integrering. Medans Stina lyfte fram att alla barn
inte passar i en vanlig barngrupp. Hon menade att det kunde vara svårt för barn med autism
bland annat när det blev mycket barn runt omkring.
Det är ju många som tycker att det ska vara en förskola för alla, men hur pass rättvist är det mot
dessa barn och pressa in dem i en vanlig barngrupp. Är det en förskola för alla då, om han inte
får det han behöver för det är för mycket runt omkring. -Stina

De tog även upp vikten av bra och närvarande pedagoger som förstår barnens signaler. En av
pedagogerna menade att det är viktigt att pedagoger sätter barn med autism i situationer där
man tror de kan lyckas, speciellt när det kommer till integrering i en barngrupp. Hon menade
att det är bättre att man är tillsammans i barngruppen med någon aktivitet man tränat på och
barnet med autism känner sig säker på, och lyckas i fem minuter istället för att gå in i en
barngrupp i en aktivitet barnet inte känner sig trygg med och istället inte klarar av det.
En del av pedagogerna hade använt sig av dagscheman med bilder, så barnen vet vad de ska
göra, eller vad som kommer att hända. Det kunde till exempel vara att de använde sig av
bilder med kardborre på baksidan som satt i den ordningen aktiviteterna skulle göras under
dagen, så när aktiviteten är klar kan barnet ta ner bilden av aktiviteten som utförts. För att
göra det extra tydligt kunde man använda sig av fotografier av barnet i olika situationer för att
göra det mer konkret för barnet.
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4.5	
  Tydlighet
Det som alla pedagoger ansåg viktigt hos barn med autism var tydlighet, och där tog alla upp
vikten av att använda sig av bilder av olika slag. Det kunde vara symboliska bilder eller så
kunde det vara fotografier som de använde sig utav. Detta kunde de använda till bland annat
dagsscheman som barnen kunde använda sig av för att få en överblick vad som ska hända
under dagen. Barnen som inte hade något verbalt språk kunde också använda sig utav bilder
på olika sätt för att visa vad de ville.
En del har också använt sig av något som kallas TAKK, vilket betyder tecken som alternativ
kompletterande kommunikation. Det är alltså likt teckenspråk olika tecken som de använder
för att förtydliga olika saker i vardagen.
Några av pedagogerna använde sig av sociala berättelser, vilket konkretiserar en situation som
de kanske vill ändra på. Exempelvis är att ett barn med autism kommer in i ett rum där en
flicka bygger torn, barnet med autism går då kanske och river tornet och förstår inte varför
flickan blir ledsen. Då kan pedagogerna göra en social berättelse först där de visar på hur
händelsen skedde på riktigt, genom att rita upp scenariot och dra ett kryss över bilden. Sedan
kan de göra en ny social berättelse och visa på hur barnet med autism istället ska göra.
En av pedagogerna använde sig av äggklocka och timglas, för att göra tiden mer konkret för
barn med autism. För att barnen skulle veta när de skulle avsluta sin aktivitet. Timglaset var
väldigt bra och användes till alla barnen, exempelvis när de skulle sitta vid en barndator så de
fick sitta lika länge.

4.6	
  Engagerade	
  pedagoger	
  	
  
Pedagogerna var eniga om att det krävs mycket av de som arbetar med barn med autism. Som
pedagog måste man vara lyhörd och lära känna barnet även om han eller hon har svårt att
kommunicera. Som pedagog måste man vara med och utveckla de lekar som barnen leker,
eftersom barn med autism ofta fastnar i en speciell lek, som de upprepar gång på gång. Det är
viktigt att pedagogerna som arbetar med barn med autism breddar leken och försöker få
barnen att leka på andra sätt än de vanligtvis gör. När barnet med autism gör framsteg så är
det viktigt att ge positiv beröm direkt, så barnet förstår att det har gjort rätt. Detta kan man
göra genom att ge verbal beröm, man kan även låta barnet få göra någon aktivitet som han
eller hon brukar tycka om att göra. Några pedagoger påpekade även att det inte får bli för
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mycket träning i leken, exempelvis om man vill träna kommunikation med något barn ska det
inte vara något krav i leken utan det ska komma spontant. De menar alltså att lek inte ska vara
framtvingat utan lustfyllt.
Som jag beskrev tidigare så tog flera av pedagogerna även upp begreppet "hjälp-jag". De
menar att de ska agera som en hjälpande hand i situationer som barnet med autism behöver
lite extra hjälp. Pedagogerna ansåg också att det var viktigt att man var närvarande och
lyhörda.
Vissa barn med autism har svårt att förstå skämt, ironi och bildlika ord. Därför är det viktigt
som pedagog att man tänker på vad man säger eftersom de kan ta saker och ting bokstavligt.
En pedagog sa att det kunde vara lite svårt att skämta i barngruppen, exempelvis om
pedagogen sa "vad är det som låter? det kanske är en helikopter som landar på gården?"
eftersom barnet med autism tog detta allvarligt, svarade barnet då att detta inte var möjligt. Så
pedagogerna som arbetade med barn med autism var ofta tvungna att tänka på sina ordval.
Pedagogen som arbetade på en småbarnsavdelning ville poängtera att man som pedagog ska
vara uppmärksam när man märker att något är annorlunda när barnen är små, men att man
ändå inte ska döma dem för tidigt om man misstänker autism. För alla barn är olika och
utvecklas olika fort, men att man ändå ska vara uppmärksam.

4.7	
  Specialintressen	
  
Många av pedagogerna hade erfarenheter av att barnen med autism ofta hade ett
specialintresse, men att det kunde ändra sig över tid. Enligt pedagogerna har det framkommit
att många barn med autism har fordon som specialintresse, och då kanske framför allt bilar,
bussar och tåg.
Några av pedagogerna hade använt barnens specialintressen som belöningssystem om de hade
gjort något bra, för att uppmuntra ett beteende. Många hade även använt intresset för att skapa
motivation till att göra olika saker, eftersom man utgår från barnets egna intressen så blir det
mer intressant för barnet, eftersom ett specialintresse kan vara ganska smalt så kan man som
pedagog bredda det. Ett exempel på det gav pedagogen Anna som hade haft ett barn som hade
intresset spindelmannen, de kollade på spindelmannen filmer, de klättrade som spindlar och
fick därmed träna lite kroppskontakt sedan gjorde de spindelnät av garn där de tränade
finmotoriken.
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4.8	
  Sammanfattning	
  
Alla barn är olika och det gäller även barn med autism. Barn med autism kan ha svårt med
fantasiförmågan och kan behöva lära sig leka, där spelar pedagogens roll stor betydelse. En
pedagog som arbetar med barn som har autism ska vara engagerad och ska försöka utveckla
dessa barns stereotypa lekar. Detta kan vara genom att utnyttja barnets specialintresse, om
barnet har något sådant genom att bredda leken. Det är även viktigt att vara tydlig när man
arbetar med barn som har autism då många av dessa barn tolkar det som sägs mycket konkret.
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5.	
  Diskussion	
  
I detta kapitel som är det avslutande kapitlet kommer jag ta upp alla mina delar i min studie
och diskutera kring dessa. De olika delarna i min studie kommer här att bilda en helhet.
Mycket av det som jag läst i litteraturen om autism tycker jag beskrivs som svart eller vitt, att
barn med autism är på ett visst sätt. Efter att ha genomfört mina intervjuer vet jag att detta inte
stämmer överens med verkligheten. Erfarenheterna de pedagoger jag intervjuade hade var att
barn med autism är olika, precis som alla andra människor är olika varandra. Det finns alltså
ingen given mall för hur barn med autism är.

5.1	
  Metoddiskussion	
  
Till en början tänkte jag använda mig av både intervjuer och observationer till min studie,
men insåg att jag inte skulle hinna båda delarna med den tidsram vi hade till examensarbetet.
Jag utgick från mina frågeställningar och valde sedan att göra intervjuer som min empiriska
studie, och det fungerade bra eftersom jag fick givande svar som var relevant för min studie.
Jag gjorde sex intervjuer, detta gjorde jag vid olika tillfällen och på olika förskolor. Jag tycker
själv det var bra att jag gjorde intervjuerna vid olika tillfällen och på olika förskolor, eftersom
det gav mig tid för reflektion samtidigt som jag fick varierande svar. På många punkter var
pedagogerna jag intervjuade överens och hade sett liknande mönster i leken och det sociala
samspelet hos barn med autism. Jag tycker det var intressant att sex pedagoger från olika
förskolor har träffat barn med autism och sett liknande drag i leken, exempelvis var det många
av barnen som lekte bredvidlek samt många av dem hade fordon som specialintressen.
Eftersom pedagogerna tryckte på att alla barn med autism är så olika, så är det intressant att
man ändå kan se vissa drag, en slags röd tråd i leksammanhang där de har en del likheter med
varandra.
Pedagogerna hade i förväg fått mina intervjufrågor, vilket jag kan se som både en fördel och
en nackdel. Jag skickade intervjufrågorna till alla eftersom två av pedagogerna bad om att få
dem i förväg så de kunde tänka över frågorna. Jag känner att det kan vara en fördel så de har
tid att tänka tillbaks, om det var längesedan de hade haft hand om barn med autism. Samt att
de kunde fundera så jag kanske fick mer information än om de bara skulle fått frågan utan att
tänka efter. Samtidigt kan jag förstå att jag kanske fått mer spontana svar om jag inte gett ut
mina frågor i förväg, eftersom flera av de jag intervjuade hade diskuterat frågorna med sina
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arbetskollegor. Jag är ändå nöjd över att jag skickade ut frågorna i förväg, för jag fick bra och
förklarande svar med mycket exempel på mina frågor. Dock menar Kvale (1997) att om
intervjupersonerna får frågorna i förväg kunde det ge tid till att sålla bort information och på
förhand ge bestämda svar under intervjun. Jag kände ändå att de som jag intervjuade tänkte
efter samtidigt som jag var där och intervjua dem eftersom jag hade följdfrågor, vilket de inte
hade fått tagit del av i förhand.
De pedagoger jag intervjuade var alla kvinnor och var i åldrarna 36-60 år. Det jag känner som
jag kunde gjort annorlunda var att ha intervjuat några män, för att se om jag fick några
annorlunda svar. Dock arbetar det inte så många män inom förskolan, så att få tag i en man
som arbetar inom förskolans verksamhet som dessutom ska ha arbetat med något barn med
autism skulle kanske vara svårt.

5.2	
  Resultatdiskussion	
  
De resultat jag fick ut av min empiriska studie var intressanta och relevanta för min studie.
Där kom jag bland annat fram till att pedagogerna tyckte att det var viktigt med lyhörda och
närvarande pedagoger. De sa också att det är pedagogens roll att försöka utveckla de
stereotypa lekarna som barn med autism ofta leker. Jag tror liksom pedagogerna att
närvarande och engagerade pedagoger är viktigt, inte bara för barn med autism utan för alla
barn för att utveckla och utmana dem i sin utveckling. Jag tror det krävs lyhörda pedagoger
för att de ska veta vart de ska lägga nivån rent utvecklingsmässigt, så att aktiviteterna inte blir
för svåra för barnen men samtidigt utmanande. Det viktiga menar Beyer och Gammeltoft
(2000) är att man som pedagog utformar och arrangerar leken efter barnets specifika behov.
Förskolans läroplan tar också upp vikten av pedagogernas roll när det kommer till lek och
samspel.
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och
aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna
som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet
och barngruppen. (Skolverket, 2010. s.6)

Flera av pedagogerna tog upp begreppet "hjälp-jag", där man som pedagog skulle vara en
extra hjälp åt personen. Detta ser jag likheter med Vygotskijs begrepp den proximala
utvecklingszonen, som Evenshaug och Hallen (2001) beskriver som en person som är mer
erfaren som ger hjälp och vägledning åt den person som behöver det.
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Miljön var en annan viktig fakor som pedagogerna tog upp. Många barn med autism kan bli
förvirrade när det är för stora barngrupper för att det blir för många intryck. Därför tyckte
många att barnen med autism passar bättre i mindre grupper och kanske ett lugnare tempo. En
av pedagogerna tyckte integrering av barn med autism var bra, medans en annan tyckte att det
kunde vara orättvist att sätta ett barn med autism i en vanlig barngrupp. Jag själv tycker att
frågan om integrering i vanlig barngrupp är svårt, eftersom alla pedagoger pekade på att
mindre barngrupper var bättre för barn med autism. Jag tycker att det ska vara en förskola för
alla och jag önskar att allas behov kunde tillgodoses, men eftersom alla barn är olika kan det
vara svårt att få en barngrupp som passar alla. Duvner (1994) skrev att barn med autism ofta
har avvikande reaktioner på sinnesintryck exempelvis kan de vara överkänsliga mot ljud.
Detta tror jag kan vara en anledning till att barn med autism trivs bättre i mindre grupper,
ljudnivån kan bli ganska hög när man har en barngrupp på 20 barn. Några av pedagogerna
sade även att barn med autism ibland har svårt med beröring, vilket också kan försvåra för
barn med autism när man har stora barngrupper exempelvis när man ska gå ut så är det ofta
barnen trängs i tamburen.
När jag läste in mig på ämnet autism så stod det att fler pojkar än flickor får diagnosen autism.
Bland annat skrev Duvner (1994) att det är tre till fyra gånger fler pojkar än flickor som får
diagnosen autism. När jag intervjuade de olika pedagogerna tänkte jag på att de barn
pedagogerna beskrev var pojkar. Ingen av pedagogerna gav något exempel på någon flicka
som hade diagnosen autism.
Något som både litteraturen och pedagogerna tog upp var bilder, ett sätt som alla pedagoger
jag intervjuat använt sig av när de arbetat med barn som har autism. Gillberg & Peeters (2001)
skrev att barn med autism inte bara behöver förenklat arbetssätt i pedagogiska situationer utan
även särskilt tydliggörande och visuellt stöd. Pedagogerna som jag intervjuade använde sig
ofta av bilder på olika sätt, bland annat genom dagsscheman. Barnen med autism kunde även
ha en egen bok med bilder eller fotografier som de kunde visa upp ifall de till exempel ville
göra någon aktivitet, eller visa vilken frukt de ville ha. Särskilt tydliggörande kan även vara
att en del av pedagogerna använde sig av tecken som stöd (TAKK). Jag känner att uttrycket
"en bild säger mer än tusen ord" kan stämma i många fall, en bild kan användas på så många
olika sätt och jag tycker det är ett bra uttryckssätt om man inte har det verbala språket. Jag
känner att bilder är bra för alla barn, det är tydligt och jag tror att bilder underlättar för många
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barn. Exempelvis för de barnen som har ett annat modersmål än svenska och kanske inte kan
uttrycka sig i ord kan förstå och göra sig förstådd med hjälp av bilder.
Några av pedagogerna jag intervjuade använde sig även av sociala berättelser, där de kunde
visa hur man beter sig i olika situationer. Beyer och Gammeltoft (2000) skriver att sociala
berättelser är bra för att lära barn oskrivna regler eller sociala koder som finns i samhället. Det
blir då mer konkret för barnen med autism om de får se en berättelse i bilder hur man ska bete
sig i en speciell situation. De skriver också att det kan användas som underlag i lek. Detta sätt
hade en av pedagogerna använt sig av just i leken, och det fungerade bra. Porter (2012) tog
upp arbetssättet "Power Card Strategy", som jag förstod var det som en slags social berättelse
fast med barnets specialintresse i fokus, för att lära barnet olika beteenden i olika situationer.
Jag tycker det är bra att man utnyttjar barnens intresse, eftersom jag tror då att det blir lättare
för barnet att relatera till det samtidigt som barnet kanske inte tappar nyfikenheten eftersom
det handlar om hans eller hennes specialintresse.

5.3	
  Slutsatser	
  
Mina frågeställningar var hur pedagoger i förskolan ser på leken och det sociala samspelet hos
barn med autism samt hur pedagoger stimulerar barn med autism till lek och socialt samspel
med andra. Efter mina intervjuer så drar jag slutsatsen att pedagoger i förskolans verksamhet
tycker det är viktigt med leken och det sociala samspelet hos alla barn, då även hos barn med
autism. Samt att det är pedagogens uppdrag att vi ska försöka hjälpa dessa barn till lek och
socialt samspel.
Fortsatt drar jag slutsatsen att alla barn med autism inte är på ett speciellt sätt, som jag tycker
att litteraturen framställer diagnosen men att det ändå finns en röd tråd i deras beteende, men
trots det är alla är fortfarande olika. Alla är olika, lär sig olika och behöver olika sätt att lära
sig saker. Det som är gemensamt för barn med autism, men som är bra för alla barn, är
tydlighet. Att använda sig av bilder för att förtydliga är ett arbetssätt som är gemensamt för
pedagogerna jag intervjuade.
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5.4	
  Vidare	
  forskning	
  
Ett förslag på vidare forskning kan vara att studera varför det mestadels är pojkar som får
diagnosen autism. Om det kan bero på generna hos pojkar eller om diagnoskriterierna är mer
riktade mot den manliga normen, vilket kanske gör att färre flickor får diagnosen.
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Bilaga	
  1	
  

Informationsbrev
Hej, mitt namn är Sofia Gustavsson och jag har kontaktat er via telefon angående intervju hos
er. Min intervju kommer att handla om hur pedagoger i förskoleverksamhet ser på leken och
samspelet hos barn med autism.
Jag vill informera om att intervjuerna endast kommer användas till data i mitt examensarbete
och ingen annan kommer få tillgång till den informationen. När studien är genomförd
kommer all insamlad data att förstöras. Era namn kommer att bytas ut mot fiktiva namn för att
skydda era identiteter, då studien är konfidentiell.
Studien är frivillig och ni kan när som helst välja att avbryta om ni inte längre vill vara med i
studien.
Vid intervju tillfället tänkte jag både anteckna och med hjälp av min mobiltelefon spela in
intervjun för att inte missa någon information. Intervjun blir beräknad att ta 30-60 minuter.
Om ni vill får ni gärna ta del av mitt examensarbete när det är färdigt.
Vill ni kontakta mig kan ni skicka till min mejl eller ringa mig.
Med vänlig hälsning/
Sofia Gustavsson
Mejl: Sofia.g@live.se
Tel. 0703013978
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Bilaga	
  2	
  
INTERVJUFRÅGOR
Hur gammal är du?
Kan du berätta lite om din utbildning?
Vad har du för arbetslivserfarenhet inom förskolan?

1. Hur ser du på leken och det sociala samspelet hos barn med autism?
- Egna erfarenheter? händelser?
2. Erfarenheter hur barn med autism tar kontakt med andra barn?
- Skillnad mot vuxna?
3. Tror du att leken har någon betydelse för barnens språkutveckling (verbalt &
icke verbalt)?
Eller att det kan leda till ökad förståelse till att andra tänker annorlunda?
4. Tror du att man som pedagog kan hjälpa barn med autism till social lek?
5. Tror du att barn med autism har nytta av att leka med jämnåriga?
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